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Encontrei uma cobra venenosa. Encontrei uma cobra venenosa. 
O que faço? O que faço? 

Professores Professores 
também são alvo também são alvo 
da vacinação da vacinação 
contra a gripecontra a gripe
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SAÚDE PÚBLICA

Ofertas válidas para os Supermercados 
COTRISA de Santo Ângelo e Entre-Ijuís,
de 19/4 até 22/4/2017. 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!
CREME DE LEITE 
CCGL TP 200G

R$ 1,89

LEITE CONDENSADO 
NESTLÉ TP 395G

R$ 5,97

GUARANA 
CHARRUA 2L

R$ 2,99

MILHO VERDE 
QUERO TP 200G

R$ 1,69

CERA LÍQUIDA 
BRILHO FÁCIL 

750ML

R$ 8,15

AMACIANTE 
DE ROUPAS 
GIRANDO SOL 2L

R$ 4,67

A

A
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

18/4/2017 - 14h
1° Prêmio -  8.475
2° Prêmio -  8.526
3° Prêmio -  5.043
4° Prêmio -  1.646
5° Prêmio -  6.814
6° Prêmio -  0.504
18/4/2017 - 18h
1° Prêmio -  4.096
2° Prêmio -  2.343
3° Prêmio -  6.575
4° Prêmio -  5.678
5° Prêmio -  8.459
6° Prêmio -  7.151
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Editorial
 

Retrato Cotidiano

O editorial é com-
posto ao fi nal de cada 
edição, depois de quase 
tudo pronto. Relacio-
namos os títulos das 
páginas 4 e 5 e obte-
mos uma concordân-
cia entre eles. Não foi 
proposital, mas vale o 
registro. 

Para bem viver... 
meditação da abundân-
cia e amor em dobro. 

“Para bem viver” é o 
nome da obra do santo-
-angelense Luis Rober-
to Scholl. Livro lançado 
na noite de ontem no 
Grupo Espírita Seara 
do Mestre. “Meditação 
da abundância”, evento 
espiritualista ocorri-
do em São Miguel das 
Missões no último fi nal 
que contou com a pre-
sença do músico santo-
-angelense Aley Sant 
e “Amor em dobro” o 
nome da campanha 
lançada pelo Sindilojas 
Missões na segunda 
feira, alusiva ao dia das 
mães e dia dos namora-
dos.  Os detalhes estão 
na edição de hoje. 

Na capa uma cobra 
cruzeira, réptil veneno-
so, como este tipo de 
animal causa muito re-
ceio nas pessoas resol-
vemos investigar qual 
a maneira correta de 
proceder ao se deparar 
com este tipo de cobra, 
saiba mais lendo a ma-
téria da página 3. 

Iniciou ontem a 
campanha de vacina-
ção e trouxemos as in-
formações principais 
no Retrato Cotidiano. 

No esporte fi ca o 
destaque para o Eli-
te que joga em Igreji-
nha nesta quarta-feira. 
Além disso, você con-
fere matérias de cunho 
ambiental e educacional 
em nossa edição. Ótima 
leitura e boa semana.

NotasNotas

Minguante
19/4 a 25/4

Iniciou nesta segunda-feira, dia 
17, a Campanha de Vacinação Contra 
o Vírus da Infl uenza em Santo Ânge-
lo. Dezessete postos de saúde da ci-
dade terão doses da vacina à dispo-
sição durante toda a campanha, com 
horário de vacinação conforme o 
funcionamento de cada unidade. No 
interior, equipes de vacinação esta-
rão percorrendo as comunidades até 
o dia 25 deste mês.

A maior procura para receber a 
dose no primeiro dia de vacina foi 
dos idosos. O Enfermeiro Luis Mene-
gat alerta que a vacina passa a agir no 
organismo 15 dias após a aplicação e 
enfatiza a importância da prevenção 
neste período, anterior ao frio mais 
intenso, quando as pessoas costu-
mam frequentar lugares fechados. 
Os professores foram incluídos no 
público alvo e Menegat considera 
uma importante conquista.  No posto 

onde ele trabalha no primeiro dia de 
vacinação foram aplicadas 244 doses. 

A meta é vacinar, pelo menos, 
90% de cada um dos grupos prio-
ritários: trabalhadores de saúde, 
povos indígenas, crianças na faixa 
etária de seis meses a menores de 
cinco anos (quatro anos 11 meses e 
29 dias), gestantes em qualquer ida-
de gestacional, puérperas, indivídu-
os com 60 anos ou mais de idade. 
Para as pessoas portadoras de doen-
ças crônicas e outras categorias de 
risco clínico - população privada de 
liberdade, funcionários do sistema 
prisional e professores.

A vacina protege contra os três 
principais tipos de vírus (H1N1, 
H3N2 e B) que circularam em 2016 
e tem duração de um ano. As reações 
adversas são leves e que a única con-
tra indicação é para pessoas alérgi-
cas a ovo.

Iniciou a 
vacinação 
contra a
gripe 

Professora Santa Inês Borges procurou a vacina no posto 22 de março

Marcos Demeneghi

Inaugurada a Azul
Cargo Express

Foi inaugurada na manhã da terça-feira, dia 18, 
a Azul Cargo Express. A representante comercial 
para despachos e encomendas da Azul Linhas Ae-
reas oferecerá serviços que atenderão mais cinco 
municípios da região, além de Santo Ângelo, Ijuí, 
Coronel Barros, Entre-Ijuís, Giruá e Santa Rosa, 
oferecendo coleta e entrega expressa de mercado-
rias.  A Azul Cargo Express está localizada na Rua 
Andradas, 1131, no centro da cidade. 

Fernando Gomes

lançamento de livro e 
palestra sobre Indígenas
O curso de Direito da URI Santo Ângelo realizou 

na segunda-feira, dia 17, acadêmicos e professores 
reuniram-se no auditório do prédio 13 para prestigiar 
o lançamento do livro “Indígenas no Brasil: (in) visibi-
lidade social e jurídica”, de autoria de Ederson Nadir 
Pires Dornelles, Fabiano Prado de Brum e Osmar Ve-
ronese, que fi zeram uma breve apresentação da obra. 
Na sequência, o professor doutor Antônio Dari Ramos, 
abordou o tema “Tribunal de Gênero: Uma perspectiva 
histórica e jurídica de homens e mulheres indígenas”.

 A Ordem Rosacruz promove no próximo domin-
go, dia 23, um bazar benefi cente. O evento tem inicio 
às 9h e vai até às 16h. Durante o bazar serão comer-
cializadas roupas, sapatos, acessórios, livros, CD’s e 
artigos para a casa. A ação será realizada no Capítu-
lo Rosacruz Santo Ângelo que fi ca localizado na Rua 
Florêncio de Abreu, 1266 em frente à Cotrisa.

Bazar Beneficente

Formenton reconduzido à 
presidência do COMUDE
O Conselho Municipal de Desenvolvimento de 

Santo Ângelo (COMUDE) elegeu sua diretoria execu-
tiva para os próximos dois anos, em assembléia rea-
lizada na Sala dos Conselhos Municipais .Na ocasião, 
os conselheiros optaram pela recondução do manda-
to de presidente a Diomar Formenton.

Nova
26/4 a 1º/5
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Ambientalismo Os cachorros de Dalmo Reis acusaram a presença 
de algo atípico na propriedade que ele cuida, foi neste 
momento que ele se deparou com uma Cruzeira, uma 
das espécies de cobra venenosa da família das Jarara-
cas. Este tipo de cobra é mais comum na Campanha, 
mas também é encontrada em outras regiões gaúchas. 
A cruzeira é uma cobra robusta, podendo atingir até 1,7 
metro. Tem manchas características em forma de gan-
cho de telefone. Nome científi co: bothrops alternatus.

Mas o que fazer com um animal deste tipo? Dalmo 
mora em local afastado e próximo de uma mata nativa, 
possui experiência e habilidade sufi ciente e acabou re-
conduzindo o animal para um mato próximo. 

Mas a população deve ter cuidado com este tipo de 
réptil, pois quando acuado e fora de seu habitat natural 
ele pode picar o ser humano como defesa e causar sérios 
danos à saúde. Rafael ramos que atende na Secretaria 
do Meio Ambiente disse que a secretaria não tem pes-
soas habilitadas para realizar a captura destes animais 
e somente a Polícia Ambiental tem ferramentas para 
captura-lo com segurança. 

A Sd. Cristina, do Pelotão Ambiental de Santo Ânge-
lo afi rmou que o efetivo, sempre que disponível, aten-
de a população neste tipo de ocorrência. As cobras são 
recolhidas e posteriormente são reintroduzidas em seu 
habitat natural, em geral matas nativas mais afastadas 
dos centros urbanos. O telefone do Pelotão Ambiental é 
(55) 3312-1046. 

Marcos Demeneghi

Captura e Captura e 
mostra mostra 
a cobra  a cobra  

vivaviva
O Pelotão Ambiental apoia O Pelotão Ambiental apoia 

a população neste tipo de a população neste tipo de 
ocorrência. As cobras estão ocorrência. As cobras estão 

no topo da cadeia alimentar no topo da cadeia alimentar 
e recomenda-se que sejam e recomenda-se que sejam 

capturadas vivas e reconduzidas capturadas vivas e reconduzidas 
ao seu habitat naturalao seu habitat natural

A Cruzeira tem manchas características em forma de gancho de telefone

IMPORTÂNCIA DAS COBRAS

Em sua maior parte estão no topo da cadeia alimentar. 
Portanto com um pequeno desfalque em sua população 
podemos ver uma superpopulação de espécies que seriam 
consumidos por elas.

Se alimentam, por exemplo, de roedores em geral, que, 
sendo bastante prolíferos se distribuem com rapidez pelo 
ambiente. Os roedores consomem muito e se aproveitam dos 
rejeitos de alimentos descartados por humanos e, com uma 
população aumentando, o ambiente não suportaria e seriam 
obrigados a invadir outros ambientes causando um verdadeiro 
desequilíbrio e incômodo aos humanos que vivem próximos 
daquela região. Por isso é importante o controle da população 
de ratos e outras presas pelas cobras.
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Para Bem Viver é o título do terceiro livro do san-
to-angelense Luis Roberto Scholl. O lançamento da 
obra foi realizado na noite de ontem no Grupo Es-
pírita Seara do Mestre – GESM. Quando o autor fez 
uma palestra com o tema que dá título à obra. Luis 
Roberto Scholl é cirurgião dentista, natural e resi-
dente em Santo Ângelo e lançou outros dois livros: 
“Cotidiano & Felicidade e o título infantil “Zuzu, a 
abelhinha que não podia fazer mel”. 

Para Bem Viver, lançado pela Editora Francisco 
Spinelli (www.fergs.org.br), está sendo comercia-
lizado pela livraria da Federação Espírita (POA) e 
pelo Grupo Espírita Seara do Mestre .

O LIVRO
Em pequenos e agradáveis capítulos o livro pro-

põe refl exões sobre o viver e o bem viver, e sob a luz 
dos princípios espírita-cristãos, convida o leitor a 
mergulhar em assuntos como: propósitos de vida, 
perdão, necessidade da reencarnação, caridade, e 
outros temas que auxiliarão nos enfrentamentos 
do cotidiano, procurando mostrar que o bem viver 
é decorrente do desenvolvimento integral do ser e 
que a harmonia e a paz interior é uma conquista de 
si mesmo.

São mais de sessenta capítulos, com histórias, 
textos e ponderações que auxiliam a repensar a vida, 
para viver melhor. “A vida tem gosto. E o gosto é 
de felicidade. Se ainda não estamos sentindo este 
gosto, procuremos rever alguns conceitos, algumas 
ideias e os propósitos que estamos lhe dando. Até 
que encontremos o verdadeiro sabor da vida.”

AS OBRAS
Luis Roberto também é autor do livro Cotidiano & 

Felicidade, obra publicada em 2015, que fala de felici-
dade para aqueles que buscam conhecer a si mesmo e 
ao próximo, aproximando-se de forma segura de Deus. 
Ele tem ainda, de sua autoria, o livro infantil  Zuzu, 
a abelhinha que não podia fazer mel, que tem como 
tema a tolerância, o amor e o respeito ao próximo. 

O autor é colaborador dos periódicos Seara Es-
pírita, Diálogo Espírita e da revista A Reencarnação, 
além de outros órgãos de divulgação do Espiritismo. 
Atualmente cumpre agenda de atividades na região 
e no estado, onde divulga suas obras e o Espiritismo, 
através de exposições doutrinárias e artigos publica-
dos na imprensa espírita.

INFORMATIVO 14ª CRE
Tania Rosana Matos Santiago

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

CAPACITAÇÃO PARA INTERLOCUTORES 
LOCAIS DA OUVIDORIA SETORIAL

DA EDUCAÇÃO
No dia 10 de abril de 2017, no Auditório Paulo 

Freire em Porto Alegre/POA, aconteceu a Capacitação 
para Interlocutores Locais da Ouvidoria Setorial da 
Educação. A abertura do evento foi a cargo do Ouvi-
dor Geral do Estado, Carlos Renato Vargas de Abreu; 
Sub-chefe de Ética, Controle e Transparência da Casa 
Civil, Marcus Vinicius Góes; Secretária-Adjunta de Es-
tado da Educação, Iara Silvia Lucas Wortmann; e do 
Secretário de Estado da Educação, Luis Antonio Alco-
ba de Freitas, ressaltando que a  Ouvidoria aproxima 
o  governo  do Estado ao cidadão, quando amplia o 
diálogo com a população e melhora os serviços públi-
cos. A Ouvidoria faz parte do Acordo de Resultados de 
2017 do Governo do Estado. Na oportunidade foram 
trabalhadas as legislações pertinentes aos assuntos 
como a Lei de Acesso a Informação, Canal Denúncia 
e Sistema Estadual de Ouvidoria do Poder Executivo 
Estadual. Na sequência ocorreram as Práticas em Ou-
vidoria. Da 14ª CRE esteve presente a Interlocutora 
Local da Ouvidoria, Ivana Biermann Teixeira. A Ouvi-
doria Geral trabalha com o slogan “Estamos aqui para 
te ouvir”: A sua voz fazendo a diferença.

REDE DE APOIO À ESCOLA
INICIA SEUS TRABALHOS 

Profi ssionais representantes de diferentes insti-
tuições que integram a Rede de Apoio à Escola- RAE 
Santo Ângelo, reuniram-se na terça-feira (11), na Pro-
motoria de Justiça Regional de Santo Ângelo para dar 
continuidade aos trabalhos em benefício dos alunos 
da rede pública e privada de Santo Ângelo. Na ocasião 
foram abordados os seguintes assuntos: análise e ava-
liação dos assuntos desenvolvidos em 2016 e suas im-
plicações no contexto escolar; análise dos resultados 
da FICAI 2016; legislação sobre alunos infrequentes, 
sugestões de assuntos/temas para 2017. Representan-
do a 14ª coordenadoria Regional de Educação partici-
param as assessoras Alice Maicá e Cleni Pires.

AULA INAUGURAL DO CURSO
DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM

GESTÃO DEMOCRÁTICA
A aula inaugural do curso de formação continuada 

em Gestão Democrática nas escolas estaduais ocorreu 
na manhã de terça-feira (11). Desenvolvida pela Facul-
dade de Educação (Faced), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), a capacitação será de 
quatro meses e envolverá mais de 2,3 mil educadores 
da rede pública estadual. O Secretário da Educação, 
Luís Antônio Alcoba de Freitas, participou da soleni-
dade de abertura, realizada no auditório Araújo Viana, 
na Capital. “Temos o compromisso de trabalhar pela 
democratização da educação pública de qualidade 
e na capacitação constante dos nossos educadores”, 
disse em seu pronunciamento. A aula inaugural foi 
ministrada pelo professor da Universidade do Mi-
nho, Licínio Lima, com o tema “Por que é tão difícil 
democratizar a escola?”. As atividades transcorreram 
durante o dia com diversos painéis temáticos. O cur-
so é coordenado pela professora Maria Beatriz Luce, 
que também é responsável pelo Núcleo de Estudos de 
Política e Gestão da Educação, da UFRGS. Segundo 
ela, o trabalho inclui atividades à distância e, ao fi nal, 
ocorrerá um novo encontro presencial. A solenida-
de de abertura contou com as presenças do reitor da 
UFRGS, professor Rui Vicente Oppermann, diretor da 
Faced, Cesar Machado Lopes, presidente do Conselho 
Estadual de Educação, Domingos Buffon, secretária-
-adjunta da Seduc, professora Iara Wortmann, e di-
retora do Departamento Pedagógico, Márcia Coiro.

VACINAÇÃO PARA PROFESSORES
A partir desta segunda-feira (17/04), os professo-

res da Rede Pública Estadual poderão buscar a vaci-
nação contra a gripe, junto à Secretaria Municipal de 
Saúde de seu Município ou Postos de Saúde. Os pro-
fessores que desejam se vacinar devem portar um dos 
documentos listados: contracheque; carteira do sin-
dicato (CPERS). Outros documentos de identifi cação 
poderão ser defi nidos pelo município. O documento 
de identifi cação que não dispor de foto deverá ser 
acompanhado do documento de identidade.

Eventos regionais

Luis Roberto Scholl

Foi lançado na noite de ontem, dia 18, 
o novo livro do santo-angelense

Luis Roberto Scholl

Para Bem 
Viver 

Divulgação

Meditação da Abundância teve participação
de pessoas da região metropolitana, das 

Missões e de Santa Catarina

O curso “Meditação da Abun-
dância” ministrado pela Médica 
psiquiátrica Indiana, Anmol Aro-
ra foi realizado no último fi nal de 
semana no Tenondé Park Hotel 
em São Miguel e reuniu pessoas 
vindas da região metropolitana, 
Santa Catariana e de nossa Região. 
Foram momentos de espiritualida-
de e turísmo, pois além de partici-
parem das atividades propostas de 
meditação, musicoterapia e visua-
lizações os participantes do curso 
também conheceram o sítio arque-
ológico e a história das missões. 

O músico terapeuta, Aley Shan-
ti participou do evento e fez uma 
avaliação positiva do encontro re-
alizado nas Missões, afi rmando 
que os objetivos foram alcançados, 
tanto em número de participantes, 
quanto nos resultados obtidos nas 
atividades. Anmol Arora é natural 
da índia e está residindo em Por-
to Alegre e é presidente da ONG 
Mahatma Meditação que realiza 
um projeto chamado Paz nas Esco-
las que já alcançou 100 escolas em 
todo o Brasil. 

Durante o evento, ela realiza 

uma abordagem Holística e bus-
ca oferecer condições para que 
as pessoas possam acessar fl uxos 
de energias alfa (mais positivas) e 
consequentemente obter mais saú-
de integral, englobando aspectos 
físicos, mentais e emocionais. 

O músico Aley Shanti é santo-
-angelense e trabalha com mantra-
-terapia, tem uma experiência ad-
quirida em viagens pelo oriente e 
no ano de 2017 lançou um CD com 
músicas de elevação espiritual. 
Aley usa música para acalmar, pa-
cifi car e purifi car.

Divulgação

Anmol Arora e o músico Aley Shanti junto aos participantes do curso ministrado no Tenondé Park Hotel
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Comércio

“Amor em dobro”

“Amor em Dobro” é o nome da 
mais nova campanha dos Lojistas 
Missioneiros. Alusiva ao dia das Mães 
e dos Namorados foi lançada pelo 
Sindilojas Missões na manhã de se-
gunda-feira, dia 17. Tantos os lojistas 
associados quanto os não associados 
podem adquirir o kit da campanha e 
assinar o contrato de adesão. 

A cada R$ 50 comprados nas lo-
jas participantes a partir do dia 2 de 
maio, o consumidor ganha um cupom 
para concorrer no dia 16 de junho a 
um pacote turístico de dois dias, com 
acompanhante, em Gramado, e três 
vale-compras no valor de R$ 500. Os 
quatro vendedores que intermediarem 
o negócio premiado também ganham 
um vale compra no valor de 200 reais. 

O empresário que adquirir o kit 
terá direito a uma urna personalizada 
com a arte da campanha, cartazes e 
cupons para distribuição. Além da di-
vulgação encampada pela entidade. O 
valor do contrato para associados é de 
R$ 100 e para não sócio é de R$ 200. 

O Sindilojas Missões abrange 17 
municípios e o lançamento da campa-
nha foi realizado na sede da entidade 
com na presença da imprensa local, 
do Secretário Municipal da Indús-
tria e Comércio João Baptista Santos 
da Silva e representantes de lojistas 
como Fátima Kleinuding da Adriana 
Decorações que assinou o contrato de 
adesão no ato de lançamento da cam-
panha. 

O presidente do Sindilojas, Gil-
berto Aiolf, também formalizou a 
adesão assinando o contrato da Javí 
Uniformes de Santo Ângelo e da Je-
rivagro de Giruá. O presidente des-
tacou o sucesso de campanhas ante-
riores e demonstrou que a intenção 
é continuar investindo neste tipo de 
promoção.

O Secretário de Indústria a Co-
mércio se colocou a disposição das 
entidades patronais para criar meca-
nismos capazes de implantar campa-
nhas permanentes no município, res-
gatando a tradição de sortear prêmios 
de valor agregado como automóveis. 
O secretário manifestou a boa vonta-
de da administração de colaborar em 

todo o processo de implantação de 
campanhas permanentes.

ADESÃO
As empresas que quiserem aderir à 

Campanha já podem fazê-lo. Basta en-
trar em contato com o Sindilojas Mis-
sões pelo telefone (55) 3312-2116 ou ir 
até a sede da entidade na Av. Venâncio 
Aires, 1615. A taxa de adesão para mi-
cro e pequenas empresas associadas é 
de R$ 100,00, não associadas o valor 
da adesão é de R$ 200,00. Já as redes 
de lojas que forem associadas pagam 
R$ 300,00 de taxa de adesão. E, as 
não associadas o custo é R$ 400,00.

Lembrando que todo o comércio 
pode fazer parte da Campanha, como 
supermercados, postos de combus-
tíveis, bazar, livrarias, confecções, 
calçados, entre outros - com exceção 
de farmácias e empresas de armas e 
munições. 

IDENTIFICAÇÃO
Para identifi car as empresas par-

ticipantes o consumidor deve olhar a 
vitrine da loja. Nela deve estar exposto 
o cartaz da promoção. Já no interior 
da empresa vai encontrar a urna para 
depositar os cupons participantes. 

Promoção do Sindilojas irá sortear uma viagem com 
acompanhante para Gramado mais vale-compras aos 

consumidores e vendedores do comércio 

Loiva Kaiser, Fátima Kleinuding, Luis Carlos Dallepiane, João Baptista, Gilberto Aiolf, Vivian Reghelin

Gilberto Aiolf também formalizou a adesão na campanha 
das empresas Javí Uniformes da Jerivagro de Giruá

Marcos Demeneghi
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REENCONTRO:  O SUCESSO SE REPETE!

DESTACANDOEM DOSE DUPLA

Os irmãos Nairo (acadêmicos de Psicologia) e Neury Oliveira - 
conceituados coiff eurs que dirigem com sucesso o Inovare - 
Salão de Beleza, em Balneário Camboriu e em Santo Ângelo, 

respectivamente, no último domingo, dia 16, comemoraram a troca 
de idade, recebendo inúmeras e merecidas homenagens. À dupla 
de compadres, parabéns e sucesso em dose dupla!

Alcester Torres, Flora Wolff  e Isabel Wexel - na 
badalada festa dos 50 anos do jornalista 
Amauri Lírio. Aliás, no sábado que passou, dia 

15, Alcester acrescetou mais um ano em sua vida, 
sendo o centro das atenções, especialmente de seu 
marido, Dilson Torres, fi lhas, netos, demais familiares e 
amigos. À comadre Alcester, parabéns e muitas felcidades! 

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete MacielFoto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

E o sucesso se repete: REENCONTRO DE SANTO-ANGELENSES! Sim, a 2ª edição da festa foi pra lá de bacana e com astral elevadís-

siomo! O  badalado “Reencontro “ que aconteceu no salão principal do Clube Gaúcho, no último sábado, novamente foi rechea-

do com muitas emoções e muitas recordações, bem como alegre e superdivertida. E após o delicioso jantar – by Chica Sperling, as 

famosas bandas  “Os legais” e os “Os Fugitivos” entraram em cena e animaram a festa. A noitada teve cerimonial de Fátima Cattani 

e Jairo Ferreira. Sendo assim, os méritos devem ser creditado aos organizadores do evento: Associação dos Santo-angelenses em 

Porto Alegre e do Grupo Santo Ângelo Viva Gente (facebook), além de uma comissão aqui da cidade. Os méritos também são da 

diretoria do Clube Gaúcho – presidida pelo casal Luíse Marilise Voese, pela promoção do evento. Na foto acima, Jocelito e Carmen 

Zborowski - casal vice-presidente fi naceiro do Clube Gaúcho, Prefeito Jacques Barbosa e a primeira-dama Juliana Barbosa, Marisa 

Meneghetti - presidente  da  Associação dos Santo-angelenses em Porto Alegre, Robriane e Eduardo Loureiro - Deputado Estadual, 

Gilberto e Jane Steinmetz, de Salvador - BA, do Santo Ângelo Viva Gente - Grupo do facebook

Rodrigo  Prata Rocha e Letícia Sabo Müller, 

Lisiane e Lauri Müller. Otília  e Joice Medeiros. Luiz e Fátima Bassani.



719 de abril de 2017

#VAISERSHOW

PATROCÍNIO

www.fenamilhointernacional.com
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Ação solidária envolveu entrega de doces e atividades culturais

Geral

Foram arrecadados e doados doces para 150 crianças da 
Escola Municipal Antonio Manoel, localizada no Bairro Indubras

Pastoral Juvenil Marista atende 
crianças em ação solidária

A URI recebe até dia 8 de 
maio inscrições para o processo 
seletivo de docentes, de acordo 
com o Edital 002/2017. O pedido 
de inscrição pode ser feito pes-
soalmente ou por intermédio de 
procurador no setor de Recursos 
Humanos da unidade correspon-
dente da Universidade, ou via 
correio, desde que postado no 
prazo. Não são aceitos pedidos de 
inscrição ou documentos envia-
dos via fax ou de forma digitali-
zada. A taxa de inscrição é de R$ 
200,00, devendo ser recolhida na 
tesouraria da unidade na qual o 
candidato estiver se inscrevendo 
ou nas contas bancárias indicadas 
no site (www.reitoria.uri.br).

As provas serão aplicadas de 5 
a 7 de junho e o Edital dos resul-
tados será publicado dia 13 de ju-
nho. A nota que determina a clas-
sifi cação dos candidatos é obtida 
atribuindo-se os seguintes pesos: 
prova escrita – 3 pontos; prova di-
dática – 3 pontos; prova de títulos 

– 2 pontos; entrevista – 2 pontos.
O processo seletivo oferece 33 

vagas distribuídas nas seis unida-
des da URI, sendo que para San-
to Ângelo há disponibilidade nas 
seguintes disciplinas: Instalações 
Hidrossanitárias (horista); Medi-
das e Instrumentações Elétricas 
(horista); Projeto de Arquitetura 

(horista); Avaliação da Aprendi-
zagem (horista).

Informações complementares 
como documentação necessária, 
prazos de recursos, titulação exi-
gida, detalhes da avaliação, entre 
outras, devem ser conferidas no 
Edital, disponível no site www.
reitoria.uri.br.

A Pastoral Juvenil Marista (PJM) do Marista 
Santo Ângelo promoveu a 6ª edição da ação solidá-
ria Páscoa Feliz. Na quarta-feira, dia 12, ocorreu a 
entrega de cestas de doces para cerca de 150 crianças 
da Escola Municipal Antonio Manoel. Na oportuni-
dade, ainda foram realizadas atividades recreativas 
e culturais.

 A campanha Páscoa Feliz contou com o envol-

vimento de mais de 60 estudantes maristas que or-
ganizaram o projeto e sensibilizaram a comunidade 
educativa para a doação dos doces. Os jovens ainda 
prepararam as cestas e a programação do evento, 
que incluiu brincadeiras e apresentações do grupo 
de música da PJM e do Grupo de Teatro do Colégio 
Marista Santo Ângelo, com a encenação da peça “O 
coelhinho branco”.  

URI abre seleção de docentes com 33 vagas

No câmpus de Santo Ângelo há vagas em quatro disciplinas

Inscrição ao Curso de Identificador Veicular
e Documental encerra dia 29

A URI Santo Ângelo e o DETRAN/RS oferecem o 
Curso de Formação de Identifi cador Veicular e Docu-
mental – IVD 2017, a ser desenvolvido de 26 de maio 
a 23 de setembro deste ano.

As inscrições devem ser feitas on-line, no site da 
URI (santoangelo.uri.br), até dia 29 de abril. 

No ato da inscrição, o candidato imprimirá um 
boleto no valor de R$ 70,00, correspondente ao teste 
psicológico, que poderá ser pago na rede bancária, lo-
téricas ou caixas eletrônicos. A matrícula será feita de 
15 a 18 de maio, no prédio 20 do câmpus, das 13h30 

às 17h e das 19h30 às 21h.
O curso é constituído de 160 horas/aula que serão 

ministradas nas sextas-feiras, das 19h15 às 22h50 e 
aos sábados, pela manhã e tarde.

O investimento pode ser pago à vista, no valor de 
R$ 1.438,20 ou a prazo, com cartão, em três parcelas 
de R$ 532,67 ou ainda com cheques: uma entrada e 
mais três parcelas de R$ 399,50. No fi nal do curso, é 
emitido certifi cado de IVD já registrado no DETRAN/
RS.  Mais informações a respeito, pelo telefone (55) 
3313-7908 ou e-mail: servicos@santoangelo.uri.br.

Antonio 
Rousselet

Minhas Memórias 

antoniocrousselet@hotmail.com.br

Meus dois vereadores
Para alegria de meus 88 anos de vida, dois rapazes 

que iniciaram sua vida profi ssional trabalhando comi-
go há longos anos atrás, nas eleições de 2 de outubro 
de 2016 se reelegeram vereadores  para um sexto man-
dato  consecutivos, obtendo em cada pleito mais votos 
que no  anterior.

NERCY BUENO, ex-capataz de minhas granjas 
de trigo e soja no Rincão dos Mendes e no Lajeado das 
Pombas, respectivamente, por alguns anos. Na vida 
particular colocou um bolicho de campanha em Ca-
rajazinho, dedicando-se também a política partidária. 
Elegeu-se vereador do município do Entre-Ijuís. Como 
escrevi em minha coluna no Jornal O Mensageiro em 
dois artigos, trata-se de um político cuja vida foi toda 
ela voltada para o bem público. O eleitorado  soube re-
conhecer reelegendo-o para o sexto mandato.

JOÃO CARLOS CAVALHEIRO NEDEL, 
elegeu-se vereador de Porto Alegre pela primeira vez 
em 1996. Sucederam-se ininterruptamente seis man-
datos, em cada qual com mais votos que no anterior, 
culminando com o de 2.016.

Recordo que era numa tarde ensolarada da longín-
qua década de 1960. Bateram à porta de meu aparta-
mento. Atendi... Era um homem alto corpulento, com 
forte sotaque alemão. Era o Sr. Nedel, Caixa da Exato-
ria Estadual, acompanhado de seu fi lho, João Carlos, 
um rapaz alegre, disposto, simpático e solícito. Ele me 
pediu um serviço para seu fi lho, que veio estudar na 
Escola Técnica de Contabilidade de Santo Ângelo, vin-
do de São Luiz Gonzaga. Agradei-me do rapaz e disse-
-lhe: seu fi lho está empregado, porém, não posso pagar 
muito, mas, farei de seu fi lho “um homem”. No outro 
dia o jovem apareceu para trabalhar.

Passaram-se três anos. Trabalhou muito bem, 
esforçando-se muito e dando de si mesmo no seu de-
sempenho, tanto no escritório da Indústria de Adubos 
Missioneira Ltda, como me auxiliando a atender os 
serviços do SESI, do qual eu era Delegado Municipal. 
Inteirou-se muito bem e deu grande atendimento aos 
operários e funcionários do mesmo.

Formou-se, e para meu espanto seu pai me disse 
após a formatura: Tinha propostas de trabalho por 
muito mais, mas o senhor disse que iria fazer de meu 
fi lho UM HOMEM, e não é com dinheiro que se faz 
UM HOMEM!

Ele saiu daqui com um emprego garantido no 
SESI.  

É formado em Ciências Contábeis e Atuariais. Na 
atividade privada desenvolveu trabalhos  na área con-
tábil, gerência fi nanceira e bancária.

Em 1991 decidiu buscar a atividade pública colo-
cando a sua bem sucedida experiência profi ssional, 
amparada em suas convicções cristãs a serviço da co-
munidade pela política. Filiou-se ao PDC que se fundiu 
ao PSD, que tornou-se PP.Tarso Dutra foi seu inspira-
dor político.

Elegeu-se e é um vereador católico atuante. Muitas 
foram suas atividades nessa linha

É um vereador que trabalha.
Nedel conquistou uma posição destacada entre 

seus pares pela participação ativa em plenário e nas 
comissões permanentes que tem integrado e também 
pelo atendimento aos necessitados, especialmente aos 
carentes.

O empenho em servir objetiva e corretamente as 
comunidades, fez de  Nedel campeão em ações Legis-
lativas, no período de 1999 a 2015.

Na comunidade participa de diversos movimentos 
e serviços da igreja católica, inclusive como Ministro 
da Sagrada Comunhão.

Como cidadão, exerce atividade comunitária atra-
vés dos serviços das seguintes instituições:

Membro da ADCE; Membro do Lions Clube P. Ale-
gre Redenção; Conselheiro Asilo Padre Cacique; Mem-
bro do Movimento Parlamentarista do Rio Grande do 
Sul.

Tendo por base a Doutrina Social Cristã, toda a 
ação do vereador Neldel, tem como objetivo a dignida-
de da pessoa humana, para a qual está voltada a ação 
política.

Praticamente está selado o acordo para o comando 
da Câmara nos próximos 4 anos .

Em 2017 para o PMDB, 2018 para o PTB em 2019 
assumirá a Presidência da Câmara o PP na pessoa do 
vereador João Carlos Cavalheiro Nedel.

À medida que as investigações  da Operação Lava 
Jato avançam na devassa  da vida de nossos políticos e 
a nossa incipiente e bendita  democracia, permite evi-
denciar  que a maioria deles  são corruptos ,que, em 
suas atuações, só procuram tirar vantagens  e atender 
interesses pessoais, os “políticos honestos”, que traba-
lham cada vez mais  pelo bem público, serão certamen-
te reconhecidos , pelos  relevantes serviços  realizados  
para a coletividade! 

Educação
Assessoria Comunicação Marista

Assessoria Comunicação URI
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A Unimed Missões/RS, através do serviço de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde- 
GRSS, realiza a destinação adequada das cinzas pro-
duzidas pela Caldeira do Hospital Regional Unimed 
Missões. O material é recolhido e destinado para 
adubação de solo agrícola em hortifrutigranjeiros, 
seguindo condições e restrições impostas pelo órgão 
competente do município. 

O processo é caracterizado como incorporação 
de cinzas ao solo e evita danos à saúde pública e à 
segurança, minimizando os impactos ambientais 
adversos. Em 2016 foram destinados 12.800 kg de 
cinzas para adubação em solo agrícola. 

“Temos a responsabilidade de executar corre-
tamente o tratamento e destinação final de todos 
os resíduos gerados no Hospital Regional Unimed 
Missões, por isso encaminhamos as cinzas para in-
corporação em solo, que são provenientes da quei-
ma de matéria orgânica (pinus e eucalipto) de áreas 
licenciadas e autorizadas pela Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente, de Santo Ângelo”, reforça o res-
ponsável pela ação, gestor ambiental, Altamir Lauri 
Coimbra da Silva.

O descarte inadequado dos resíduos ou a segre-
gação errada inicialmente podem representar risco 
diretamente à saúde do trabalhador, da comunida-
de e do meio ambiente. “Precisamos atentar para 
a adoção de procedimentos técnicos adequados no 
manejo dos diferentes tipos de resíduos gerados, 
como materiais biológicos, substâncias tóxicas, in-
famáveis e inclusive resíduos comuns. A segregação 
inicial errada é falta de comprometimento e traz 
consequências sérias ao longo do tempo”, reforça. 

Todos os resíduos gerados e de responsabilida-
de dos negócios da cooperativa são encaminhados 
diretamente para tratamento e destinação fi nal, de 
acordo com suas exigências, são eles: infectantes, 
perfurocortantes, químicos diversos, chapas de raio 
X, eletrônicos, EPIs, cinzas, efl uentes, construção ci-
vil, lixos secos e orgânicos. 

Unimed destina cinzas de 
caldeira para adubação

Processo é caracterizado como incorporação de cinzas ao solo e evita danos à 
saúde pública e à segurança ambiental, minimizando os impactos adversos

Assessoria Comunicação Unimed

Cinzas são utilizadas para adubação de solo de lavouras 

Geral

Lava Jato
É impressionante a desfaçatez dos nossos 

políticos citados na operação Lava Jato. Aqui 
no Rio Grande do Sul diversos políticos com-
põem a malfadada lista, inclusive, para nossa 
tristeza, gente da terrinha. Ainda o Presiden-
te Temer fala que “os políticos citados nas 
delações não devem se intimidar e precisam 
resistir”. Além de enganar e espoliar o povo, 
desviarem milhões dos cofres públicos e emer-
girem o país que chegou a ser uma das grandes 
potencias economicas mundiais, nos arremes-
sando a uma severa crise que demonstra cada 
dia ter mais força, ainda sente-se no direito 
de se achar injustiçado e fala em resistir. Infe-
lizmente o presidente Temer é a cara da atual 
confi guração politica brasileira, ou seja, total 
falta de respeito com o povo.      

Merece aplauso
A nossa Feira Internacional do Milho (FE-

NAMILHO) que inicia no próximo dia 29 de 
abril até 7 de maio merece todos os aplausos. 
Mesmo com todas as difi culdades próprias do 
periodo que estamos vivendo, está se confi gu-
rando um dos maiores eventos do Estado. Com 
uma programação completa, aliando negócios, 
lazer e turismo, a feira promete bons momen-
tos para a Capital das Missões.

Merece uma vaia
O clima bélico que se espalhou pelo mun-

do faz com que repensemos o rumo que nossa 
civilização tem tomado. A eminência de uma 
guerra termonuclear entre as potências é um 
fantasma que nos assombra desde a Guerra 
Fria nos anos 60 e 70, entretanto nada mudou, 
ao contrário, um país de regime ditatorial, com 
uma população miserável, hoje ameaça a hu-
manidade. As vaias de hoje são para os gover-
nantes que não respeitam o bem mais precioso 
do ser humano, que é a vida.   

Mudando de assunto
A URI Santo Ângelo e o DETRAN/RS ofe-

recem o Curso de Formação de Identifi cador 
Veicular e Documental – IVD 2017, a ser de-
senvolvido de 26 de maio a 23 de setembro 
deste ano.

As inscrições devem ser feitas on-line, no 
site da URI (santoangelo.uri.br), até dia 29 de 
abril. No ato da inscrição, o candidato impri-
mirá um boleto no valor de R$ 70,00, corres-
pondente ao teste psicológico, que poderá ser 
pago na rede bancária, lotéricas ou caixas ele-
trônicos.

São exigências para ingresso no curso: ser 
maior de 18 anos, comprovar escolaridade de 
ensino médio, ser aprovado em avaliação psi-
cológica.

Jonatã 
Ferreira

Conselheiro Tutelar e Psicólogo

jonata.junior@bol.com.br

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Aviso de suspensão
COMUNICAMOS que está suspenso o Pregão Presencial 
nº. 16/2017, objeto: Registro de preços de equipamentos 
de informática, para análise. A nova data da sessão públi-
ca será informada através dos mesmos meios de divulga-
ção utilizados anteriormente. Outras Informações no De-
partamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 
1096, Fone (55) 3312-0136, e-mail licitacao@santoange-
lo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítio 
www.santoangelo.rs.gov.br.

Extrato de Contratos
- Extrato das Atas de Registro de Preço 10, 11, 12, 13 e 
14/2017 do Edital de Pregão Presencial 005/2017; Objeto: 
Registro de Preço de Material Gráfi co; Contratadas: GA-
BRIEL LUCAS RICHARTZ – ME; MARCHEZAN IMPRES-
SOS LTDA – ME; FASOLO & FASOLO LTDA – ME; GRÁ-
FICA E EDITORA ADHARA LTDA – ME; BERGMANN & 
MANN COMÉRCIO GRÁFICO LTDA – ME; nos itens e va-
lores disponíveis no site www.santoangelo.rs.gov.br Prazo: 
12 meses a contar de 01/03/2017.  
- Extrato das atas de Registro de Preço 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 e 27/2017 do Edital de Pregão Presencial 006/2017 
– Objeto: Registro de Preço de Material de Iluminação Pu-
blica; Contratadas: L D OLIVIERA E SCHREIBER LTDA – 
ME; C RIFFEL COMERCIAL – ME; COMERCIAL UNILUX 
LTDA – EPP; ELETRICA RADIANTE MAT ELÉTRICOS 
LTDA – EPP; JAIME SCHERER THOMAS – ME; VEIGA 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS – ME; REFLETT COM. 
DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP nos 

itens e valores disponíveis no site www.santoangelo.
rs.gov.br Prazo: 12 meses a contar de 03/03/2017
- Extrato da Ata de Registro de Preço 71/2017 do Edital de 
Pregão Presencial nº. 015/2017; Objeto: Registro de de-
sinsetização e desratização. Contratada: DETETIZADORA 
BEM SERVIR LTDA - ME; Valor Item 01: R$ 0,90 (noventa 
centavos), Item 02 R$ 0,14 (quatorze centavos) prazo: 12 
meses a contar de 29/03/2017.
Extrato de Credenciamento
- Extrato do Credenciamento nº. 02/2017 – Objeto: Presta-
ção de Exames Laboratoriais; Credenciado: LABORATO-
RIO CLINISUL LTDA – ME; Valor conforme tabela do SUS; 
Prazo: 12 meses a contar de 17/03/2017.

Extrato de Aditivos
- Extrato do 1º. Aditivo ao Contrato de Prestação de Servi-
ço 46/2016 – Objeto: Prorrogação e Reajuste; Contratada: 
MULTIACES PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICA-
ÇÃO LTDA; Valor reajustado: R$ 44,01 POR 1Mb FULL 
DUPLEX totalizando R$ 7.921,80; Prazo: 12 meses a con-
tar de 01/04/2017.
- Extrato do 2º. Aditivo ao Contrato de Prestação de Servi-
ço 53/2015 – Objeto: Prorrogação e reajuste; Contratada: 
RENNER E MOURA LTDA – ME; Valor reajustado: R$ 2,69 
por KM; Prazo: 12 meses a contar de 01/04/2017.
- Extrato do 3º. Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
13/2015 – Objeto: Prorrogação de Prazo; Locadora: JU-
DITE OSWALD PERSKE; Prazo: 06 meses a contar de 
03/01/2017.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito
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Um dos principais problemas que escuto 
sobre a internet é a lentidão dos navegado-
res de internet seja Internet Explorer, Firefox 
ou Google Chrome. Particularmente eu gosto 
muito do Google Chrome para algumas tarefas 
mas para realizar acesso a alguns bancos eu 
utilizo também o Mozilla Firefox e o Internet 
Explorer.

Em março desse ano uma empresa de 
análise da web chamada StatCounter, infor-
mou que o Firefox foi o navegador usado por 
6,67% dos internautas, enquanto IE respon-
deram por 4,18% e claro que domínio ainda é 
do Chrome, da Google que foi o navegador de 
52,81% usado nos computadores, embora te-
nha caído em comparação ao mesmo período 
do ano passado. Cabe destacar o crescimento 
do Safari (navegador usado geralmente em 
equipamentos Apple).

Todo navegador de internet conta com 
uma opção que permite que seus usuários pos-
sam apagar todo o histórico de navegação na 
Internet. A função, além de ser uma maneira 
de diminuir a quantidade de dados desneces-
sários em seu computador, pode garantir sua 
privacidade do usuário.

No Google Chro-
me:

1) Acesse o botão 
personalizar > Confi -
gurações

2) Clique em Mostrar confi gurações avan-
çadas...

3) Clique em Limpar dados da navegação > 
em seguida selecione o que deseja limpar.

andre@escolabigmaster.com.br

Os navegadores da 
Internet e como limpar 
dados de navegação

André Ruschel

Para manter-se nas 
primeiras colocações

Elite enfrenta o Igrejinha nesta quarta-feira fora de casa
O Elite Clube Desportivo enfrenta o Igrejinha nesta 

quarta-feira, com o objetivo de vencer e manter-se nas 
primeiras colocações da Segunda Divisão do Campeo-
nato Gaúcho. A partida tem inicio às 20h e será reali-
zada no Estádio Carlos Schwingel, em Igrejinha.

Para o jogo, o técnico Jorge Maiben Castro de-
verá ter o retorno do atacante Marcos que, cumpriu 
suspensão automática na partida passada por expul-
são e fi ca a disposição do treinador. 

Além disso, o zagueiro Jorjão, que estreou con-

tra o TAC também é outro reforço que o treinador 
deverá utilizar.

SEGUNDO COLOCADO
Na quinta-feira, dia 13, o clube carijó venceu o 

TAC com um gol no fi nal do jogo no Estádio da Zona 
Sul, com o resultado a equipe subiu para a primeira 
colocação do Grupo B, com sete pontos, porém foi 
ultrapassado Grêmio B, que goleou o Nova Prata, e 
assumiu a colocação com nove pontos.

Denise de Amorim Facchi/ AI Elite

Asaf venceu por 5 a 3 a primeira partida em casa
pela Série Bronze de Futsal

xxxxxEsporte

Na última partida, o Elite venceu o TAC e assegurou a segunda colocação do grupo atrás do Grêmio

Vitória na estreia em casa 
A equipe adulta da Associação Santo Ângelo de 

Futsal estreou  com vitória em casa pela série Bronze 
do Campeonato Estadual de Futsal, em partida rea-
lizada  no ginásio municipal Marcelo Mioso contra a 
equipe Meninos da Vila da cidade de Carazinho. No 
primeiro tempo a Asaf abriu uma vantagem de 3 a 
0. Já na segunda etapa a Asaf alcançou o placar de 5 
a 1, mas depois sofreu mais dois gols, fi nalizando a 
partida com a vitória de 5 a 3.

 A próxima partida pela Série Bronze será no 
sábado do dia 22 de abril contra a equipe do Jabo-
ticaba Futsal, da cidade de Jaboticaba. A partida é 
válida pela terceira rodada do Campeonato Estadual 
de Futsal e terá início às 20 horas. 

Grêmio enfrenta o 
Guarani pela Libertadores

Inter encara o 
Corinthians em SP

O tricolor enfrenta o Guarani do Paraguai amanhã 
pela Libertadores da América. O jogo será realizado no 
Estádio Defensores del Chaco, terá inicio às 19h30min 
da próxima quinta-feira, dia 20.

 Na manhã da terça-feira, no CT Luiz Carvalho a 
equipe fez um dos últimos treinos. A atividade foi fe-
chada para a imprensa na maioria do tempo. Edílson, 
Bolaños e Léo Moura, permaneceram na academia. No 
campo, os reservas participavam de um treino de dois 
toques com campo reduzido.

O Inter enfrenta o Corinthians, às 21h45, dessa 
quarta-feira , na Arena Itaquera, pela quarta fase da 
Copa do Brasil. No primeiro jogo, o confronto ter-
minou empatado em 1x1. Para obter a classifi cação 
para as oitavas de fi nal da Copa do Brasil, o Inter 
precisa vencer a partida ou empatar por mais de 
dois gols. Um novo empate por 1x1 leva o confronto 
para os pênaltis. Nas fases anteriores, a equipe eli-
minou o Princesa do Solimões-AM, o Oeste-SP e o 
Sampaio Corrêa-MA.

Divulgação / Asaf

CAMPANHA

Elite 1 X 1 Nova Prata
(Zona Sul)

PSR 1 X 2 Elite
(Garibaldi)

Elite 1 x 0 TAC
(Zona Sul) 

PRÓXIMOS JOGOS

Dia 23: Elite x Gaúcho - 15h
(Zona Sul)

Dia 26: Grêmio x Elite - 15h
(Porto Alegre)
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Uma páscoa mais doce
Policiais do Sétimo Regimento de Policia Mon-

tada, o 7º RPMon se reuniram na tarde do último 
domingo, dia 16, para realizar a entrega de doces à  
crianças de Santo Ângelo. Guloseimas e presentes, 
foram comprados, embaladas e entregues pelos 
Brigadianos, durante à tarde da páscoa. 

O ato teve como objetivo de proporcionar uma 
páscoa mais doce para crianças de bairros menos 
favorecidos da cidade.

Segundo os policiais que participaram da ação 
de páscoa, “O sorriso das crianças ao receberem a 
singela lembrança foi inspirador”.

Entrega aconteceu na tarde do último domingo, dia 16

A Brigada Militar entregou doces para as crianças em Santo Ângelo

Homem é preso depois de furtar
mais de R$ 11 mil em Supermercado

Um homem foi preso no úl-
timo domingo, dia 16, depois 
de roubar mais de R$ 11 mil no 
Supermercado Cotrisa. Por vol-
ta das 0h15min, uma guarnição 
de serviço foi informada de uma 
ocorrência de furto em estabeleci-
mento comercial na Rua Florên-
cio de Abreu. Chegando ao local, 
os Policiais Militares efetuaram 
buscas no interior de um merca-

do e constataram o teto danifi ca-
do e um cofre arrombado. 

Os Policiais subiram no te-
lhado e avistaram um indivíduo 
que pulou ao chão e fugiu pas-
sando por vários pátios de resi-
dências. Em seguida, a Brigada 
Militar montou um cerco policial, 
com apoio de outras guarnições 
e através do cerco prendeu o ho-
mem identifi cado pelas inicias 

A.W. Com ele foram encontrados, 
R$11.650,00 em dinheiro, ferra-
mentas e a chave de um veículo 
Honda Civic. 

O automóvel estava estacio-
nado próximo ao local. No telha-
do ainda foram localizados várias 
ferramentas e uma mochila com o 
restante do dinheiro. A.W. foi en-
caminhado à Delegacia de Polícia 
onde foi lavrado o fl agrante delito.

Foram apreendidos dinheiro e ferramentas durante o cerco policial

Brigada Militar intensifica abordagens 
Na noite do último domingo, dia 16, na 

área central de Santo Ângelo, Policiais Milita-
res do 7ºRPMon efetuaram ações de aborda-
gens à pedestres.

As abordagens tioveram o intuito de coi-
bir e prevenir roubos, furtos e demais práticas 
delituosas contra transeuntes.

Durante as ações, os Policiais Militares do 
7ºRPMon efetuaram, buscas e identifi cação 
de pessoas na área central da cidade, resul-
tando em mais de 40 jovens e adultos iden-
tifi cados. Ações foram realizadas na noite do último domingo, dia 16

BM encontra maconha
e ecstasy após revista

No sábado, dia 15, às 21h na RS 344, junto 
ao trevo da BR 392, Policiais Militares efetu-
aram a prisão de L.C. e J.M.Z. por posse de 
entorpecentes. Ao efetuar a abordagem do  
veículo Van que deslocava de Santo Ângelo 
para Três de Maio, foi realizada busca pessoal 
nos 12 passageiros e também no interior do 
veículo.

Com L.C. foi encontrado um cigarro de ma-
conha, e com J.M.Z. dois cigarros de maconha 
e seis comprimidos de ecstasy. No interior do 
veículo foi encontrada uma embalagem plás-
tica com 21 comprimidos de ecstasy. A ação 
contou com o apoio do canil do 7ºRPMon que 
localizou parte das drogas apreendidas. Não 
foi identifi cado o responsável pela embalagem 
com 21 comprimidos de ecstasy, todos os en-
volvidos foram encaminhados à Delegacia de 
Polícia para o registro.

Furto a estabelecimento
comercial

Por volta das 15h da última segunda-feira, 
dia 16,  uma guarnição da BM, foi acionada 
pela gerente de uma loja de roupas, no centro 
da cidade, a qual informou que uma cliente a 
avisou que tinha escutado barulho no vestiá-
rio, parecido com sensor das roupas. fez con-
tato com a suspeita no interior da loja a qual 
fi cou alterada e começou a gritar que queria 
indenização, sendo que abria a bolsa e mostra-
va por cima, não retirando nenhum objeto de 
dentro. Foi feito revista e localizada no interior 
da bolsa uma calça de plush preta já sem o sen-
sor da loja. A suspeita segurava nas mãos outra 
calça preta com sensor, que jogou na cara da 
gerente na frente da guarnição, e sobre uma 
arara foi localizada outra calça já sem o sensor. 
Os objetos foram apreendidos e as partes en-
caminhadas a DP onde foi efetuado o registro.

Disparo de Arma de fogo
Por volta dos 5hmin do sábado, dia 15, uma 

guarnição da BM deslocou a Rua Raul Oliveira, 
no Bairro Aurora onde estaria ocorrendo dis-
paros de arma de fogo. 

Ao chegar no local ouviu o estampido de 
alguns disparos momento que um indivíduo 
adentrou no pátio de uma residência portando 
uma arma de fogo na mão. 

A guarnição tentou capturá-lo porem sem 
êxito visto que o mesmo estava decidido a fugir 
e não parou mais de correr, logo após efetuou 
contato no HSA onde um indivíduo procurou 
atendimento médico devido estar ferido por 
estilhaços de um projétil de arma de fogo, es-
coriações no pé, não sabe o nome do agressor 
apenas conhece pelo apelido de Trinta, a viti-
ma foi orientada pela Polícia Civil a deslocar 
até o Plantão da DP  para efetuar o registro dos 
fatos

Apreensão de objetos
Por volta das 2h30min da segunda-feira, 

dia 16, uma guarnição da BM deslocou-se até 
o Bairro Castelarim para verifi car denuncia de 
que dois elementos suspeitos carregavam ob-
jetos de furto. Foram abordados e com eles lo-
calizados: uma caixa de som automotivo, dois 
alto-falantes, um som automotivo e um bloco 
de vales. Não indicaram a procedência dos ob-
jetos e os mesmos foram apreendidos e enca-
minhados para DP.

Segurança
Divulgação / 7º RPMon

Divulgação / 7º RPMon

Divulgação / 7º RPMon
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Produtos e ofertas sujeitos a disponibilidade do estoque. Salvo erros de impressão. Atendimento de 

segunda à sábado, das 8 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. Entregamos a domicílio.
SAC (55) 3312-5700. Aceitamos cartões de crédito sob consulta. sac@fruteirasl.com.br

Pro

NÃO VENDEMOS POR ATACADO.

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

(Conveynet)

BATATA BRANCA
EMBALADA KG

R$ 0 ,68

Ofertas  válidas de 18/4 a 20/4/2017

MAMÃO FORMOSA
KG

R$ 2 ,99

MORANGA CABOTIÁ
KG

R$ 0 ,99

BISCOITO MARIA 
ORQUÍDEA 400G

R$ 2 ,99

ARROZ PITANGUEIRA
OURO 5KG

R$ 10 ,98

SALSICHA PERDIGÃO
KG

R$ 3 ,99

PAPEL HIGIÊNICO MILI 
BIANCO NEUTRO PCT C/ 12

R$ 10 ,99

R$ 0 68

CERVEJA PROIBIDA 
473ML

R$ 2 ,38

CERVEJA ITAIPAVA
473ML

R$ 2 ,38

5KG P/ CLIENTE

MASSA P/ LASANHA
DALITA 500G

R$ 4 ,98

CARNE SUÍNA PERNIL 
KG 

R$ 9 ,98

PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG

R$ 5 ,98

LEITE ITALAC 
INTEGRAL 1L

R$ 2 ,38

O acostamento da ERS 344 fi cou da-
nifi cado com a força da água da chuva 
que incidiu sob a região no último sába-
do, dia 15. Segundo moradores do bair-
ro Santo Antônio, onde a fotografi a foi 
registrada na manhã de segunda feira, 
dia 18, a rodovia fi cou completamente 
tomada pela água, deste modo infi ltrou 
e arrancou pedaços de asfalto. 

O água da chuva causou uma espé-
cie de erosão no acostamento e também 
invadiu o pátio de algumas residências. 

Na zona norte do município, no Par-
que Industrial da Cotrisa o volume de 
chuva registrado foi de 31 milímetros. 
No entanto alguns pontos de Santo Ân-
gelo os moradores alegam que o volume 
foi superior, inclusive causando alguns 
transtornos temporários com o volume 
de chuva. 

PODA NO ACOSTAMENTO
A vegetação que acompanha o acos-

tamento da ERS 344 entre Santo Ân-
gelo e Entre-Ijuís esta sendo podada e 
recebendo manutenção. Ontem, dia 18, 
o trabalho estava em andamento.

Erosão no acostamento da ERS 344
Depois da chuva do último 

sábado iniciou um buraco no 
acostamento da ERS 344 entre os 
Bairros Sobuski e Santo Antônio 

Marcos Demeneghi

Erosão no acostamento da ERS 344, entre os bairros Boa Esperança e Sobuski


