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FEIRA DO PEIXE

Entre-Ijuís completa Entre-Ijuís completa 
29 anos no dia 13 de abril29 anos no dia 13 de abril
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Ofertas válidas para os Supermercados 
COTRISA de Santo Ângelo e Entre-Ijuís,
de 12/4 até 15/4/2017. Fotos meramente 

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

TEMOS CONVÊNIO COM:
- Sindicato dos Professores Municipais

-Sindicato dos Municipários
- Sindicato da Alimentação (Sintriasa)

VENHA CONFERIR NOSSAS OFERTAS!
BOMBOM 

NESTLÉ 300G

R$ 7,69

PÊSSEGO 
VEGA/GB 

425G

R$ 5,89

GUARANA 
CHARRUA 2L

R$ 2,99

SARDINHA 
COQUEIRO 125G

R$ 2,99

SARDINHA SARDINHA

CERVEJA KAISER 
LATÃO 473ML

R$ 2,19

VINHO 
BELTRAME 
1.9L (EXCETO 
BORDÔ)

R$ 14,45

Feira comercializa Feira comercializa 
peixe in natura ou peixe in natura ou 
frito até sexta-feirafrito até sexta-feira

Caderno EspecialCaderno Especial
Marcos Demeneghi
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

11/4/2017 - 14h
1° Prêmio -  7.729
2° Prêmio -  5.669
3° Prêmio -  1.922
4° Prêmio -  2.880
5° Prêmio -  9.567
6° Prêmio -  7.767
11/4/2017 - 18h
1° Prêmio -  9.582
2° Prêmio -  7.259
3° Prêmio -  0.477
4° Prêmio -  7.940
5° Prêmio -  3.951
6° Prêmio -  9.209
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Editorial
 

Retrato Cotidiano

A “Semana é Santa” 
e o ar pascal já toma 
conta da cidade. Se a 
Praça do Brique é a 
casa do Papai Noel, a 
Praça da Catedral é a 
toca do coelho, conta-
mos esta “historinha” 
no Retrato Cotidiano.

Neste período cres-
ce o consumo de peixe 
em função da Semana 
Santa, mas onde com-
prar o pescado? Até a 
próxima sexta-feira a 
comunidade em geral 
poderá adquirir, tan-
to o peixe in natura, 
quanto já frito em mais 
uma edição da Feira do 
Peixe. No jornal de hoje 
editamos uma matéria 
para contar como está 
sendo realizado este 
tradicional evento em 
Santo Ângelo. 

Nesta semana o se-
cretario municipal de 
educação, Nanaco, se 
mostrou surpreso com 
a quantidade de can-
didatos que não esta-
vam aptos a uma das 
vagas no concurso para 
professores que a Pre-
feitura Municipal pro-
moveu. O Secretario já 
anunciou novas medi-
das para solucionar a 
falta de pessoal, saiba 
mais nesta edição. 

No último fi nal de 
semana o Sétimo Regi-
mento de Polícia Mon-
tada, movimentou a 
comunidade local e re-
gional, que presenciou 
no Parque da Fenami-
lho um festival hípico. 
Mostramos a repercus-
são da I Etapa da Copa 
Comandante Geral de 
Hipismo e do  VII Cam-
peonato Hípico do 7º 
RPMon na página 11 
desta edição.

Mas não é só isso, 
como tradicionalmente 
acontece há 20 anos, as 
principais informações 
do início da semana 
podem ser lidas na edi-
ção de quarta-feira do 
JOM. Uma boa leitura!

NotasNotas

Marcos Demeneghi

Cheia
11/4 a 18/4

Dia Mundial da Saúde

Para marcar o Dia Mundial da Saúde, comemo-
rado no último dia  7, , os cursos de Educação Física, 
Enfermagem e Farmácia da URI Santo Ângelo pro-
moveram atividades de conscientização. As ações 
integraram o programa Prefeitura nos bairros, reali-
zado pela Administração Municipal de Santo Ângelo.

Foram oferecidos serviços de aferição da pressão 
arterial, verifi cação do índice glicêmico e índice de 
massa corporal. As ações foram coordenadas pelos 
professores Narciso Soares, Carlos Kemper e Izabel 
Almeida Alves.

Assessoria Comunicação URI

“Vai encarar?”
As acadêmicas do curso de Odontologia da CNEC/

IESA, Vamila Pipper, Gyulia Meinhardt, Camila Por-
tolan, Mirela Cezar e Lana Seibt, participaram na úl-
tima semana, da promoção “Vai encarar?”, da Dental 
Speed Graph em parceria com a Colgate. A promoção 
era válida para os alunos que compraram materiais 
na dental e inscreviam-se, juntamente com mais qua-
tro colegas para participar de um Quiz em que daria 
a oportunidade para a equipe vencedora conhecer as 
instalações da Dental Speed, além de ganhar um pas-
seio por Florianópolis com tudo pago.

Sesc emite nota
O Sesc emitiu uma nota desmentindo informa-

ções veiculadas na internet e redes sociais referen-
te a anúncios de contratações de forma pública e 
que não tenha relação aos canais do Sesc. “Somos 
uma instituição de caráter privado, sem fi ns lucra-
tivos, e a contratação de profi ssionais é realizada 
por meio de processos seletivos, elaborados pelos 
departamentos regionais, conforme as necessida-
des de cada estado do país”, diz parte da nota.

Operação Boina Preta/2017
No período de 28 a 31 de março, o 1º Batalhão 

de Comunicações (1º B Com) realizou o Exercício de 
Longa Duração (ELD) da Instrução Individual Básica 
(IIB) para os Soldados do Efetivo Variável/2017. O 
ELD, denominado de Operação Boina Preta, foi de-
senvolvido no Campo de Instrução de Santo Ângelo.

Dentro da vila tem
a toca do coelho

A Vila do Coelho está compondo 
temporariamente o cenário da Pra-
ça Pinheiro Machado em Santo Ân-
gelo, iniciativa inédita no município 
e foi elaborada em conjunto com o 
Gabinete da Primeira Dama, Secre-
taria de Turismo e com artesão e ar-
tista plástico, João Escobar. 

Cardoso acredita que foi lançada 
uma semente e nos anos posteriores 
pretende-se incrementar o projeto 
com mais atrativos para a popula-
ção. 

O artesão também disse que a 
população acolheu muito bem a 
ideia, inclusive houveram sugestões 
para que a Vila do Papai Noel, cons-
truída na época do Natal na Praça 
Ricardo Leônidas Ribas, também 
seja instalada na Praça Pinheiro 
Machado. 

Na manhã de terça-feira, dia 11, 

a equipe de João Escobar composta 
por Maico Cardoso e Ranieri Fran-
ça fazia reparos e adaptações depois 
das intensas chuvas do fi nal de se-
mana. Estudantes da rede munici-
pal, na tarde do mesmo dia, fi zeram 
uma visita e foram recebidas por 
uma representação do “Coelhinho 
da Páscoa”. 

O espaço fi ca disponível para a 
visitação de estudantes, crianças em 
geral e turistas que acham curioso o 
espaço e também visitam a “Toca do 
Coelho”. 

Na Vila, além da “toca do coelho”, 
foi construída uma “casa de doces” 
que representa a história de João 
e Maria, um casal de irmãos que é 
atraído para a casa (que na história 
tinha telhado de chocolate e as pare-
des feitas de guloseimas) e acabam 
prisioneiros de uma “bruxa má”.

Minguante
19/4 a 25/4
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Semana Santa

Iniciou ontem a feira do 
peixe em Santo Ângelo. Pela 
segunda vez está sendo reali-
zada no pavilhão de Hortifru-
tigranjeiros na Av. Venâncio 
Aires. São peixes de açude 
vendidos in natura e também 
fritos. 

Estima-se que sejam co-
mercializados um total de 10 
toneladas de peixes de espé-
cies como Carpa Capim, Car-
pa Húngara e também Pacú, 
produzidos por criadores de 
Santo Ângelo, totalizando 
uma movimentação financei-
ra na casa de 100 mil reais. 

A feira estará em funcio-
namento nesta quarta, quin-
ta e sexta-feira, entre às 8h e 
22h sem fechar ao meio-dia.

O presidente da APRO-
PESA – Associação dos Pro-
dutores de Peixe de Santo 
Ângelo, Alessandro Peppe e 
o Secretário de Agricultura 
do Município, Gilmar Bor-
ges, acreditam que a feira do 
peixe é uma forma de agregar 
valor ao trabalho dos pro-
dutores, tendo em vista que 
colabora com o escoamen-
to da produção de peixe por 
vias legais, pois todo o peixe 
que é comercializado na feira 
é processado na peixaria do 
Carlinhos, dentro de normas 

sanitárias e técnicas de bene-
ficiamento industrial. 

O PREÇO DO PEIXE
O custo do quilo do peixe 

in natura está sendo comer-
cializado entre R$ 10 e R$ 
15. Alessandro Peppe explica 
que cada carpa pode chegar 
até quatro quilos, sendo que 
a variação de preço está em 
função do tamanho do peixe, 
pois os maiores são preferi-
dos dos consumidores e faci-
litam o preparo e o consumo. 

Paralelo à venda de peixes 
está sendo realizada a feira de 
produtos como vinho, cucas, 
pões, bolachas e hortaliças, ten-
do em vista que, também acom-
panham o horário de atendi-
mento estendido até às 22 horas 
sem fechar ao meio-dia, produ-
tores rurais e agroindústrias fa-
miliares de Santo Ângelo.

O vice-prefeito Bruno Hes-
se frisou que a administração 
municipal, através da Secre-
taria da Agricultura, concen-
trará esforços e projetos para 
fortalecer o setor de piscicul-
tura de Santo Ângelo. “É um 
setor importante que agrega 
renda à propriedade da agri-
cultura familiar e riquezas 
para o município”, encerrou 
Hesse.

Marcos Demeneghi

Feira do peixe Feira do peixe 
segue até sextasegue até sexta

Nesta quarta, quinta e sexta-feira é possível 
adquirir peixe in natura no pavilhão de 
hortifrutigranjeiros, estima-se que sejam 

comercializados cerca de 10 toneladas do produto

Peixe frito e in natura está sendo comercializado no pavilhão dos Hortifrutigranjeiros na Av. Venâncio Aires
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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

I ENCONTRO DAS COORDENADORAS
DA CIPAVE

No dia 04 de abril de 2017, no Auditório Pau-
lo Freire em Porto Alegre/POA, aconteceu o I 
Encontro das Coordenadoras da CIPAVE – Co-
missões Internas de Prevenção a Acidentes e Vio-
lência Escolar, coordenada por Luciane Manfro. 
Na oportunidade, foi apresentado o Sistema ROVE 
– Registro On-line de Violência na Escola, que será 
implantado nas Escolas Estaduais, com o objetivo 
de monitorar os dados informados pelas escolas. 
Quanto ao plano de ações para o ano de 2017 foi 
discutido estratégias para serem trabalhadas nas 
escolas.  Da 14ª CRE esteve presente a Assessora 
do Programa Ivana Teixeira. Ressaltamos que a 
CIPAVE é realidade na maioria das escolas estadu-
ais, trabalhando na prevenção à violência escolar. 

ENSINO RELIGIOSO
No dia 04 de abril de 2017, em Porto alegre, 

aconteceu o 1º Encontro de Formação Continuada 
para Professores e Assessores do Ensino Religio-
so das Coordenadorias de Educação para debate, 
leitura e análise do Parecer do CEED nº 01/2017, 
do texto da Reestruturação Curricular do Ensino 
Fundamental e Médio do RS e planejamento de 
Formação Continuada para professores do Ensi-
no Religioso para 2017. Participou do Encontro a 
Coordenadora Pedagógica e Assessora do Ensino 
Religioso professora Rute Ribeiro Gomes.

REUNIÃO DE LANÇAMENTO 
DOS JOGOS ESCOLARES DO 
RIO GRANDE DO SUL 2017

No dia 6 de abril (quinta-feira), aconteceu uma 
reunião de lançamento dos Jogos Escolares do Rio 
Grande do Sul 2017 para os professores de Edu-
cação Física da área de abrangência da 14ª CRE. 
A reunião ocorreu no salão de atos da 14ª CRE, às 
10 horas. Na ocasião foram apresentadas algumas 
mudanças dos jogos em relação ao ano anterior, 
bem como houve um debate sobre alguns pontos 
do regulamento, análise de calendário e avaliação 
do JERGS 2016.

Além disso, os professores de Educação Física 
fi zeram algumas solicitações para que ocorra uma 
melhoria no desenvolvimento das aulas de Educa-
ção Física Escolar. Participaram da reunião a Co-
ordenadora Regional de Educação Tania Rosana 
Matos Santiago, a Coordenadora Pedagógica Rute 
Izabel Ribeiro Gomes, a Assessora Pedagógica 
Norma Brigo, o Assessor de Esporte Educacional 
Sidinei Both Hammes e professores de Educação 
Física de Santo Ângelo, Guarani das Missões, Sal-
vador das Missões, Entre Ijuís, São Miguel das 
Missões, Ubiretama, Cerro Largo e Sete de Setem-
bro.

DIRETORES PARTICIPAM DE AULA 
INAUGURAL DO CURSO DE 
EXTENSÃO DEMOCRÁTICA

Os diretores da Rede Pública Estadual de Edu-
cação, os Coordenadores Regionais de Educação, 
as Chefi as Pedagógicas e o Assessor Referência da 
Gestão Escolar das 30 CREs participam no dia 11 
de abril de 2017, no auditório Araújo Viana, em 
Porto Alegre da Aula Inaugural do Curso de Exten-
são Gestão Democrática: da Avaliação ao Planeja-
mento Participativo nas Escolas Estaduais do Rio 
Grande do Sul( SEDUC/UFRGS). Esta atividade 
presencial abre a formação de Diretores das es-
colas do RS ofertada com base nos aspectos legais 
que fundamentam a Gestão Democrática na Rede 
Estadual de Educação e que considera o diagnósti-
co da realidade escolar observado partir da avalia-
ção constitucional participativa(SEAP/RS).

CONVITE PARA 2ª RÚSTICA
DE ANIVERSÁRIO DA ESCOLA

CATARINA LÉPORI
A Escola Estadual de Ensino Fundamental está 

promovendo a 2ª Rústica de aniversário, no dia 29 
de abril, com pagamento das inscrições a partir das 
08h30min e largada às 09hs em frente a escola. 
Contamos com a participação. Maiores informa-
ções pelo fone da escola: 55 3312 2881.

Eventos regionais

A caminhada noturna que compõe o roteiro pro-
movido pela agência turística Caminho das Missões 
será neste fi nal de semana, dia 14, em São Miguel. O 
grupo que participará da “Trilha da Lua Cheia” irá 
percorrer, aproximadamente, 11 km. Começa com 
o grupo assistindo o Espetáculo de Som e Luz e na 
sequência visita os prédios que compõem o sítio ar-
queológico. A experiência da caminhada noturna é 
considerada uma visão singular desse Patrimônio 
Histórico.

A saída será do Sítio Arqueológico e o grupo ca-
minha em direção a comunidade do interior conhe-
cida como Ponto de Almoço, realizando paradas es-
tratégicas ao longo do trajeto. O local de chegada é o 

Sítio da Lenda, onde será realizado o ritual da Erva 
Mate, coordenado por Claudino de Lucca. (A erva 
mate, que dá origem ao chimarrão, é uma bebida de 
origem guarani e está intimamente ligada à história 
das Missões).

Para fi nalizar a Trilha da Lua Cheia, acontece o 
jantar de encerramento servido pelos proprietários 
do Sítio. O valor desta Trilha da Lua Cheia será R$ 
80,00 por pessoa e se não precisar do transporte de 
volta para São Miguel das Missões fi ca em R$ 70,00.

Haverá transporte a partir de Santo Ângelo, com saí-
da às 18h45min, no valor de R$ 22,00. Para ver o roteiro 
detalhado e mais informações visite o site do Caminho 
das Missões www.caminhodasmissoes.com.br.

O ritual da erva mate fará parte de uma caminhada de 11 
quilômetros até o “Sítio da Lenda” interior de São Miguel das Missões. 

Trilha da Lua Cheia em 
São Miguel das Missões

O ritual da Erva Mate é coordenado por Claudino de Lucca

Divulgação / Caminho das Missões

Autoconhecimento e Gerenciamento do Estresse 

Estão abertas as inscrições para a XXXI Jornada 
de Autoconhecimento e gerenciamento do Estresse. 
O evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de maio e é 
promovido pelo Instituto Surya Ananda. As inscri-
ções podem ser feitas pelo telefone: (55) 3312-3426, 
pelo site: wwwyogasuryananda.com.br ou pelo E-
-mail jorgemeloyoga@gmail.com.

AS JORNADAS 
As jornadas serão realizadas no Mosteiro da Trans-

fi guração em Santa Rosa, local que oferece as condições 

ideais para a convivência e desenvolvimento das ativi-
dades programadas. Durante as atividades serão rea-
lizadas meditações, aulas práticas de yoga, exercícios 
respiratórios, experiência de silêncio, caminhadas tera-
pêuticas e palestras. Segundo a organização do evento, 
as jornadas possuem vagas limitadas em virtude da 
dinâmica de qualidade que o curso oferece.  A equipe 
da Surya Ananda é formada pelo professor de yoga 
e yogaterapeuta Antônio Jorge Melo, pela professora 
de yoga e terapêutica ayurvédica, Vanessa de Melo e 
pela mestra de Yoga e yogaterapia, Cirene de Melo.

Divulgação Instituto Surya Ananda

As jornadas serão realizadas no Mosteiro da Transfi guração em Santa Rosa
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Na sede da Cooperativa Ecos do 
Verde foi inaugurado um refeitório, 
uma cozinha e novos sanitários. A 
obra já foi concretizada e inaugura-
da pelo Governo Municipal na últi-
ma sexta-feira, dia 07, com recursos 
do Fundo de Gestão Compartilhada, 
na ordem de R$ 175 mil. A amplia-
ção e adequação foi realizada em 
uma área de 300 metros quadrados 
localizada junto ao Aterro Sanitário 
de Santo Ângelo e segundo o secre-
tário do Meio Ambiente, Francisco 
da Silva Medeiros, o local também 
receberá a instalação de uma balan-
ça, vestiários e adequações físicas 
no pavilhão de triagem, uma antiga 
aspiração dos associados.

A presidente da Ecos do Verde, 
Martina Nicoletti, afirmou que o 
pavilhão onde funciona a triagem 
de materiais foi construído com 
recursos da própria cooperativa 
há cerca de duas décadas e sempre 
funcionou de modo precário. “Era 
um desejo antigo oferecer um local 
melhor para que os cooperativados 

façam suas refeições e um ambiente 
melhor para o trabalho. Agora esta-
mos sendo atendidos”, disse. Con-
forme Martina, a cooperativa tem 
hoje 36 associados, sendo 22 atu-
ando na separação de resíduos no 
aterro sanitário e 14 na sede.

A promotora de Justiça Espe-
cializada de Santo Ângelo, Paula 
Regina Mohr, considerou as obras 
como um grande avanço. “Estamos 
dando um pouco de dignidade ao 
trabalho destas pessoas que atuam 
na separação de resíduos. É o início 
de uma nova etapa”. Para a promo-
tora ainda é preciso avançar muito 
na questão da coleta seletiva, com a 
comunidade aprimorando seus mé-
todos de separação do lixo para faci-
litar o trabalho dos cooperativados, 
além de representar economia para 
o município no transporte dos rejei-
tos para Giruá. 

Durante a inauguração, o prefei-
to Jacques Barbosa destacou o diá-
logo com o Ministério Público nas 
questões ambientais e de direito da 

população e considerou a obra como 
importante para a qualidade de vida 
dos trabalhadores que prestam ser-
viços relevantes ao meio ambiente 
e, por extensão, à sociedade. 

A solenidade contou com a pre-

sença do deputado Eduardo Lou-
reiro, do secretário municipal de 
Obras e Serviços Urbanos Diórlan 
Zanetti, e direção e trabalhadores 
associados à Cooperativa Ecos do 
Verde.

Cidade Falta de candidatos 
frustra o Secretário 

de Educação

Nesta quarta-feira, dia 12, foi publicado um 
edital que convoca os candidatos aptos a assu-
mirem as vagas remanescentes no Processo Se-
letivo Simplifi cado 010/SAMd/2017 realizado 
para contratação de professores e monitores 
da rede municipal de educação.  Os candidatos 
que estão aptos e foram chamados estão em 
uma lista disponível (após às 14h) no site da 
Prefeitura (www.santoangelo.rs.gov.br) 

 
PRIMEIRA CHAMADA

“Frustrante” foi à palavra usada pelo se-
cretário de educação do Município, Valde-
mir Roepke (Nanaco), para defi nir a falta de 
pessoas que cumpriram todas as etapas do 
processo seletivo realizado para preencher 
as vagas no sistema de ensino do Município. 
As informações foram repassadas em en-
trevista realizada na Rádio Santo Ângelo na 
manhã de segunda-feira, dia 10. 

A ideia é realizar um segundo concurso, 

pois mesmo com a segunda chamada não 
se tem a expectativa de preencher todas as 
lacunas. O caso mais grave é nas escolas da 
educação infantil, pois das 40 vagas dispo-
nibilizadas para monitores, 39 passaram, 
mas apenas 16 compareceram para assu-
mir ao cargo. Neste mesmo processo foram 
disponibilizadas 10 vagas para o cargo de 
professor e cinco tomaram posse. No ato de 
inscrição, feito pela internet, muitos candi-
datos não observaram as exigências publica-
das no edital e não preenchiam os requisitos 
mínimos de titulação, acredita o secretário. 

Nanaco e a equipe jurídica já cogitam a 
realização de um segundo processo seletivo, 
pois a situação de falta de pessoal na área de 
educação se agravou neste ano na rede mu-
nicipal. Após sanar estes desafi os a adminis-
tração pretende abrir, no mínimo, 270 va-
gas a mais para que crianças frequentem as 
escolas de educação infantil do município.

Prefeitura publica nova lista de convocados para o concurso de monitores 
e professores da rede municipal de ensino. De 39 monitores que foram 

convocados em primeira chamada, apenas 16 assumiram o cargo

Secretário de Educação do Município, Valdemir Roepke (Nanaco)

Cooperativados da Ecos do Verde conquistam novas instalações

Novo refeitório da Cooperativa Ecos do Verde 

Divulgação

AI PMSA / Fernando Gomes
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REENCONTRO

ARENA DO CHEF

EM TORNO DA MISS TANIA

Adinâmica professora Tania Mattos Santiago - 
Coordenadora da 14ª CRE, que recentemente 
conquistou o título de Miss Turismo 

Maturidade 2017 de Santo Ângelo, na última sexta-
feira, dia 7, abriu as portas de aconchegante morada   
para receber familiares amigos. O motivo: celebrar as 
suas 6 décadas, muito bem vividas. Aliás, em junho, a 
Miss Tania, representa a Capital das Missões na fi nal 
estadual do certame. Parabéns e sucesso!

Os empresários Luciano e Ligi Nascimento  - 
que comandam o Arena Grill clicados com o 
Chef André Pinheiro (D) e  sua esposa Estéfani 

Vollmer - na estreia do requintado ARENA DO CHEF - 
um novo espaço em anexo ao Arena Grill, para quem 
aprecia uma excelente gastronomia aliando conforto 
e tranquilidade, além de um atendimento pra lá de 
personalizado. Vale dar uma conferida!

Nos dias 14, 15 e 16 de abril, portanto de sexta até domingo, 
acontece aqui, na Capital das Missões, a 2ª edição do 
REENCONTRO DE SANTO-ANGELENSES. O ponto alto do 
tradicional “Reencontro” vai ser o badalado e sempre muito 
concorrido jantar-baile, agendado para sábado, dia 15, no salão 
principal do Clube Gaúcho.  Tudo com animação das consagradas 
bandas Os Fugitivos e Os Legais, que já animaram grandes e 
inesquecíveis  bailes no Gaúcho. As reservas de mesa podem ser 
feitas através dos telefone (55) 3313-2463, (55) 98116-1591, (51) 
99874-7782 ou pelo e-mail: eventos@clubegaucho.com.br

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

NOS 50 ANOS DE AMAURI LÍRIONOS 50 ANOS DE AMAURI LÍRIO

Cristiane Krinski e Thiago Figueiredo, Joice Figueiredo e 
Vinícius Figueiredo. E abaixo, Rosane e Beto Klee com seus 

fi lhos Pietro e Paulinne Klee  - presenças notáveis na badalada 
e comentada festa dos 5.0 do jornalista Amauri Lírio.

Cláudia Callegaro está retornando de São Paulo com os 

últimos lançamentos da moda outono 2017. Então, amanhã, 

quinta feira, é dia de conferir as novidades na Cláudia Modas.
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Antonio 
Rousselet

Minhas Memórias 

antoniocrousselet@hotmail.com.br

Histórias antigas engraçadas
Joaquim Rolim de Moura,

vulgo “Seu Quinzote”
As histórias aqui contadas não são no senti-

do pejorativo ou de crítica, pois, apenas procu-
ram retratar aquela época do desenvolvimento 
de Santo Ângelo.

Foi intendente de nosso município na déca-
da de 1896 a 1900.

Diziam até alguns anos atrás que foi o me-
lhor intendente ou prefeito. Nada sei ou tenho 
de escrito a respeito dele, somente tradição 
oral. Ainda existiam há pouco tempo atrás pon-
tes  e pontilhões executadas por ele no interior 
do município. Aliás, numa ocasião em que ele 
estava em companhia de operários dentro de 
um valo fazendo um pontilhão, o contador da 
intendência disse-lhe de cima que a intendência 
não tinha verba para executar esse trabalho. Ao 
que ele respondeu: ”eu não sei  o que é verba, 
o importante é que se apronte o serviço. Pouca 
educação e muito tino administrativo.

Particularmente, foi construindo a Usina 
do Ijuiznho, quase totalmente. Projeto do Eng. 
Luiz Carlos Prestes. Não a concluiu quase total-
mente porque o engenheiro da Prefeitura, José 
Carlos  Medaglia  fez a Prefeitura encampá-la, 
junto com a exploração do consumo  da luz elé-
trica da cidade.Trouxe  a luz de Ijuí Compra-
va o KW por 0,10 e revendia por 0,40 para o 
consumidor. Ele queria fi car com o lucro para 
a Prefeitura. Meu pai dizia que esse engenhei-
ro atrasou Santo Ângelo quase 50 anos pelas 
indústrias que deixaram de aqui se instalarem 
por falta de energia elétrica. Usou na  execução 
dos desníveis balizas de taquara.Contava-se 
que ele tinha instalado telefone  para sua fazen-
da Quando faltava luz, todo mundo dizia: LUZ 
SEU QUINSOTE!

Contavam-se muitas histórias folclóricas a 
respeito dele. Acredito que a maioria inventa-
das por falta de assunto.

Como Coronel comandante do Corpo 28 de 
Provisórios dava ordem unida para seus solda-
dos aprenderem a marchar e etc. Atavam uma 
palha no dedão do pé direito e ensinava a mar-
char dizendo: pé com palha, pé sem palha”. Um 
capitão da brigada tentou comandá-los , mas 
não conseguiu ser atendido,, dizendo meia vol-
ta volver e alto. O Coronel  assumiu o comando 
da tropa  e disse: “Todos em forma com a frente 
para a Intendência”! no que foi atendido.Para 
parar a marcha ele disse :”oche, oche, oche! E a 
coluna fez alto...

Numa audiência com o Governador ele foi 
ás 6 horas da manhã e fi cou sentado nas escada-
rias do Palácio comendo amendoim torrado até 
às 9 horas para ser atendido. Não encontrando 
o interruptor de luz no quarto do hotel, ele co-
locou um pé de bota no bico de luz para fi car 
escuro. Quando foi falar com o pastor da Igreja 
ele bateu na porta sendo atendido pela secretá-
ria que perguntou:

- Que deseja!
- Quero falar com o cuiúdo de vocês.
- Aqui não tem cuido, somente pastor.
- Na minha manada cuiúdo e pastor é a mes-

ma coisa...
Contava-se que o Coronel Valzomiro Dutra 

necessitando de reforço para sua tropa, pediu 
ao Coronel Quinsote que lhe mandasse alguns 
soldados. Este prontamente lhe mandou 30 ho-
mens num caminhão com o seguinte  bilhete: 
“Junto vão  30  valentes voluntários.Peço man-
dar as maneias de trava de volta”. 

Pessoalmente, acho que apesar de decorri-
dos mais de oitenta anos, ainda acho que o Sr. 
Joaquim Rolim de Moura, pelo que ele realizou, 
ainda foi o melhor prefeito de Santo Ângelo! 
Seus descendentes só têm de se orgulhar de seu 
nome.

Nos tempos modernos se destacou o Sr. Sie-
gfried  Ritter como grande prefeito.

Geral

A ACISA em parceria com o 
SEBRAE está preparando um 
curso com o tema “Gestão Vi-
sual de Lojas”, marcado para os 
dias 24 a 28 de abril. O curso 
erá ministrado pelo consultor 
de marketing em varejo, Gerson 
Klein. Os interessados podem 
inscrever-se na ACISA, ao custo 
de R$ 75,00. Serão 16 horas de 
curso mais 2h de consultoria in-
dividual. As aulas serão noturnas  
e as vagas são limitadas em até 
30 participantes.

Em palestra realizada na últi-
ma Convenção Estadual Lojista, 
promovida pela FCDL, Gerson 
destacou: “Investir em infraes-
trutura e design é extremamente 
importante. Com a estratégia cer-
ta as vendas podem aumentar até 
35%. Produto que não está bem 
exposto não é comprado. É pre-
ciso que ele seja apresentado no 
equipamento correto, com a luz e 
a técnica de visual merchandising 
correta para aumentar a percep-
ção de valor pelo cliente e este re-
alizar a compra”, explicou Klein. 

CONHEÇA O CONSULTOR
Gerson Klein é formado em 

Administração/Gestão Finan-

ceira, Especialista em Gestão de 
Pessoas, Especialista em Marke-
ting com ênfase em Vendas pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Atuou em cargos de gestão em 
Instituições Financeiras e veícu-
los de comunicação. Atualmente 
é sócio da Point Of Sale, Consul-
toria Especializada em Estraté-
gias de Varejo.  Consultor, ins-
trutor e palestrante, atuando nos 
mercados do Rio Grande do sul, 
Santa Catarina e São Paulo.  

Participou nos últimos anos 
das maiores feiras do Varejo 
Mundial, entre elas GlobalSHOP 
(EUA), NRF Big Show NY (EUA) 
e no início de 2017 participou da 

EuroSHOP em Dusseldorf,  na 
Alemanha.

GLOBAL SHOP: É a maior 
feira anual de Design de Lojas, 
Visual Merchandising, Indústria 
de Marketing de Lojas, realizada 
em Las Vegas (EUA).

NRF BIG SHOW: É uma das 
mais consagradas feiras de vare-
jo do mundo em New York. Nela, 
além do networking, os partici-
pantes escolhem diversas pales-
tras do mundo do varejo com os 
melhores do ramo. Neste ano, fo-
ram mais de 35 mil congressistas 
de mais de 80 países e 300 pales-
tras simultâneas.

EUROSHOP: É a maior feira 
de varejo com participação In-
ternacional. Com 120.000 m² 
de espaço de exposição e 2.500 
expositores de 60 países, é um 
ponto de encontro para obter 
informações indispensáveis e 
acompanhar a plataforma de 
comunicação. Sua gama de atra-
ções oferece uma variedade fas-
cinante: A partir de design de 
varejo, arquitetura, iluminação 
ou refrigeração, produções de 
tecnologia de varejo altamente 
especializado.

“SEBRAE e CDL promovem o curso “Gestão Visual de Lojas”. 
Com duração de 16h, será entre os dias 24 a 28 deste mês 

“Produto mal exposto 
não é comprado”

Encontro na URI discutirá Patrimônio Cultural
A 3ª edição do EMiCult – Encontro Missioneiro 

de Estudos Interdisciplinares de Cultura está com 
inscrições abertas para artigos científi cos e relatos 
de experiência. O evento reúne estudantes, profes-
sores, pesquisadores, artistas, produtores culturais 
e a comunidade para refl etir e debater as atividades 
criativas e culturais no contexto regional. A progra-
mação prevê, para os dias 23 e 24 de agosto, pa-
lestras, debates, lançamento de livros e mostra de 
trabalhos. As atividades acontecem no prédio 13, na 
URI Santo Ângelo. Nesta edição, a temática abor-
dada é “Onde está o nosso Patrimônio Cultural?”. 
Conjuntamente, acontecem a II Mostra Científi ca 
OMiCult e o II Prêmio Destaque Missões.

O Encontro é organizado pelo OMiCult – Ob-
servatório Missioneiro de Atividades Culturais e do 
CCM – Centro de Cultura Missioneira. A realização 
é do Mestrado e Doutorado em Direito e Mestra-
do em Gestão Estratégica de Organizações, da URI 
Santo Ângelo; e do Mestrado em Comunicação e In-
dústria Criativa da UNIPAMPA – Universidade Fe-
deral do Pampa. O EMiCult conta ainda com a par-
ceria do IFFar – Instituto Federal Farroupilha, URI 
São Luiz Gonzaga e UFFS – Universidade Federal da 
Fronteira Sul. O lançamento do evento, realizado na 
tarde desta quinta-feira (6), na UNIPAMPA campus 
São Borja, contou com palestra da professora Nadir 
Damiani, uma das coordenadoras do evento.  Ela é 
Mestre em Estudos Históricos Íbero-Americanos e 
falou sobre a importância do Patrimônio.

“Buscamos trabalhar em parceria com outras 
instituições da região, sempre focados na integra-
ção regional”, destaca o coordenador do Mestrado 
em Comunicação e Indústria Criativa, Tiago Costa 
Martins. Para um dos coordenadores do 3º EMi-
Cult, Joel Felipe Guindani, o encontro faz um ques-

tionamento necessário para o contexto local e re-
gional. “O tema continua questionando, queremos 
entender como a região compreende o patrimônio 
cultural”, afi rmou. Em sua explanação, a professora 
Nadir abordou os signifi cados, relações e diferentes 
categorias do patrimônio cultural. “Patrimônio não 
são só os bens arquitetônicos e os atrativos turísti-
cos, mas todos os bens, tangíveis ou intangíveis, que 
são deixados para nós”, explicou Nadir.

Para a professora, a educação patrimonial é uma 
importante alternativa para a valorização da heran-
ça cultural de uma comunidade: “O que é desconhe-
cido você não respeita, você não valoriza. É preciso 
conhecer para amar e amar para preservar”.

Gerson Klein

Nadir Damiani

Divulgação

Divulgação
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As cooperativas Unimed Missões/RS e Uni-
cred Missões Noroeste, formalizaram, na tarde da 
segunda-feira, dia 10, Termo de Acordo e Parceria 
para Planos de Assistência à Saúde e serviços de 
Saúde Ocupacional aos cooperados vinculados à 
Unicred. A relação de parceria entre as cooperati-
vas data de mais de 30 anos e essa iniciativa repro-
duz a importância dos princípios cooperativistas, 
difundidos através da intercooperação, quando as 
cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus 
membros e dão mais força ao movimento coopera-
tivo, trabalhando em conjunto com suas coirmãs, 
por intermédio das estruturas cooperativistas. 

A reunião foi realizada na sede da Unicred 
Missões Noroeste, em Santo Ângelo e contou com 
a presença, da Direção Administrativa da Unicred 
Missões Noroeste, presidida pelo Dr. Pedro Pau-
lo Botom Moro, diretores, Dr. Luiz Antônio Pilla 
e Vitor Hugo Boff e Gerente de Negócios, Clóvis 

Roberto Pizzoni Júnior. Representaram a Unimed 
Missões/RS, o presidente da cooperativa, Dr. Ro-
berto Antônio Valandro Bellinaso, Gerente Geral, 
Renato Velasques e Gestor Comercial, Gilberto 
Freitas. 

Tido como o segundo maior do Brasil e referência 
no Estado do Rio Grande do Sul, o Programa Família 
Acolhedora de Santo Ângelo ganhou  um novo espaço 
físico junto às instalações da Secretaria de Assistên-
cia Social, Trabalho e Cidadania, organismo gestor da 
ação no município. 

A inauguração foi na manhã da segunda-feira, dia 
10, e contou com a presença de autoridades políticas, 
do judiciário e da área da infância e juventude, e com a 
apresentação dos profi ssionais que exercerão suas ati-
vidades no Programa. 

Conforme a secretária municipal de Assistência So-
cial, Jacqueline Possebom, o espaço físico foi amplia-
do e adequado, oferecendo condições para um aten-
dimento qualifi cado, tanto às famílias que acolhem 
quanto às crianças e adolescentes que são acolhidos. 

 O juiz de Direito do Juizado Especial da Criança 
e do Adolescente, Luis Carlos Rosa, destacou o novo 
espaço: “Este é um espaço mais humanizado. Sempre 
ressaltamos que famílias que acolhem precisam ser 
acolhidas”, assinalou. Segundo o magistrado, o Pro-
grama Família Acolhedora de Santo Ângelo é o segun-
do em acolhimento no Brasil e o pioneiro no Estado do 
Rio Grande do Sul, com vinte lares acolhedores e 29 
crianças da acolhidas. 

Na solenidade, Luis Carlos Rosa apresentou algu-
mas das famílias que estão recebendo em suas casas 
crianças e adolescentes, afastados do lar temporaria-
mente. Uma das senhoras, de iniciais R.M., se disse 
feliz por participar do programa: “Eu sou feliz por par-

te da vida destas crianças. Enquanto tiver saúde, vou 
acolhê-las”, disse a voluntária. 

FAMÍLIA ACOLHEDORA
O programa cadastra e prepara famílias para aco-

lherem provisoriamente crianças e adolescentes que 
tenham seus direitos violados, como forma de pro-
teção, quando se faz necessário o afastamento tem-
porário dos mesmos do convívio familiar de origem. 
Jacqueline Possebom explica que a família acolhedora 
assume papel de parceiro no atendimento à criança e/
ou adolescente e na preparação para o seu retorno às 
suas origens ou encaminhamento para adoção. A famí-
lia acolhedora receberá acompanhamento e orientação 
da equipe técnica, bem como subsídio fi nanceiro. 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Podem se cadastrar e integrar o programa, pesso-

as maiores de 21 anos, sem restrição quando a sexo e 
estado civil; com idoneidade moral; de núcleo familiar 
onde nenhum membro faça uso de substâncias psico-
ativas ilícitas; que não tenha interesse em adoção; re-
sida em Santo Ângelo; com disponibilidade de tempo 
e interesse em oferecer proteção e amor às crianças e 
adolescentes; e com parecer psicossocial favorável.

Os interessados em receber crianças e adolescen-
tes dentro do Programa Família Acolhedora, podem 
efetuar o cadastramento na Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Maiores informações podem ser 
obtidas pelo telefone 55-3312-2392.

Programa Família 
Acolhedora em novo espaço

Atualmente, Santo Ângelo conta com 20 famílias acolhedoras
e 29 crianças em situação de acolhimento. 

Inauguração contou com a presença de autoridades políticas, do judiciário e da área da infância e juventude, com a 
apresentação dos profi ssionais que exercerão suas atividades no Programa

Unimed Missões/RS e Unicred Missões Noroeste 
selam contrato de parceria 

Reunião de assinatura da parceria reuniu representantes da 
Unicred Missões Noroeste e Unimed Missões/RS EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO: execução por empreitada global de pintura 
no plenário da Câmara de Vereadores de Santo Ânge-
lo. EMPRESA: MEDEIROS E MACIEL LTDA; 
Valor: R$ 1680,00. Santo Ângelo 10 de abril de 2017.

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Legislativo de Santo Ângelo

Geral

Sustentabilidade

O Conselho Tutelar de Santo Ângelo está 
promovendo diversas ações em sua sede que 
refl etem um alto nível de comprometimen-
to com o meio ambiente, buscando a exce-
lência em termos de sustentabilidade. Para 
isso, desde o início do mês, alguns hábitos 
por tempos arraigados na instituição estão 
sendo modifi cados. Desta forma, pequenas 
ações, mas que traduz em forma de exemplos 
esta preocupação com o meio ambiente estão 
sendo executadas. Algumas praticas que in-
clusive podem ser executadas nas empresas, 
escolas, igrejas e outros estabelecimentos, até 
mesmo em casa.

- Desligar a luz quando não se está no local.
- Deixar as torneiras bem fechadas.
- Lavar as calçadas com água reutilizada ( 

da chuva ou da máquina de lavar).
- Usar sabão ecológico, neste caso o CT está 

utilizando sabão feito artesanalmente de folha 
de mandioca.

- Não usar copos descartáveis. 
- Ter uma folhagem em cada cômodo, ten-

do em vista que as plantas melhoram signifi ca-
tivamente a qualidade do ar.

- Descartar corretamente lâmpadas fl ores-
centes, pilhas e equipamentos eletrônicos usa-
dos.

Merece aplauso
A garra evidenciada pelo Elite Clube Des-

portivo merece todos os aplausos. O time que 
vem representando nossa cidade na “Tercei-
rona” Gaúcha, mesmo com todas as difi cul-
dades econômicas iniciou o campeonato com 
garra e determinação. 

Merece uma vaia
Até onde vai a maldade humana? Videos 

mostrando o ataque com armas químicas na 
Síria nos mostra o quanto o homem é insen-
sível a dor do outro e a vida muitas vezes não 
vale nada. Que os governantes possam olhar 
mais para o sofrimento do próximo e se im-
portar menos com o poder e o dinheiro.

Mudando de assunto
O Programa Familia Acolhedora está ago-

ra em novo espaço, passando a ser em espaço 
conjunto na Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho e Cidadania. Santo Ângelo tem 20 
famílias acolhedoras e 29 crianças em situ-
ação de acolhimento. É o segundo maior do 
país. 

Jonatã 
Ferreira

Conselheiro Tutelar e Psicólogo

jonata.junior@bol.com.br

Divulgação

AI PMSA / Fernando Gomes

Assessoria Comunicação Unimed
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No sábado, dia 08, a equipe adulta da Associa-
ção Santo Ângelo de Futsal, Asaf, estreou no Cam-
peonato Estadual Série Bronze, em partida realiza-
da na cidade de Chapada. O jogo que teve início às 
20 horas foi contra a equipe de Jaqtáqvá, que ven-
ceu a equipe da Asaf pelo placar de 5 a 4.  Os gols da 
Asaf foram marcados por Maikinho (2) e Maurício 
Malesuik (2).

De acordo com o técnico Fabinho, a Asaf teve 
várias oportunidades de ampliar o placar, porém 
houveram muitos erros de fi nalização. 

“Por ser um jogo de estreia e fora de casa, a an-
siedade do atleta tem bastante infl uência no seu 
desempenho, portanto devemos trabalhar nesta se-
mana focados em buscar a primeira vitória santo-
-angelense no próximo jogo que a Asaf disputará 
em casa”, afi rma Fabinho.

 A estreia em casa da equipe adulta da Asaf no 

Campeonato será no próximo sábado, dia 8 de abril, 
contra a equipe Meninos da Vila de Carazinho, com 
início previsto para as 20h. Os ingressos para esta 
partida serão vendidos no valor de R$ 10,00.

xxxxxEsporte

Com o uso das novas tecnologias que sem-
pre envolvem a utilização diária da internet e 
de um editor de textos é muito comum os usu-
ários acessarem determinadas informações e 
realizar o famoso CTRL (control) + C (copiar) 
e CTRL + V (colar).

Para quem utiliza o editor de textos Micro-
soft Word vamos mostrar algumas dicas bem 
legais de como você pode copiar e colar, ou re-
cortar e colar usando recursos bacanas desse 
editor.

1) Quando você copia trechos de algum site 
de cola no seu editor e ele vem todo desconfi -
gurado faça:

a) Ao invés de 
apenas pressio-
nar a combinação 
de teclas CTRL+V, 
pressione as teclas 
Alt+CTRL+V que 
seria a opção colar 
especial ou acesse 
Arquivo > Colar > 
Colar Especial ...

b) Ao aces-
sar o Colar es-
pecial temos 
várias opções 
> escolha tex-
to não forma-
tado > OK. 
Seu texto virá 
sem a formatação do site da web.

2) Ao copiar 
um texto ou ima-
gem o Microsoft 
Word possui o 
que chamamos 
de área de trans-
ferência, onde 
você ao pressio-
nar CTRL+V ele 
apenas irá colar 
o último item 
que você copiou.

Caso queira 
ter acesso a lista 
de tudo que você 
já copiou acesse 
a Área de Trans-
ferência clicando 
no canto marca-
do na imagem e 
escolha o que de-
seja colar.

andre@escolabigmaster.com.br

Copiar e colar
não é simples!

André Ruschel

Elite recebe o TAC no 
Estádio da Zona Sul

O confronto será o segundo jogo em casa do Elite na competição

Partida é válida pela quarta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho, 
acontece nesta quinta-feira e tem início previsto para às 15h

O Elite Clube Desportivo volta a cam-
po nesta quinta-feira, dia 13, pela quarta 
rodada da Segunda Divisão do Campeo-
nato Gaúcho. Em busca da primeira vi-
tória perante o torcedor, a equipe Carijó 
joga um clássico regional contra o TAC, 
de Três Passos. A partida que será reali-
zada no Estádio da Zona Sul tem início 
previsto para às 15h. 

Para o confronto, que será a segunda 
partida em casa na competição,  o técni-
co Jorge Maiben Castro terá o desfalque 
de Marcos, camisa 9. 

O jogador foi expulso na última par-
tida e cumprirá suspenção. Os ingressos 
para o jogo terão o valor de R$ 10,00 
para a arquibancada e R$ 15,00 para as 
cadeiras.

VITÓRIA FORA DE CASA
O Elite venceu o PRS fora de casa por 

2 a 1 no último domingo, dia 09. Aos 8 
minutos, Matheus do Elite abriu o pla-
car. Aos 20 minutos ainda do primeiro 
tempo, Jésum ampliou. Na etapa com-
plementar, Renan do PRS  ainda descon-
tou para a equipe da casa, mas foi o Elite 
quem saiu com a vitória. Com o resulta-
do a equipe missioneira fi cou na segun-
da colocação do grupo B, com 4 pontos.

Asaf estreia com derrota na Série Bronze em Chapada

Partida foi realizada em Chapada, no último sábado, dia 8

Denise de Amorim Facchi/ AI Elite

Inter recebe o Corinthians no
Beira-Rio pela Copa do Brasil

D´Alessandro treinou normalmente e fi cará a disposição 
para a partida desta quarta-feira

Andrei Rissi

Inter e Corinthians começam nesta quarta-
-feira, às 21h45, no estádio Beira-Rio, a decidir o 
confronto da 4ª fase da Copa do Brasil. 

Nos duelos anteriores, o Colorado eliminou o 
Princesa do Solimões-AM, o Oeste-SP e o Sampaio 
Corrêa-MA. 

Na segunda-feira, os jogadores voltaram aos 
gramados para iniciar a preparação para o con-
fronto contra a equipe paulista. 

A novidade foi a presença de D'Alessandro, que 
não atuou contra o Cruzeiro-POA e voltou a trei-
nar com o grupo. Felipe Gutiérrez, chileno recém 
chegado ao Clube, pode fazer sua estreia com a 
camisa colorada. A equipe colorada ainda treinou 
na na terça-feira, dia 11, encerrando a preparação 
para esse duelo decisivo da temporada. 

Divulgação/SCI

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Santo Ângelo-RS, no uso de 
suas atribuições, visando a contração de pessoal, torna 
público que a partir das 14 horas do dia 12 de Abril de 
2017 estará disponível no site www.santoangelo.rs.gov.
br, Edital de Convocação referente ao Processo Seleti-
vo Simplifi cado para contratação por prazo determinado, 
previsto no Edital nº 010/SMAd/2017.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ÂN-
GELO, em 12 de Abril de 2017.

JACQUES GONÇALVES BARBOSA - Prefeito
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7º RPMon realizou o
VII Campeonato Hípico

O 7º Regimento de Polícia Montada sediou no 
último fi nal de semana, dias 7, 8 e 9, a I Etapa da 
Copa Comandante Geral de Hipismo e VII Campe-
onato Hípico do 7º RPMon no Parque da Fenami-
lho em Santo Ângelo.

Nesta edição, 65 conjuntos se inscreveram para 
participar das provas de 0,60 m à 1,20m, contan-
do com representações de Unidades da Brigada 
Militar, tais como: 1º RPMon, de Santa Maria, 2º 
RPMon, de Santana do Livramento, 3º RPMon, de 
Passo Fundo, 4º RPMon, de Porto Alegre e da Sede 
do 7ºRPMon, ainda Colégio Tiradentes da Brigada 
Militar de Passo Fundo, Porto Alegre e Santa Ma-
ria, que disputaram a I Etapa Comandante Geral da 
Brigada Militar deste ano.

 Na prova aberta, incluiu-se a participação de 
Entidades Hípicas Civis: Centro Hìpico Rubi, de 
Passo Fundo, Haras Evolução, de Santa Maria, 
Centro de Treinamento Don Augusto, de Santo Ân-
gelo, Sociedade Hípica Passofundense e Centro Hí-
pico Delagerise de Passo Fundo. 

PRESENÇAS 
Na abertura Ofi cial que ocorreu no dia 08 de 

abril, no Parque da Fenamilho, autoridades Civis e 
Militares foram recepcionadas pelo Tenente Coro-
nel Arlindo Filadelfo Rego, Comandante do CRPO 
Missões e pelo Tenente Coronel José Vilmar Robai-
na da Jornada, Comandante do 7ºRPMon. 

Estiveram presentes o Coronel da Reserva Re-
munerada e Ex Comandante Geral da Brigada Mi-
litar, Coronel Nilson Nobre Bueno, Sr. Coronel Jú-
lio César Rocha Lopes, Chefe do Estado Maior da 
Brigada Militar, representando o Sr. Comandante 
Geral,  Eduardo Loureiro, Deputado Estadual , Ja-
cques Barbosa, Prefeito de Santo Ângelo, Vando 
Nolasco, Representando a Câmara de Vereadores 
de Santo Ângelo, Tenente Coronel André Luiz dos 
Santos Franco, Comandante do 1º BCOm do Exér-
cito Brasileiro, Sr. José Garibaldi Simões Machado, 
Promotor de Justiça do Estado, Sr. Bruno Pugiali 
Cerejo, Coordenador da Defensoria Pública do Es-
tado, Prefeitos de Municípios da área,  entre outras 
autoridades.

RESULTADOS
Sagrou-se campeão da prova principal, catego-

ria 1,20m o 1º Tenenete José Zamir Nunes, mon-
tando Paladino das Cataratas, os quais representa-
ram o 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada 
Militar – Santa Maria-RS.

 O Campeonato de Hipismo da Brigada Militar, 
tem como objetivo o aprimoramento técnico do 
efetivo, o congraçamento entre os Regimentos de 
Polícia Montada e Unidades de Cavalaria do Exér-
cito Brasileiro, como também a aproximação co-
munitária com segmentos ligados ao esporte hípico 
em geral.

Provas aconteceram no último fi nal de semana no Parque da Fenamilho

Regimento também promovou a I Etapa da Copa Comandante Geral de Hipismo

Nesta edição, 65 conjuntos se inscreveram para participarem das provas de 0,60m a 1,20m

JB Fotografi a / Especial 7º RPMon

Idoso é encontrado morto
na Avenida Ipiranga

Por volta das 17h30min do último sábado o 
Corpo de Bombeiros foi chamado para atender 
uma ocorrência de uma vitíma caída ao solo na 
Avenida Ipiranga, na Zona Sul de Santo Ânge-
lo. Chegando ao local foi constatado que a víti-
ma já estava em óbito.

Segundo a Polícia Civil ele foi identifi cado 
como João Furtado Protásio do Canto de 68 
anos morador do Bairro Aliança, Zona Norte 
da cidade. A suspeita é de que tenha morrido 
em função de um mal súbito. 
7ºRPMon  realiza fiscalizações

em estacionamentos

Na tarde da última sexta-feira, dia 7, Poli-
ciais Militares do 7ºRPMon efetuaram ações 
com o objetivo de garantir o direito no trânsito 
à idosos, gestantes e portadores de necessida-
des especiais. A operação de fi scalização de va-
gas de estacionamento foi realizada em locais 
destinados a pessoas que tenham a preferência 
nesta situação.

Constatada a necessidade de tal ação, o 
7ºRPMon agiu nesses locais a titulo de coibir 
e relembrar os motoristas da necessidade de 
obedecer as sinalizações de trânsito. Foram 
confeccionados 08 (oito) Auto de Infrações de 
Trânsito, dois inclusive por licenciamento ven-
cido.

Atropelamento
Por volta dás 22h50min da segunda-feira, 

dia 10, uma guarnição da Brigada Militar, 
foi acionada a comparecer ao Hospital Santo 
Ângelo onde deu entrada uma vítima de atro-
pelamento. No local a BM fez contato com a 
vítima que disse que após o término da aula, 
deslocava-se para a sua residência e ao fazer 
a travessia na faixa de pedestre, foi atropelada 
por um veículo de cor branca que fugiu do lo-
cal sem prestar socorro. O socorro foi prestado 
pelo SAMU.

Furto
Às 07h30min da segunda-feira, dia 10, uma 

guarnição da BM, deslocou até um estabeleci-
mento público localizado no Jardim das Pal-
meiras onde meliantes arrombaram uma ja-
nela e furtaram diversos gêneros alimentícios. 
Foi confeccionado a comunicação de ocorrên-
cia.

Segurança

Michael Garcia

Divulgação / 7º RPMon
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Pro

NÃO VENDEMOS POR ATACADO.

SUPERMERCADO SÃO LUIZ - Rua Marechal Floriano, 1790 -  55 3312-5700
Aceitamos o cartão Sintriasa

(Conveynet)

CENOURA KG

R$ 1 ,99

Ofertas  válidas de 11/4 a 13/4/2017

BATATA BRANCA
EMBALADA KG

R$ 0 ,89

CERVEJA KAISER
473ML

R$ 2 ,09

REFRIGERANTE FRUKI  
GUARANÁ 2L

R$ 3 ,38

PEIXE SALMÃO KG

R$ 54,98

FILÉ DE PEIXE CAÇÃO 
DIPEFAL 500G

R$ 9 ,98

MILHO/ERVILHA
QUERO 200G

R$ 1 ,29

PEIXE GRUMATÃ
INTEIRO KG

R$ 9 ,95

CARNE BOVINA TATU 
CALLEGARO A VÁCUO KG

R$ 17 ,98

SUCO DEL VALLE FRUT 
1,5L

R$ 2 ,79

FILÉ DE PEIXE PESCADA 
DIPEFAL 500G

R$ 9 ,98 R$ 17 98

BOMBOM NESTLÉ 
ESPECIALIDADES 300G

R$ 6 ,49

2UN P/ CLIENTE

CERVEJA POLAR
473ML

R$ 2 ,27

12UN P/ CLIENTE

R$

R$ 1 99 R$ 0 89

3 383 38

Na noite de sexta-feira, dia 7, ocorreu a inauguração da 
iluminação do campo de futebol e da pista atlética do Colégio 
Marista Santo Ângelo. A solenidade teve início às 19h e contou 
com os pronunciamentos do diretor Pedro Ost e do coordena-
dor administrativo da Rede Marista, Ernani Aranalde Neto. O 
público ainda ouviu as falas do Ir. Arlindo Konzen, idealizador 
do projeto e que trabalhou na implementação da iluminação, 
bem como do Ir. Dionísio Balestrin, representante da Federa-
ção das Associações de Pais e Mestres dos Colégios Maristas do 
Rio Grande do Sul (Federapames) que, em 2001, foi responsá-
vel pela reativação do campo e dos jogos de futebol dos pais. 

 O evento encerrou com um jogo inaugural protagonizado 
pelos estudantes do Ensino Fundamental. Em seguida, pais e 
convidados também participaram de partidas de futebol.

Iluminação no 
campo do Marista
Foi inaugurada a iluminação do campo de futebol 
e da pista atlética do Colégio Marista Santo Ângelo

Evento contou com representantes do Colégio,
APM, Federapames e da Rede Marista

Assessoria Comunicação Marista


