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Santo Ângelo tem quatro pretendentes ao cargo de prefeito. Os candidatos receberam a tarefa de escrever um textoSanto Ângelo tem quatro pretendentes ao cargo de prefeito. Os candidatos receberam a tarefa de escrever um texto
com até 1000 caracteres explicando os motivos pelos quais almejam ocupar o cargo maior do Poder Executivo. com até 1000 caracteres explicando os motivos pelos quais almejam ocupar o cargo maior do Poder Executivo. 

Confi ra também a relação dos 122 candidatos ao cargo de vereador.Confi ra também a relação dos 122 candidatos ao cargo de vereador.  Confi ra nas páginas 4 e 5Confi ra nas páginas 4 e 5  

Por que eles querem ser Por que eles querem ser 
prefeito de Santo Ângelo?prefeito de Santo Ângelo?

Ofertas válidas para os 
Supermercados COTRISA de

Santo Ângelo e Entre-Ijuís,
de 17/8 até 20/8/2016. 

Fotos meramente ilustrativas.
Salvo erros de impressão. 
Encomendas pelos fones:
3312-4159 e 3112-2369

VENHA CONFERIR NOSSAS OFERTAS!
ERVILHA QUERO
LT 200G

R$ 1,48

AMACIANTE 
DE ROUPAS 

GIRANDO
SOL 2L

R$ 4,63
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LANGUIRU KG
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

16/8/2016 - 14h
1° Prêmio -  3.532
2° Prêmio -  5.085
3° Prêmio -  9.327
4° Prêmio -  9.327
5° Prêmio -  6.373
6° Prêmio -  8.661
16/8/2016 - 18h
1° Prêmio -  4.276
2° Prêmio -  7.656
3° Prêmio -  2.201
4° Prêmio -  4.990
5° Prêmio -  5.581
6° Prêmio -  4.704
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Editorial
 

Retrato cotidiano
Iniciou o período 

de campanha para as 
eleições municipais. 
Com o propósito de 
colaborar com os elei-
tores e reafi rmarmos 
a nossa postura de im-
parcialidade, estamos 
publicando a resposta 
que os candidatos nos 
deram para a pergun-
ta: Por que quero ser 
prefeito de Santo Ân-
gelo? 

Na segunda-feira, 
dia 15, enviamos um 
e-mail para os quatro 
candidatos formulan-
do a mesma questão. 
Foi oportunizado a 
todos eles que escre-
vessem um texto com 
até um mil caracteres 
e enviassem uma foto 
do tipo retrato para 
compormos a maté-
ria principal de hoje. 
Confi ra o resultado na 
página 5. 

Além disso, você 
pode conferir os ho-
rários dos programas 
eleitorais que serão 
difundidos no Rádio e 
na TV e a relação com-
pleta dos candidatos 
ao cargo de vereador 
em Santo Ângelo. 

O Aeroporto Re-
gional continua em 
pauta devido a neces-
sidade de reforma do 
terminal de embarque 
e desembarque. Edi-
tamos mais uma ma-
téria, afi nal neste fi nal 
de semana o Aeroclu-
be promoveu a 1ª Aero 
Mateada. 

A ACM continua 
promovendo o ciclis-
mo e proporcionando 
outras cores ao espor-
te local e todas as prá-
ticas esportivas tem 
espaço no Mensageiro. 

Além disso, as 
matérias de utilidade 
pública e os fatos em 
destaques no início da 
semana também com-
põe a edição de hoje. 
Boa leitura e ótima se-
mana.

Notas

Crescente
10/8 a 17/8

Cheia
18/8 a 24/8

Quarenta bancos em 
um único terminal

Santo Ângelo conta com um 
terminal da de autoatendimen-
to externo dos bancos, chamado 
Banco 24 horas. O caixa eletrônico 
está instalado no Posto Tiaraju e os 
moradores tem a possibilidade de 
contar com serviços bancários 24 
horas por dia. No terminal o usu-
ário acessa mais de 40 bancos em 
um único ponto de atendimento. 

No Banco24Horas, a popula-
ção tem acesso a saques, consultas 
de saldo, emissão de extrato, pa-
gamento de contas, entre outras 
transações. Os caixas eletrônicos 

fi cam disponíveis 24 horas por 
dia, sete dias por semana, confor-
me o horário de funcionamento 
dos estabelecimentos onde estão 
instalados.  

No país, já são mais de 19.000 
Banco24Horas instalados em su-
permercados, padarias, shoppings, 
postos de gasolina, entre outros 
comércios. Eles contribuem para 
o acesso da população que usa de 
serviços bancários, desenvolvi-
mento das cidades e aumento do 
fl uxo de clientes e de vendas nos 
locais em que estão presentes.

Michael Garcia Curso de Agronomia
da URI realizou Dia D

Atividade aconteceu no auditório do prédio 5
do câmpus da universidade

O curso de Agronomia promoveu, na quinta-
-feira, dia 11, o Dia D, com participação de téc-
nicos da Dekalb/Monsanto. A atividade, voltada 
para o estudo de uma nova variedade de milho, 
discutiu, em conjunto com o público externo, o 
uso da biotecnologia. A atividade aconteceu no 
prédio 5 do câmpus, com participação dos acadê-
micos da URI Santo Ângelo e produtores locais.

O técnico em Agropecuária Marcelo Pulmann 
realizou explanação sobre a variedade Pro 3, que 
será implantada na área experimental agronômi-
ca do curso. Ele também falou sobre os motivos 
para o plantio do milho e seu uso em rotação de 
culturas.

CNEC/IESA forma 
mais uma turma de 

Administração
No sábado, dia 6, 13 acadêmicos do curso de 

Administração da CNEC/IESA colaram grau. A 
cerimônia de formatura foi realizada no Teatro 
Antônio Sepp, de Santo Ângelo.

Os alunos escolheram como paraninfa a pro-
fessora Marise Schadeck e o patrono foi o profes-
sor Sérgio Inácio Jung. A turma levou o nome de 
Tania Marlene Marques Tybusch e como amigos 
da turma foram escolhidos os professores Alceu 
de Oliveira Lopes e Luiz Lorimar Lucca. Já a pro-
fessora homenageada foi Leila Regina Batista e a 
funcionária homenageada, Suzana Maria Ferrei-
ra.

Servidores do Detran 
retomam atividades 

Após reunião com a direção do Detran/RS 
nesta segunda-feira, dia 15, o sindicato dos ser-
vidores informou que as atividades serão retoma-
das na terça-feira, dia 16, com a compensação dos 
dias não trabalhados. A paralisação teve início no 
dia 11 de julho.

Aproximadamente 20,2 mil exames, entre te-
óricos e práticos, estão pendente de realização. A 
recuperação das provas e de todas as atividades 
de trânsito represadas ocorrerá por meio de cro-
nograma de execução. 

Pesquisa indica inflação 
em ritmo menor

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal 
(IPC-S) atingiu variação de 0,48%, na segunda 
prévia de agosto, o que representa um acréscimo 
de 0,02 ponto percentual acima do resultado an-
terior (0,46%). A apuração mostra que diminuiu 
a intensidade de alta, já que na primeira prévia, o 
índice tinha passado de 0,37% para 0,46%.

O levantamento é feito pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Porto Ale-
gre.
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Semana do Meio AmbienteCultura

Acervo histórico sobre o cinema 
regional ganha espaço para visitação

Um acervo com mais de 200 peças 
que retratam o período de ouro do ci-
nema regional ganha mais visibilidade 
e um local permanente de visitação. 
Inaugurado na última semana junto ao 
Centro Municipal de Cultura de Santo 
Ângelo um espaço aberto para visita-
ção púbica, mediante agendamento ou 
no período de expediente, entre às 9h e 
11h30min e das 13h30min às 16h30min. 

No Museu Municipal do Cinema 
Vivaldino Prado é possível conferir 
instrumentos de reprodução cinema-
tográfi ca, móveis, documentos e de-
mais peças que retratam o “período de 
ouro” do cinema na região. As peças 
foram adquiridas da família Prado e 
se tornaram de domínio público por 
intervenção do Ministério Público 
Federal, através do Procurador da Re-
pública, Dr. Osmar Veronese, que arti-
culou junto a 10ª Delegacia da Receita 
Federal, Rotarys Clubes de Santo Ân-
gelo e a Secretaria Municipal de Cultu-
ra. O esforço conjunto proporcionou a 
adquisição das peças e a composição 
do espaço. 

A Prefeitura Municipal de Santo 
Ângelo é a responsável legal pelo acer-
vo e tem o compromisso de garantir 

o espaço para a exposição das peças 
junto ao Centro Municipal de Cultura, 
preservar o acervo e oferecer suporte 
para a visitação popular. Desta for-
ma, fomentar a pesquisa e divulgação 
da história do município contada por 
meio da sétima arte.

Segundo o Secretário de Cultura do 
Município, Júlio Matos, o acervo dis-
posto no espaço ainda receberá novas 
peças que estão sendo catalogadas e 
deverão ser acondicionadas em mobi-
liário próprio. Mesmo assim, foi deci-
dido abrir para a visitação, desde já, o 
museu, dada a qualidade e quantidade 
de peças já catalogadas e organizadas. 

O Procurador da República, Dr. 
Osmar Veronese na ofi cialização da 
doação do acervo para a administração 
pública afi rmou que “preservar algumas 
raízes dessa cultura é de enorme valia 
para as gerações futuras, signifi ca, para-
fraseando Gagnebin, manter viva a me-
mória dos sem-nome e dos com nome 
e, associado ao pensamento de Walter 
Benjamin, temos que olhar o passado, 
mesmo que isso não signifi que conhecê-
-lo do modo que ele propriamente foi, 
mas apoderar-se de uma lembrança, 
como ela cintila num instante”.

O Museu Municipal do Cinema Vivaldino Prado foi ofi cialmente instalado e inaugurado no Centro Municipal de Cultura 

O Museu leva o nome de Vivaldino Prado. Ele dedicou mais de 60 anos de sua vida ao cinema na região das Missões

As peças do acervo pertenciam a família Prado e foram adquiridas por meio da comunidade 
através da intervenção do Ministério Público Federal, 10ª Delegacia da Receita Federal, 

Rotarys Clubes de Santo Ângelo e a Secretaria Municipal de Cultura

Marcos Demeneghi
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INFORMATIVO 14ª CRE
Tania Rosana Matos Santiago

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br

GOVERNO DO ESTADO LANÇA 
CARTILHAS DO PROGRAMA CIPAVE

NA QUINTA, DIA DO ESTUDANTE
Em comemoração ao Dia do Estudante, o Go-

verno do Estado realizou na quinta-feira (11) uma 
solenidade no Palácio Piratini. Durante o evento, 
foram lançadas as cartilhas do programa Cipave 
(Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Vio-
lência Escolar) e os Jogos Escolares do Rio Grande 
do Sul (Jergs), que já estão ocorrendo. Além disso, 
foi assinada a portaria que institui o Fórum Farol 
do Futuro. O ato também contou com a apresen-
tação dos indicadores de violência e indisciplina 
coletados junto às mais de 1,8 mil escolas que fa-
zem parte do Programa Cipave. Segundo Luciane 
Manfro, que coordena o projeto, os resultados são 
muito positivos. “Contamos com a parceria das 
Secretarias de Estado, órgãos de segurança e ins-
tituições públicas, o que colaborou para a redução 
dos números da violência, casos de indisciplina e 
bullying, por exemplo”, disse. São três modelos 
distintos de cartilhas, com 20 mil exemplares, 
cada. Os materiais são divididos de acordo com 
a faixa etária – há um modelo voltado para adul-
tos, outro para o público adolescente e um terceiro 
para as crianças. Durante o evento da quinta-feira, 
também foram entregues os troféus da modalida-
de Handebol, categoria infantil (12 a 14 anos) dos 
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS, 
para as escolas Prudente de Morais (feminino), de 
Osório, e Luiz Moschetti (masculino), de Capão da 
Canoa. As duas equipes venceram a edição de 2015 
dos Jergs e disputam no próximo dia 20 a seletiva 
com escolas particulares que defi ne os represen-
tantes do Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares 
da Juventude, com equipes de todo o país. Já, o 
Fórum Farol do Futuro tem o objetivo de discutir 
soluções que contribuam para a melhoria da qua-
lidade do ensino gaúcho. O grupo é composto por 
estudantes secundaristas, instituições e sociedade 
civil. A criação do Fórum foi um compromisso as-
sumido pelo Governo do Estado durante a nego-
ciação com grupos de estudantes que ocuparam 
escolas estaduais. Participaram deste evento a Co-
ordenadora Adjunta Regional de Educação Enida 
Lange Sallet e a Assessora Pedagógica da 14ª CRE 
Norma Brigo.

13ª MOSTRA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – EP/2016
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação se-

diará nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2016 a 13ª 
Mostra de Educação Profi ssional – MEP. O Nú-
cleo 6, composto por representantes das Coorde-
nadorias Regionais de Educação: 14ª CRE/ Santo 
Ângelo; 32ª CRE / São Luiz Gonzaga, 35ª CRE/ 
São Borja  e 36ª CRE/ Ijuí organizam o evento. A 
Mostra da Educação Profi ssional – MEP oportuni-
za um espaço para exposição, apresentação e dis-
cussão de trabalhos, estudos e projetos científi cos/
tecnológicos elaborados por alunos e professores 
da rede pública estadual de Educação do Estado 
do Rio Grande do Sul que tenham realizado inves-
tigação sobre o tema “Transformando desafi os em 
negócios vencedores em nossa região”.

PEDRO II INAUGURA
LABORATÓRIO DE FÍSICA

Na quarta-feira (11), o Colégio Estadual Pe-
dro II inaugurou o Laboratório de Física visando 
estimular aprendizagens através de experiências 
realizadas com materiais alternativos construídos 
pelos alunos, sob a orientação do professor de Físi-
ca Marcelo Losekann Gastal. Professores e alunos 
demonstraram empenho e criatividade nas ativi-
dades desenvolvidas. A Coordenadora Regional de 
Educação Tania Rosana Matos Santiago e a Asses-
sora Pedagógica Rosamari Rossato prestigiaram o 
evento.

CONVITE
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação co-

memora no dia 20 de agosto 64 anos dedicados à 
educação da região missioneira. Para comemorar 
esta data signifi cativa será realizado Jantar Festivo 
de Confraternização, no dia 19 de agosto às 20h, 
na CASUSA. Os cartões para o jantar poderão ser 
adquiridos no Setor da Comunicação da 14ª CRE, 
no valor de R$ 25,00. Fone: 3313-0267.

Eleições Municipais

CANDIDATOS A VEREADOR

NOME   Nº PARTIDO

ADEMIR QUEIROZ  14410 PTB 
ADOLAR QUEIROZ  12712 PDT
ALMIR LUIS FINGER  11111 PP
ANA BENEVIDES  12013 PDT
ANATIVO S. RODRIGUES 12265 PDT
ANGELA CATTANI KIST 14777 PTB
ANGELA SEIBT  13028 PT
ANITA   11234 PP
BARBARA XAVIER  13031 PT
BEATRIZ DE OLIVEIRA  12022 PDT
BERNARDINO DAMASCENO 13133 PT
BERTE   45450 PSDB
BOMBEIRO OLAVO LEMOS  25193 DEM
CARNELUTTI  15555 PMDB
CHICO LIMA  12602 PDT
CRISTIANE KOCHEN  40222 PSB
DEISE FERNANDES  43333 PV
DIEGO DE JESUS  65000 PC DO B
DINHO   65234 PC DO B
DIOMAR FORMENTON 13013 PT
DOUGLAS BARBOSA  40123 PSB
DULCE MADUREIRA  22022 PR
EDUARDO FEBRAS  45900 PSDB
ELAINE MIRANDA  15345 PMDB
ELISA DALLA COSTA  12734 PDT
ENFERMEIRA JACQUELINE 12512 PDT
EVERALDO BERGOLI  12700 PDT
FAGANELLO  25025 DEM
FELIPPE TERRA GRASS 12123 PDT
FLAVIA STRINGARI  11123 PP
FLAVIO CORTES  13333 PT
FRANCISCO DE ASSIS  13132 PT
GENELUCIA DALPIAZ  11900 PP
GETULIO ZBOROWSKI 11169 PP
GILBERTO CORAZZA  13130 PT
GILMAR BORGES  14789 PTB
GLÊNIO FALK  43100 PV
IVO CUIA   25500 DEM
IVONE ALBUQUERQUE 12008 PDT
JEAN PIERRE  43743 PV
JOAO BATISTA  13456 PT
JOAO JURGEAITIS  13123 PT
JONI PIOTROWSKI  45000 PSDB
JORGE MACIEL  13244 PT
JORGINHO ARRUDA  15025 PMDB
JOSE EDUARDO DA VEIGA  13313 PT
JOSE MARTINS  20123 PSC
JOSÉ PODGORSKI (JUCA) 12670 PDT
JOÃO AMANCIO O BOM CABELO 14444 PTB
JOÃO BAPTISTA  12646 PDT
JULIO CEZAR DOS SANTOS  13016 PT
KELIN TEIXEIRA  15055 PMDB
KELVIN FURIAN  13234 PT
LAURI JULIANI  12610 PDT
LEANDRO OLIVEIRA  15777 PMDB
LENIR DIEL   11671 PP
LENNON   65448 PC DO B
LISIANE MACHADO  14003 PTB
LUCAS LIMA  15715 PMDB
LUCIANO FREITAS  12777 PDT
MADA   22012 PR

NOME   Nº PARTIDO

MARCIO ANTUNES  11011 PP
MARCOS BITTENCOURT 43123 PV
MARCOS BUENO  77193 SD
MARCOS MATTOS  10000 PRB
MARIA APARECIDA PAUL 18118 REDE
MARIA DE LOURDES  12057 PDT
MARIA GORETE  13789 PT
MARIO MACIEL “MILITO” 12344 PDT
MARLISE JETSKE  15215 PMDB
MAURI KRUPP  11411 PP
MAURICIO LOUREIRO  12412 PDT
NADER   12960 PDT
NANACO   12456 PDT
NANDO CALABRIA (FOFINHO) 22222 PR
NEIVA DA BOCHA  11441 PP
NELSON PINTO  14888 PTB
NERI RAMOS  15618 PMDB
NORBERTO MERTINS  11233 PP
OLMIRA CARNEIRO  13678 PT
PASTOR EVERALDO OLIVEIRA 12212 PDT
PAULA DE ALMEIDA  15415 PMDB
PAULO DA ROSA  12193 PDT
PAULO MACHADO  65123 PC DO B
PAULO TRAPP  13613 PT
PAULÃO   15020 PMDB
PAULÃO   11456 PP
PEDRÃO   55700 PSD
PEDRO PASTURIZA  13999 PT
PEREIRINHA  22015 PR
PLINIO TEIXEIRA  12122 PDT
POLYCENA   18123 REDE
PORTALETE  23000 PPS
PROFE EDITE  20020 PSC
RITA DE SIQUEIRA  13014 PT
RODRIGO FLORES  12345 PDT
RODRIGO TREVISAN  11222 PP
RUDI CARMO DE CASTRO 13567 PT
RÉGIS LIMA  12012 PDT
SALETE DOMINGUES  13213 PT
SETEMBRINA MACHADO 13030 PT
SEZINDRA MONTEVANO 14965 PTB
SHIRLEY FORLIN  12145 PDT
SILVINO SOMAVILLA  14123 PTB
SIRLEI SANTOS  12100 PDT
TARCISIO PEREIRA  13000 PT
TASSIANA RIBEIRO  12000 PDT
TATO MAICÁ  11610 PP
TEREZINHA NOGUEIRA 11511 PP
TIAGO BUZATTO  11000 PP
VAGNER LUZ (PIÁ DO CHÊ) 22043 PR
VALDIR DOS SANTOS PEREIRA 14456 PTB
VALDONEI   12612 PDT
VALTER MILDNER  18000 REDE
VANDERLEI BRAGA  15545 PMDB
VANDO   15617 PMDB
VANDO NOLASCO  12211 PDT
VEREADORA BEIA  15315 PMDB
VINICIUS MAKVITZ  15015 PMDB
WILLIAM BORGES  22777 PR
ZAIRA FRAGA  65555 PC DO B
ZILA ANDRES  11250 PP

Santo Ângelo tem 122 
candidatos a vereador

A lista dos candidatos foi divulgada no site do Tribunal Superior Eleitoral
Foi divulgada na manhã de ontem a lista dos 

candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito no 
município de Santo Ângelo. Os partidos e coliga-
ções tinham até às 19h da última segunda-feira, 
dia 15, para enviarem à Justiça Eleitoral os pedidos 
de candidaturas. A 45ª Zona Eleitoral recebeu 122 
candidaturas ao cargo de vereador no município de 
Santo Ângelo. Confi ra a lista na tabela abaixo.

Em relação as eleições anteriores os candidatos 
terão a metade do tempo para convencer os eleito-
res, pois neste ano o período de propaganda iniciou 
ontem, dia 16 agosto e, pela primeira vez, será de 

apenas 45 dias. O período de propaganda dos can-
didatos no rádio e na TV inicia no dia 26 de agosto 
e também foi diminuído de 45 para 35 dias (em pri-
meiro turno). As duas reduções de períodos foram 
determinadas pela reforma eleitoral de 2015. 

A Reforma Eleitoral de 2015 acabou com a pro-
paganda eleitoral em bloco para vereador. A partir 
do dia 26 de agosto, as emissoras de rádio e tele-
visão deverão transmitir a propaganda eleitoral 
gratuita para vereadores nas inserções em tempos 
de 30 e 60 segundos conforme determina a lei elei-
toral. 
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Eleições Municipais

Por que quero ser prefeito
de Santo Ângelo?

        Os quatro candidatos a prefeito de Santo Ângelo respondem a pergunta: “Por que quero ser prefeito de Santo Ângelo?” 
Todos receberam na segunda-feira, dia 15, a tarefa de elaborar um texto com até 1000 caracteres. O resultado do desafi o está 

publicado nesta edição do JOM e pode ser conferido também em nosso site: jom.com.br. 
 A partir do dia 26, os eleitores têm a possibilidade de ouvir os candidatos no rádio, em programas que serão 
transmitidos das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, o horário eleitoral será das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.  

As respostas impressas nesta edição foram elaboradas especialmente para O Mensageiro, que prima pela imparcialidade 
permitindo que o eleitor possa defi nir o voto no dia 2 de outubro com base nas propostas de cada candidato. 

Conheço profundamente as 
necessidades de Santo Ânge-

lo, tanto da área central da cidade, 
dos bairros, do interior do municí-
pio. 

A minha experiência como verea-
dor, secretário municipal, vice e pre-
feito por dois mandatos, me permite 
projetar com clareza os novos rumos 
para uma população que se encontra 
desassistida na saúde, para a falta 
de infraestrutura no interior, a falta 
de cuidado com a cidade, para com 
a estagnação econômica e o desem-
prego crescente. 

Quero ser prefeito para, junta-
mente com o meu candidato a Vice, 
André Marques, com a dedicação 
dos servidores municipais, com as 
entidades e toda a comunidade, 
implementar o nosso Programa de 
Governo, priorizando a Saúde, a 
Educação Inclusiva e de Qualidade, 
a Cultura, o Desenvolvimento eco-
nômico, a Infraestrutura Urbana, o 
Meio Ambiente, a Inclusão Social. 

Vamos implantar uma Adminis-
tração eficiente, ética, participativa, 
voltada para o futuro tendo como re-
ferência nossa rica história.

Quero ser Prefeito de Santo Ânge-
lo porque venho me preparando 

e sinto-me em condições de contribuir 
para melhorar a cidade que escolhi para 
viver. Precisamos de trabalho e boas 
ideias, como aproveitar a existência do 
“back bone” da internet e 23 cursos na 
área tecnológica na região para investir 
no desenvolvimento e gerar empregos. 

Incentivar e apoiar trabalhos como 
“festival cidade das tortas” para trans-
formar Santo Ângelo em um centro 
gastronômico na região. Criar Som & 
Luz permanente nos moldes de teatro 
de arena na Praça Pinheiro Machado 
para aprimorar atividades turísticas 
Missioneira. 

Pôr a UPA em funcionamento e 
em ordem o atendimento à saúde que 
precisa de racionalização nos serviços, 
atualmente caóticos. 

Despoluir o Itaquarinxim, revitali-
zando-o e devolvendo-o à cidade. Utili-
zar o Tubão da CORSAN para transferir 
o sistema de tratamentos de resíduos 
industriais do Frigorífi co Aliben para 
a ETE-Estação de Tratamento de Es-
gotos que fi ca após a RS 344 e resolver 
maneira defi nitiva o problema de mau 
cheiro no centro da cidade. Implantar 
ciclovias e melhorar o sistema viário. 

Enfi m, quero ser prefeito de Santo 
Ângelo porque tenho certeza que posso 
contribuir para melhorar nossa cidade 
que me acolheu e que quero que meus 
fi lhos continuem a morar.

Tenho convicção que a política 
é a oportunidade de ouvir os 

anseios da população e procurar meios 
de contemplá-la. Aprendemos com os 
bons políticos, que a política é uma 
luta apaixonada em prol da sociedade. 

Quero ser prefeito de Santo Ângelo 
porque esta população tem anseio pela 
retomada do desenvolvimento socio-
econômico com geração de emprego 
e renda, pela saúde ao seu alcance de 
todos, com a instalação defi nitiva da 
UPA, por uma educação de qualidade 
e por moradia digna para os trabalha-
dores. 

Quero ser prefeito de Santo Ânge-
lo para darmos um choque de gestão 
que somente os governos realizadores 
do PDT ofereceram ao município, com 
valorização do servidor público, com 
austeridade nas fi nanças públicas, com 
articulação política capaz de atrair in-
vestidores e recursos do Estado e da 
União para projetos e programas vol-
tados ao interesse da comunidade. 

Quero ser prefeito de Santo Ângelo 
porque vejo em cada cidadão, em cada 
cidadã, um anseio por mudança. Isso 
nos move. Estamos semeando a es-
perança de dias melhores para nossa 
gente. 

Eu e o candidato à vice, Bruno 
Hesse, temos capacidade, experiência 
e trabalho na gestão pública para fa-
zermos mais e melhor pela nossa co-
munidade.

Há 40 anos resido nesta terra, meu 
coração já é santo-angelense e 

sou sabedor dos anseios e difi culdades de 
nosso povo. Por isso resolvi aceitar este 
desafi o junto com o Fernando, para bus-
carmos de mãos dadas com a comunida-
de, uma cidade cada vez melhor, baseada 
no entendimento e na harmonia.

Com minha experiência na área da 
saúde, encaminharei as soluções pen-
dentes neste setor, ampliando e mo-
dernizando serviços, equipamentos e 
prédios públicos. Dediquei minha vida 
à medicina e à política, por isso salien-
to que a saúde será minha prioridade. 
Meu conhecimento de causa servirá de 
“alicerce” para a promoção da saúde em 
nossa comunidade.

Nossa terra é referência na região e 
a consolidação desta liderança é nossa 
meta. Fundamental para nossa gestão, 
o servidor público terá nosso carinho, 
com a consolidação de um novo plano 
de carreira, melhorando a remuneração 
e suas condições de trabalho.

Esporte, educação, habitação, cul-
tura, lazer, turismo, entre outras prio-
ridades também terão seu destaque e 
atenção especial.

Enfi m, os desafi os são muitos, mas 
nossa vontade de fazer mais por esta 
comunidade é maior ainda. Ser prefeito 
de uma cidade ordeira e pujante como 
Santo Ângelo representa uma oportu-
nidade única de fazer o bem comum e 
melhorar a vida das pessoas.

Paulo Azeredo Jacques Barbosa Paulo Leal José Lima Gonçalves

DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação
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Contando com o prestigio de familiares, 
amigos e imprensa, a empresária Ivone 
Ribas  e o seu fi lho Carlos Eduardo 

Ribas - inauguraram na tarde da última sexta-
feira, a bem montada, ampla e bonita loja 
YELLOW - em torno de concorrido coquetel. 
A Yellow - Moda Feminina, que comercializa 
a marcas Zinco, Melissa,Maria Valentina e 
Morena Rosa, entre ortras, fi ca na Antunes 
Ribas, 1441. Sendo assim, vale a pena 
conhecer este novo empreendimento do 
mundo da moda na Capital das Missões.

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

Marlise e Jaime Barbosa 

na “Boate Anos 80 & 90”.

NAS BADALAÇÕES DA CIDADE !NAS BADALAÇÕES DA CIDADE 

Cristina Ourique Gamarra Brondani, Letícia Striguini Fraga e Sonia K

da Silveira - na inauguração do novo endereço da Eclipse Calçados . 

Jucelaine Aita e 
sua fi lha Aline 
no coquetel de 
lançamento 
da moda 
primavera|verão 
2017 da Abusiva.
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FELIZ ANIVERSÁRIO! A querida e 
dinâmica Cristina Muner - conceituada professora 
de pintura, com desdtaque para arte de pintar 
porcelanas, além de ter forte atuação na área 
social do Clube Gaúcho, comemora hoje, dia 17, a 
sua troca de idade, sendo o centro das atenções, 
especialmente de seu marido, Dr. Rolf, fi lhos 
Rolfi nho, Cássia e Camille, nora Carina, genros Cauê 
e Maurício, neto Théo, demais familiares e amigos. 
À comadre Cris, parabéns e muito  sucesso!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Carla e Nestor Finger na 

“Boate Anos 80 & 90”.

NAS BADALAÇÕES DA CIDADE !!
Fotos: Margarete MacielFotos: Margarete Maciel

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Cassia Heldt, Sabrina Callegaro, Leticia Saragozo e Alessandra Zampieri - na estreia 

da Gioielli que está de cara nova e em novo endereço, e sob o comando de Sabrina e 

Letícia. A propósito, a Cássia e Alessandra - pilotam e com sucesso a Miss Emme.

Karvatzki 

Luiza Enéas Mürmann e Marluce Enéas - conferindo 

de perto as novas instalações da Eclipse Calçados. Sonia Souto, Ana Welter, Sandra Voges e Fernanda 

Souto - no coquetel de estreia da nova Virgo.

Salete Mürmann e Tati Piltz nos 

embalos dos anos 80 & 90”.
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CidadeTransporte aéreo

Aeroclube realizou a 1ª Aero Mateada
No domingo de dia dos pais o Aeroclube de Santo Ângelo organizou uma mateada no estacionamento do Aeroporto Regional Sepé Tiarajú

Enquanto os voos comerciais 
não são liberados por falta de ade-
quações no terminal de embarque 
e desembarque do Aeroporto Re-
gional Sepé Tiaraju a pista recen-
temente ampliada e inaugurada 
é usada para voos privados e pelo 
Aeroclube de Santo Ângelo. No do-
mingo de dia dos pais ocorreu a 1ª 
Aero Mateada. Com a instalação de 
brinquedos infláveis, distribuição 
de erva mate e a presença de enti-
dades como o 1º BCom e Avant – 
Associação de Veículos Antigos de 
Santo Ângelo, o Aeroclube atraiu 
grande público para o local. Foram 
ofertados voos panorâmicos me-

diante pagamento e os visitantes fo-
ram recebidos no estacionamento. 

AEROPORTO E OS 
ESPERADOS VOOS 
COMERCIAIS

Para que os esperados voos co-
merciais sejam realizados é neces-
sário a adequações no terminal de 
passageiros. A primeira licitação 
foi deserta, mas Lígia Barreto que 
é a diretora do Departamento Ae-
roportuário do Estado, afirma que 
o prazo previsto para retomada dos 
voos está mantido para setembro. 
Já está publicada no Diário Oficial 
do Estado a licitação no modelo 

pregão eletrônico. As propostas se-
rão enviadas até o dia 29 deste mês. 

As obras contemplam a remo-
delação do terminal de passagei-
ros, com divisórias na estrutura, 
para abrigar a área de embarque e 
desembarque, a administração e a 
companhia aérea. Os serviços estão 
estimados em R$ 50 mil. Depois, 
serão instalados equipamentos de 
radio X e mobiliário.

Na última semana o Deputa-
do Estadual Eduardo Loureiro es-
teve reunido com o secretário de 
Transportes Pedro Westphalen. 
O Deputado informou que obteve 
informações quanto ao tempo esti-

mado para a realização desta obra 
e foi informado pelo departamento 
Aeroportuário que são cerca de 40 
dias. 

A Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) exige que o terminal 
tenha sala de embarque separada 
do local de desembarque. Hoje, os 
dois setores estão conectados, o 
que não é permitido para operações 
de aeronaves acima de 60 assentos 
(ATR-72), justamente o modelo de 
avião que a Azul vai utilizar. A Azul 
ainda não definiu se haverá voos 
diários para Porto Alegre ou se a 
periodicidade será de três ou qua-
tro vezes por semana. 

Enquanto o terminal de embarque e desembarque não é reformulado o aeroporto é usado para voos particulares e atividades do Aeroclube

Marcos Demeneghi
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Lançamento do livro
“Buenos Causos”

No último dia 10, aconteceu o lançamento do 
livro “Buenos Causos” de minha autoria. Contando 
com inúmeras presenças de amigos, autoridades e 
convidados especiais, o evento foi um sucesso. Um 
sonho que se realizou, com o lançamento de minha 
primeira obra literária.  

Iniciando-se o livro perceberam-se duas rele-
vantes problemáticas acerca da leitura e da cultu-
ra gaúcha. A primeira refere-se ao distanciamento 
que se verifi ca na atualidade entre a leitura e a co-
tidianidade e a segunda ao ínfi mo e superfi cial tra-
balho de resgate e preservação da cultura gaúcha 
realizado nas famílias, escolas e outros ambitos de 
propagação cultural.

Segundo estatísticas brasileiras em relação à 
leitura, os jovens e adolescentes brasileiros ocu-
pam as ultimas posições, apresentando a compre-
ensão mínima de textos, como um dos principais 
sintomas da falta de pratica e incentivo a leitura. 
De tal forma que, constituem-se processos de for-
mação superfi ciais, afastados das capacidades de 
compreensão, pensamento critico e aprofunda-
mento, despertados pela pratica regular de leitura. 

Assim como a inserção no universo literário e 
cientifi co dos livros esta desvinculada do cotidiano 
atual, as novas tecnologias da informação e o con-
texto globalizado da contemporaneidade envolvem 
as culturas locais e tradicionais, submergindo-as 
em um processo de aculturação e esquecimento.

Surgem nesse contexto, variadas iniciativas de 
resgate, valorização e preservação das culturas hu-
manas em todo mundo, como a proteção e conser-
vação do patrimônio histórico-cultural imaterial, 
que compreende a formação histórica, social e cul-
tural de um povo, sua construção identitária e suas 
infl uencias na contemporaneidade, se expressa em 
costumes, no vestuário, na alimentação, inevitavel-
mente na linguagem oral e escrita. 

Tais demandas que se referem especifi camen-
te as gerações mais recentes parecem em primaria 
analise, se constituírem de fundamentos e proces-
sos diferenciados, porem o livro intitulado “Bue-
nos Causos” surge como uma possibilidade para 
construção de alternativas que visem superar de 
forma atrelada essa dupla emergência da socieda-
de santo-angelense e rio-grandense.

Para tanto, a obra de contos literários “Buenos 
Causos”, através de seus elementos linguísticos 
verbais e não-verbais, dotados de relevante carga 
de irreverência, ludicidade, vocábulo tradicionalis-
ta, simplicidade lexical, contextualização histórico-
-cultural e identidade sociocultural do estado do 
Rio Grande do Sul, aproxima o universo literário e 
conduz o leitor a um resgate de elementos impor-
tantes da cultura popular gaúcha.

Jonatã 
Ferreira

Conselheiro Tutelar e Psicólogo

jonata.junior@bol.com.br

Geral

Divulgação

Após a visita realizada no mês 
de julho ao Corpo de Bombeiros, 
os alunos do 1º Ano B do Colégio 
Cenecista Sepé Tiaraju, recebe-
ram na quinta-feira, dia 18, o sol-
dado do Corpo de Bombeiros de 
Santo Ângelo, Everson Campos. 

A visita marcou o encerra-

mento do projeto de pesquisa 
“Profi ssões que salvam vidas”, 
que teve início no primeiro se-
mestre do ano. 

O encontro teve como objetivo 
esclarecer as dúvidas das crianças 
e contribuir com a pesquisa. Ques-
tionamentos sobre como ingressar 

na profi ssão, atividades e desafi os 
do dia a dia e o orgulho de salvar 
vidas, foram algumas das pergun-
tas realizadas pelos alunos. 

Sob a coordenação da pro-
fessora Josiane Brittes Louzada, 
ainda esta semana, será realizada 
a socialização do projeto.

Projeto “Profissões que salvam vidas”

Soldado do Corpo de Bombeiros participou de atividade no encerramento do projeto 
“profi ssões que salvam vidas desenvolvida pelo Colégio Sepé Tiaraju

Neste ano mais de 235 coreografi as passarão pelo palco do teatro durante os dias de evento

Assessoria Comunicação CNEC / IESA

Ingressos para o Santo Ângelo 
em Dança já estão disponíveis

Evento que está na décima edição inicia no próximo dia 25

Os ingressos para a 10ª edição do Santo Ângelo 
em dança já estão sendo vendidos. Serão disponibi-
lizados por medidas de segurança, apenas 600 in-
gressos para cada noite, 300 para a cidade de Santo 
Ângelo e 300 para as demais cidades participantes, 
para ambas as noites.

Na quinta e sexta o ingresso antecipado custa R$ 
10. Na hora o valor é de R$ 15. Para o sábado o valor 
custa R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora). Para a 
noite de domingo, o ingresso também custa R$ 15  
(antecipado) e R$ 20 (na hora). Para o público que 

desejar ir em todas as noites o passaporte tem o va-
lor de R$ 40. Os pontos de vendas dos ingressos é 
a loja Mama Baby, no calçadão de Santo Ângelo. O 
evento tem a produção executiva de Douglas Rava-
dielli, Coordenação geral de Henrique Talmah, e as-
sistência de produção de Roger Vogel.

O Santo Ângelo em Dança tem o apoio: Equilí-
brio Academia, Jornal O Mensageiro, Jornal das 
Missões, Hotel Debacco, loja Mama Baby, Prefeitu-
ra Municipal de Santo Ângelo e patrocínio de Hey 
Pepper’s Santo Ângelo.

Divulgação
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O auditório do Ministério 
Público sediou na quarta-feira, 
dia 10, mais um encontro da 
Rede de Apoio a Escola (RAE). 
Durante a reunião, a promotora 
de Justiça, Paula Mohr fez uma 
explanação sobre a Legislação 
Eleitoral.

Posteriormente, o assunto 
discutido foi “Drogas no contex-
to escolar: como prevenir, iden-
tifi car e proceder”. Profi ssionais 
que atuam no setor da seguran-
ça, assistência social e saúde 
relataram a experiência e o co-
nhecimento que possuem sobre 
o tema, proporcionando ao pú-
blico um momento de refl exão e 
debate em torno desta complexa 
questão social, a qual demanda 
ações e intervenções preventivas 
e de cuidado a partir da perspec-

tiva da intersetorialidade.
A RAE realiza encontros 

mensais e conta com a partici-
pação assídua de representantes 
das escolas municipais e estadu-

ais, instituições governamentais 
e não-governamentais, as quais 
vem trabalhando com o suporte 
às questões  socioeducacionais 
do município.

Cidade

Arquivo JOM

Estacionamento rotativo 
foi pauta do Legislativo

1º Fórum de Cidades Digitais foi realizado na quinta-feira, dia 11, em Santiago

Questões ligadas à ampliação e gestão do esta-
cionamento rotativo pago em Santo Ângelo foram 
pauta de amplo debate durante sessão ordinária 
realizada na última quinta-feira, dia 15, pelo Le-
gislativo Municipal.

Por unanimidade, os edis aprovaram requeri-
mento para que seja analisada a possibilidade de 
ampliar o tempo de tolerância para quem ocupar, 
momentaneamente, uma vaga do estacionamento 
rotativo. Pela proposta, a permissão passaria de 
10 min para 15 minutos.

Outra questão abordada pelos parlamentares 
foi a ampliação da chamada área azul, que recen-
temente foi implantada em trechos da Avenida 
Venâncio Aires e em parte da Rua 15 de Novem-
bro, nas proximidades do Hospital Santo Ângelo.

Mesmo com a aprovação do requerimento, os 
edis pretendem, ainda nesta semana, reunir-se 
com representantes da Administração Municipal 
e da empresa Rek Parking, responsável pelo esta-
cionamento rotativo pago em Santo Ângelo, para 
tratar sobre a forma com que os serviços estão 
sendo realizados no município.

Município foi representado no 
1º Fórum de Cidades Digitais 

Durante o encontro, foi apresentado o case de sucesso do município que está 
implantando diversos projetos nos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação

Drogas no contexto escolar foi tema de reunião

Santo Ângelo foi representado na semana pas-
sada no 1º Fórum de Cidades Digitais do Vale 
do Jaguari, promovido pela Rede Cidade Digital 
(RCD) em parceria com a Prefeitura de Santiago. 
Durante o evento realizado na quinta-feira, dia 11, 
em Santiago, o diretor de Tecnologia da Informa-
ção da Prefeitura de Santo Ângelo, José Fioravante 
Schneider apresentou o case de sucesso do municí-
pio que está implantando diversos projetos nos se-
tores de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Schneider ressaltou que Santo Ângelo será o 
primeiro município do Brasil totalmente conec-
tado. Através do Projeto Cidade Digital todos os 
serviços do município serão conectados.

No município, foram instalados 26 quilôme-
tros de fibra óptica, atendendo 30 órgãos go-
vernamentais e possibilitando acesso gratuito à 
internet em quatro pontos. Dentro deste projeto 
estão previstos ainda os projetos “Educar” (vol-
tado às escolas da Rede Municipal de Ensino), 
“Salutar” (voltado aos Postos de Saúde), “Torres” 
(que prevê a instalação de torres de transmissão 

de dados para possibilitar conectividade de todas 
as localidades e pontos da área urbana e rural), 
além do novo Sistema de Videomonitoramento, 
operado pela Brigada Militar.

Outra iniciativa que já está em andamento é 
o Programa de Modernização da Administração 
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Bási-
cos (PMAT), que prevê o recadastramento imobi-
liário e reforma do Código Tributário e moderni-
zação da gestão pública.

O 1º Fórum de Cidades Digitais do Vale do 
Jaguari abordou a importância da tecnologia no 
processo de desenvolvimento e aprimoramento 
dos serviços públicos e teve a participação de re-
presentantes de 20 municípios da Região Central 
do Rio Grande do Sul. Além de Santo Ângelo, no 
evento, São Sepé, Alegrete e Santiago comparti-
lharam os modelos de sistema que estão sendo 
implantados e as ferramentas que reduzem cus-
tos, aumentam a arrecadação e facilitam o tra-
balho e a vida de contribuintes, empresas e po-
pulação.

Rede de Apoio a Escola (RAE) foi realizado no auditorio do Ministério Público

Na segunda-feira iniciou a cobrança nas novas áreas
do estacionamento rotativo

Justiça Federal 
seleciona Estágiário

de Direito
A Justiça Federal seleciona estagiário de 

Direito. O processo seletivo destina-se aos aca-
dêmicos de Direito regularmente matriculados 
e frequentando até o 7º (sétimo) semestre do 
curso de Direito, inclusive.

As inscrições serão realizadas no Setor de 
Distribuição da Justiça Federal de Santo Ân-
gelo (Av. Brasil, 399), de 15 a 29 de agosto de 
2016, das 13 às 18 horas, mediante preenchi-
mento da ficha de inscrição, apresentação de 
cópia simples do CPF, Carteira de Identidade 
e Título de Eleitor do candidato e da doação de 
um quilo de alimento não perecível. 

A bolsa de estágio totaliza R$ 833,00 (oito-
centos e trinta e três reais), a título de auxílio 
financeiro, acrescido do auxílio-transporte de 
R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) por 
dia efetivamente trabalhado.

A prova seletiva será dia 03 de setembro de 
2016, às 14 horas, no prédio 18 da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Mis-
sões – URI e será composta de prova escrita, 
objetiva e dissertativa. 

A prova escrita constará de 40 questões de 
múltipla escolha e uma dissertação. A prova ob-
jetiva abordará questões de Língua Portugue-
sa, Direito Constitucional e Direito Processual 
Civil. A prova dissertativa versará sobre algum 
tema da atualidade e/ou questão(ões) de Direi-
to. Mais informações pelo telefone (55) 3313 
7603.

Divulgação
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Uma atleta de Roque Gon-
zales é um dos destaques da 
Seleção Brasileira Feminina 
de Futebol. Andressa Cavalari 
Machry, a Andressinha, de 20 
anos, iniciou no esporte jogan-
do campeonatos regionais, in-
clusive participando de compe-
tições ao lado de meninos.  

Quando tinha apenas 14 
anos, Andressinha teve sua pri-
meira oportunidade. Durante 
uma observação de atletas de 
futebol feminino, Marcos Pla-
nela, auxiliar técnico da cate-
goria, não hesitou em indicá-la 
para integrar a equipe do EC 
Pelotas Phoenix/Lobas, mesmo 
sendo bem mais nova que as 
demais atletas. 

Após o convite, Elizeu, pai 
da jogadora, dirigia 1,600km, 
ida e volta, para levar a filha 
até Pelotas nos finais de sema-
na de treinos e competições. 
Após uma curta passagem pelo 
clube, mas produtiva, a atleta 
se transferiu para o Kinder-
mann, SC, onde conquistou 
títulos importantes e se con-

sagrou como uma das maiores 
promessas do futebol femini-
no mundial. A jogadora segue 
agora em busca da medalha de 

bronze nas Olimpíadas, uma 
vez que a Seleção foi eliminada 
na tarde de ontem, nos pênaltis 
pela Suécia.

Roubo a pedestre
Por volta das 20h45min da segunda-feira, 

dia 15, uma guarnição da BM deslocou até as 
proximidades da Rua Osvaldo Cruz onde um 
rapaz foi vítima de roubo. No local, relatou que 
dois indivíduos lhe abordaram armados com 
facas e lhe roubaram o telefone celular e um 
aparelho artesanal de tatuagem e fugiram em 
direção ao Bairro Harmonia. 

Dirigir sem habilitação
Às 14h da segunda-feira, dia 15, uma guar-

nição da BM foi solicitada a comparecer na Rua 
Pedro Ernesto Voguel onde ocorreu um aciden-
te de trânsito com lesões corporais envolvendo 
um veículo Fiat/Uno e uma motoneta Biz, sen-
do que um dos condutores era menor de idade 
portanto não possuía carteira de habilitação. As 
vítimas foram conduzidas ao HSA e o adoles-
cente a Delegacia de polícia.

Prisão por posse
de entorpecentes

Às 20h do domingo, dia 14, uma guarnição 
da BM fez uma averiguação em um Bar, após 
denuncia de que no local havia venda de droga 
e perturbação do sossego. Feito buscas e encon-
trado dentro de uma caixa no piso debaixo do 
balcão 19 buchas de cocaína. Feita revista no 
proprietário do bar foi encontrado no bolso da 
calça que o mesmo usava o valor de 4.000,00 
(quatro mil reais). 

No caixa do bar foi encontrado o valor de 
739,30 (setecentos e trinta e nove reais e trin-
ta centavos) e um cheque no valor de 140,00 
(cento e quarenta reais), o dinheiro e a droga 
foram apreendido e dado voz de prisão ao pro-
prietário do estabelecimento. O mesmo foi con-
duzido a dppa para o registro onde o mesmo foi 
recolhido ao presídio regional de santo Ângelo.

Acidente de trânsito
com danos materiais

Por volta das 17h05min do domingo, dia 13, 
uma guarnição da Brigada Militar atendeu um 
sinistro de trânsito com danos materiais, na Av. 
Sagrada Família, envolvendo o automóvel mar-
ca Citroen, modelo C3 90M Tendance e o auto-
móvel marca GM, modelo Vectra GLS, onde o 
automóvel C3 90M transitava pela Av. Sagrada 
Família, no sentido bairro ao centro, parou na 
faixa destinada para a travessia de pedestres, 
sendo colidido pelo automóvel Vectra, que 
transitava à sua retaguarda, no mesmo sentido. 

Do acidente resultou em danos nos veículos. 
Diante dos fatos, foi confeccionado pela guarni-
ção, o Boletim de Ocorrência de Trânsito.

Lesão corporal
Por volta das 15h50min do último domin-

go, dia 13, uma guarnição da Brigada Militar foi 
solicitada a comparecer no Bairro Cristal, onde 
fez contato com a vítima, a qual relatou que seu 
genro chegou na sua residência para ver seu fi -
lho menor, o qual ao vê-lo se escondeu pois não 
queria ir com o pai, tendo a vítima perguntado 
o motivo de fi car indo para ameaçar e importu-
nar, onde o acusado tentou invadir a residência 
da vítima mas não conseguiu, pois havia tran-
cado o portão, vindo o acusado a atirar pedras 
na vítima onde uma atingiu a sua perna e dan-
do um soco em seu rosto, restando lesionada. 

Após agredir-lhe, o acusado fugiu do local, 
sendo que a vítima deseja representar criminal-
mente contra o acusado e solicita as medidas 
protetivas de urgência. Diante dos fatos a víti-
ma foi conduzida ao HSA e posterior à Delega-
cia de Polícia, onde foi confeccionado o Boletim 
de Ocorrência Policial.

CidadeEsporte

Inscrições abertas para 
Maratona de Mountain Bike
ACM promove no dia 4 de setembro a 1ª Maratona Capital das Missões de MTB

Seguem abertas até o dia 31 deste mês as ins-
crições para a 1ª Maratona Capital das Missões de 
Mountain Bike 2016. O evento é promovido pela 
Associação Ciclo Missões de Santo Ângelo (ACM) 
e será realizado no dia 4 de setembro com saída e 
chegada no Parque de Exposições Siegfried Ritter.  
As inscrições podem ser feitas no Posto Flach, Bike 
Fire, Tasmânia Games em Santo Ângelo e no site da 
ACM. Não serão feitas inscrições no dia do evento.

A PROVA 
A prova que terá um percurso de 45km será 

dividida nas categorias masculina, Elite, Junior, 

Master A, Master B, Master C. Na categoria femini-
na de Elite, Sub 23, Junior e Master.  A competição 
será realizada em estrada de chão, com trânsito li-
berado. 

O atleta deverá trafegar no lado direito da es-
trada. Todos que completarem o percurso, desde 
que completado até às 13h do mesmo dia, receberá 
medalha de participação. Além disso, serão distri-
buídos mais de R$ 3500,00 em prêmios, além de 
troféus do 1º ao 5º lugar; para todas as categorias, 
e premiação em dinheiro do 1º ao 10º lugar na geral 
masculino e troféu.

 Andressa Machry é natural de Roque Gonzales e é uma das destaques na 
Seleção Feminina que vai disputar a medalha de bronze nas Olímpiadas do Rio

Jogadora da região é destaque
nas Olimpíadas Rio 2016

Divulgação

Divulgação

Percurso será de 45 quilômetros com partida do Parque de Exposições Siegfried Ritter
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Ofertas  válidas de 16/8 a 18/8/2016

SUPERMERCADO SÃO LUIZ - Rua Marechal Floriano, 1790 -  55 3312-5700 ESTAMOS RECEBENDO O

CARTÃO SIMSA (Sindicato dos

Municipários de Santo Ângelo)

LARANJA SUCO
KG

R$ 0 ,99

LEITE ITALAC
LONGA VIDA 1L

R$ 2 ,98

ARROZ PRATO FINO
5KG

R$ 15 ,98

CENOURA E 
BETERRABA KG

R$ 1 ,68 R$ 13 ,98

SALAME COLONIAL 
BURITI KG

COSTELA BOVINA 
CONGELADA KG

R$ 11 ,99

FARINHA DE TRIGO 
BIONDINA 5KG

R$ 8 ,97
REFRIGERANTE 

GUARANÁ CHARRUA 2L

R$ 2 ,99$

CERVEJA SKOL
ULTRA 275ML

R$ 1 ,38

CERVEJA SKOL
300ML S/CASCO

R$ 1 ,38

DOCE DE LEITE 
MUMU 400G

R$ 3 ,99

ACHOCOLATADO 
NESCAU 800G

R$ 10 ,99

PERNIL SUÍNO 
EMBALADO KG

R$ 7 ,98

Depois de vencer a Colômbia por 2 a 0 no 
último sábado, dia 13, a Seleção Brasileira 
de Futebol Masculino volta a campo nesta 
quarta-feira, dia 17, às 13h contra a Hon-
duras. A partida será realizada no Estádio 
do Maracanã e é válida pelas semifinais das 
Olimpíadas.

VOLTA À GRANJA COMARY
Ponto de partida nesta preparação da 

Seleção Brasileira para a disputa dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, a Granja Comary volta 
a receber os jogadores antes durante a pre-
paração para a semifinal. Na segunda-feira, 
dia 15, o técnico Rogério Micale voltou a co-
mandar um treinamento no gramado do CT.

O grupo foi dividido em duas frentes de 
trabalho. Enquanto os jogadores que foram 
titulares na última partida fizeram um tra-
balho específico de recuperação, o restante 
do time foi para o campo para uma atividade 
técnica.

Sete jogadores do Fluminense completa-
ram o treinamento da Seleção Brasileira na 
segunda-feira, que teve disputas em campo 
reduzido, exercício de finalizações e cobran-
ças de pênalti. Antes da partida, a seleção 
ainda teve um treinamento ontem, no qual 
Micale orientou a equipe. 

Seleção Brasileira enfrenta Honduras 
pela semifi nal das Olimpíadas

Partida acontece nesta quarta-feira, às 13h, no Estádio do Maracanã
CBF / Divulgação

Brasil venceu a Colômbia no último sabádo e segue em busca da inedita medalha de ouro nas Olimpíadas


