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Ofertas válidas para os Supermercados COTRISA 
de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das 

Missões, de 11/10 até 14/10/2017.
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
- Aceitamos Cartão Sintriasa (CONVEYNET)

VENHA CONFERIR NOSSAS OFERTAS!

FEIJÃO PRETO
CBS 1KG

R$ 4,29

ARROZ RAROZ 
T1 5KG

R$ 10,09

PAPEL HIGIÊNICO 
DUALETTE FD ULTRA 
LV12 PG11

R$ 10,99

AÇÚCAR CRISTAL 
DEGRANDIS 2KG

R$ 3,89
LAVA ROUPAS 

TIXAN YPÊ 1KG

R$ 6,29

IR NOSSAAS OFR NO

RISTAL 
S 2KG

89

PAP
DU
LV1

R$

F

R

A CADA R$ 50,00 EM COMPRAS,O 
CLIENTE RECEBE 1 CUPOM PARA  

CONCORRER A 2 VALES-COMPRAS NO 
VALOR DE R$ 150,00 CADA,SORTEIO NO 1º 

DIA ÚTIL DO PRÓXIMO MÊS.

PEPINO INCOTRIL 
300G

R$ 4,39

 

Lucas Cidade / Rádio Uirapuru
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Retrato Cotidiano

Inicia a construção 
da base de concreto 
que receberá o 
monumento a
Martin Lutero

RELIGIOSIDADE

AGRICULTURA FAMILIAR

Produção regional e sabor caseiro 

Homem morre 
eletrocutado ao 
podar árvore no 

Bairro Rosenthal, 
na zona oeste

SEGURANÇA

Página 11

Olhares e 
sorrisos 
infantis foram
transferidos 
para o jornal

DIA DA CRIANÇA

Caderno Especial

Quatro santo-
angelenses 
morreram no 
trânsito em 
menos de 72h 

TRÂNSITO

Página 10

O Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, será celebrado com o 1º Café Colonial da Agricultura 
Familiar. Uma mostra do sabor dos produtos elaborados por agroindústrias e hortigrangeiros de Santo Ângelo

Michael Garcia

Marcos Demeneghi
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Encarte Especial  - 11  de outubro de 2017

Encarte Especial  - 11  de outubro de 2017

Luiza Poener Theobald
Luiza Poener Theobald1ano e 3 meses,  lha de Juniane Poener e Luiz Cesar Theobald

1ano e 3 meses,  lha de Juniane Poener e Luiz Cesar Theobald
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Editorial
 Nada pode ferir a 

inocência da criança. 
Por mais que os adul-
tos tentem maquiar a 
pureza infantil, a natu-
reza se impõe e os pe-
quenos encantam com 
seus olhares e palavras 
que vertem espontane-
amente. 

Este encantamento 
presente nas crianças 
foi transferido para o 
jornal desta quarta-
-feira. Editamos um 
caderno de fotografi as 
especialmente pre-
parado para registrar 
este momento único e 
praticamente mágico 
que é o tempo de ser 
criança. 

Mas nem só de pu-
reza vive uma comu-
nidade, infelizmente 
a edição de hoje conta 
alguns fatos trágicos, 
acidentes que ceifaram 
vidas e chocaram seus 
familiares, acidentes 
de trânsito em rodo-
vias estaduais e fede-
rais e ainda um tra-
balhador que morreu 
eletrocutado enquanto 
podava uma árvore em 
Santo Ângelo, aconte-
cimentos que também 
estão nas páginas de 
hoje.

Uma das matérias 
em destaque nesta edi-
ção evidencia o 1º Café 
Colonial promovido 
pela Aprocohsa. Será 
realizado em um dia 
simbólico que é o dia 
mundial da alimenta-
ção. O assunto está em 
destaque para propor a 
refl exão sobre o modo 
de vida que adotamos 
neste período social, 
pois o consumo de pro-
dutos industrializados 
em grandes corpora-
ções nos distanciam da 
matéria prima e da ori-
gem do alimento que 
consumimos. 

Participar do café 
colonial que será servi-
do no dia 16 em Santo 
Ângelo é fortalecer a 
raiz do alimento regio-
nal. 

Confi ra ainda ma-
térias sobre educação, 
literatura, sociedade e 
curiosidades. Uma boa 
leitura e ótima semana 
para todos nós.  

Previsão do Tempo
Fonte: Tempo Agora

Loteria

10/10/2017 - 14h
1° Prêmio -  3.459
2° Prêmio -  3.559
3° Prêmio -  9.479
4° Prêmio -  5.451
5° Prêmio -  1.114
6° Prêmio -  3.062

10/10/2017 - 18h
1° Prêmio -  2.940
2° Prêmio -  5.373
3° Prêmio -  6.764
4° Prêmio -  5.456
5° Prêmio -  4.388
6° Prêmio -  4.921

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

24°
19°

54 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

22°
18°

54 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

22º
17°

16 mm

NotasNotas Retrato cotidiano

Cheia
5/10 a 11/10

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 98/2017 - EXCLUSIVO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. Objeto: Registro de preços de troféus, meda-
lhas, placas e outros materiais para homenagens e fes-
tividades. Protocolo dos envelopes: até às 09 horas dia 
11/10/2017. Abertura: às 09h30min da mesma data. In-
formações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, 
e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá 
ser acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.
br.
Edital nº. 103/2017 – Pregão Eletrônico Objeto: Re-
gistro de Preços de Derivados do Petróleo; Propostas: 
deverão ser postadas até as 18 horas do dia 26/10/2017 
no Sistema Eletrônico no sítio: www.pregaoonlineban-
risul.com.br. Sessão de lances: dia 27/10/2017 às 9 
horas. Informações no Departamento de Compras e 
Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 
3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O 
edital poderá ser acessado através do sítio www.san-
toangelo.rs.gov.br.

Bruno Walter Hesse – Prefeito em Exercicio

11ª Cavalgada dos 
Oficiais de Justiça

Na sexta-feira, dia 6, o prefeito em exercício 
Bruno Hesse recebeu os representantes da ABO-
JERIS - Associação dos Ofi ciais de Justiça do Rio 
Grande do Sul -, Antônio César Pinto dos Santos 
e Jorge Jacó Friedrich, e o empresário José Tolfo, 
que vieram entregar o convite para a 11ª Cavalgada 
dos Ofi ciais de Justiça do Rio Grande do Sul. A Ca-
valgada acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro 
e vai percorrer 52 quilômetros, de São Miguel das 
Missões a Santo Ângelo, passando por São João 
Velho e Entre-Ijuis. Após a chegada, a cerimônia 
de encerramento vai acontecer em frente ao Pique-
te Cavaleiros da Abojeris, no Parque Internacional 
de Exposições Siegfried Ritter, e almoço no GTF 
Coronel Aparício Borges.  O evento tem como ob-
jetivo relembrar a primeira diligência da Comarca 
de Santo Ângelo, realizada pelo ofi cial de Justiça 
Domingos, em 12 de outubro de 1875.

Outubro Rosa foi lançado 
oficialmente no município

Em cerimônia realizada no anfi teatro do Brique 
da Praça Leônidas Ribas no domingo pela manhã, 
o Governo Municipal, entidades, instituições e a 
iniciativa privada apoiadora, lançaram ofi cialmen-
te o Movimento Outubro Rosa 2017, com o apelo 
de conscientização às mulheres para a prevenção 
ao câncer de mama. Nas manifestações as auto-
ridades destacaram a importância dos exames de 
mamografi a de forma rotineira, não apenas no mês 
de outubro. “O câncer de mama é o que mais mata e 
mutila mulheres. Porém o diagnóstico precoce tem 
95% de chances de cura”, afi rmou o médico Luis 
Carlos Cavalheiro, secretário municipal da Saúde.

Romaria de Schoenstatt
Aproximadamente oito mil fi eis de cinquenta 

paroquias da cidade e regiões são esperados na 21ª 
Romaria de Schoenstatt, que acontece nesta quin-
ta-feira, dia 12. A procissão saíra às 8h de frente 
à Catedral Angelopolitana, os féis seguirão pela 
Rua Antunes Ribas, Rua Tiradentes, ERS-344 até 
o Santuário de Schoenstatt Tupâcyrendá, que fi ca 
localizado na estrada de acesso á Buriti. 

Após a chegada, acontece uma missa solene e 
ao meio dia haverá lanches. Durante a tarde o gru-
po de Jumas/ Jufem apresentará a peça teatral 
“Eis aí tua Mãe”. Logo em seguida será realizada o 
Terço Mariano, Terço dos Homens, Mãe e Rainha.  
Também será feita a benção das crianças, saúdes e 
dos objetos.

Operários estão preparando a 
base de sustentação para suportar 
uma estátua de oito toneladas e 
com 4,5 metros de altura que será 
instalada no encontro das avenidas 
Salgado Filho e Getúlio Vargas, no 
espaço que levará o nome de Lar-
go Martinho Lutero, um marco nas 
comemorações dos 500 Anos da 
Reforma Luterana.

O projeto proposto pelas igre-
jas de Confi ssão Luterana no Brasil 
(do relógio) e Evangélica Luterana 
do Brasil (IELB) foi apresentado ao 
Governo Municipal em março des-
te ano. Na ocasião foi fi rmada uma 
parceria onde o Executivo cederia 
o espaço físico para a instalação do 
Largo e o custo das obras fi caria ao 
encargo das comunidades lutera-
nas de Santo Ângelo. Hesse afi rmou 
que a proposta das congregações é 
bem vinda para a cidade. “É uma 
obra que valoriza aquela rótula e 
marca um movimento importante 
na história da humanidade”.

A ideia é criar com a homena-
gem, também um espaço turístico, 
histórico, religioso e cultural para 
Santo Ângelo. Em Wittenberg – ci-
dade de 47 mil habitantes, locali-
zada no Estado da Saxônia-Anhalt, 

no leste da Alemanha, cidade onde 
a Reforma de Martinho Lutero teve 
início, são recebidos mais de 400 
mil turistas anualmente. No Bra-
sil, hoje, em torno de 25% da po-
pulação é evangélica luterana, com 
presença forte também em Santo 
Ângelo. 

Nesta segunda-feira, dia 09, o 
prefeito em exercício Bruno Hes-
se e o secretário de Obras e Ser-
viços Urbanos estiveram no local 
acompanhando o andamento das 
obras. Segundo Hesse, as comu-
nidades luteranas de Santo Ânge-
lo já agendaram a inauguração do 
espaço para o dia 31 deste mês, às 
18h30min.

Base para Base para 
Martin LuteroMartin Lutero

Marcos Demeneghi

Minguante
12/10 a 18/10
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Rotary Club

Governadora Distrital cumpre um roteiro de visitas aos 56 clubes de Rotary existentes em 33 cidades do Distrito 4660

Governadora do Distrito 4660 do 
Rotary visitou Santo Ângelo 

 A governadora do Distrito 4660 do Rotary Club 
- 2017-2018, Maria Lucia Jacques de Oliveira e seu 
esposo Jovenir de Oliveira visitaram Santo Ângelo 
ontem e participaram de uma agenda de atividades 
na Capital Missioneira. A governadora cumpre ro-
teiro de visitas aos 56 clubes de Rotary existentes 
em 33 municípios do distrito. As visitas têm como 
objetivo acompanhar in loco os trabalhos dos clu-
bes, conhecer a realidade de cada um e incentivar 
o aumento do quadro social. Durante a manhã, a 
governadora esteve no Jornal O Mensageiro, acom-
panhada de representantes dos quatro clubes e do 
Rotaract. 

Maria Lucia destacou as principais metas em sua 
gestão, que são o incentivo de novos associados, a 
abertura de novos clubes e a realização de ações em 
prol do meio ambiente.

 “Na nossa gestão temos como uma das principais 
metas, incentivar a participação das novas gerações 
e aumentar o número de sócios nos clubes do Distri-
to 4660. Tínhamos até então alguns clubes que eram 
compostos somente por homens ou mulheres, eles 
irão seguir com as atividades, porém o Rotary não 
cria mais clubes assim, apenas misto, incentivando 
a participação de todos. Outra meta é a abertura de 
cinco novos clubes até o fi nal da gestão, um deles já 
está concluído em Santa Rosa e três deles estão em 
processo de criação” destacou.

Neste ano, como parte da Campanha Internacio-
nal do Rotary, estão ações como o plantio de árvo-
res, e o aumento do debate a respeito dos cuidados 
relacionados ao meio ambiente. A governadora res-
saltou que no dia 21 de setembro, clubes do Distrito 
4660 se reuniram para plantar diversas mudas de 

árvores e que até o fi nal da sua gestão, novas ações 
em prol do meio ambiente serão feitas. Além de vi-
sitar o Jornal O Mensageiro, o casal governador ain-
da participaram de uma foto ofi cial, visita a lares da 
cidade e ao prefeito municipal. A comitiva também 
participou de reuniões com os clubes locais e do jan-

tar que reuniu representantes de todos os Rotarys da 
cidade no Salão Azul do Clube Gaúcho. 

O Rotary Club foi iniciado pelo advogado Paul 
Percy Harris e mais três amigos dia 23 de feverei-
ro de 1905 e atua no mundo há 112 anos com mais 
1.200.000 de associados. 

Amauri Lírio, Diretor do JOM; Joctã Gonçalves, presidente do Rotaract; Lisiane Sabo Muller, presidente do Rotary Clube Cruz 
de Lorena; Moacir Rigo, representante do Rotary Clube Santo Ângelo; Maria Lucia de Oliveira, Governadora do Distrito 4660; 

Jovenir Oliveira, Cônjuge da Governadora; Leo Sandro Mousquer, Governador assistente; Delcio Dani, Rotary Clube Santo 
Ângelo Norte; Rosângela Chimoia, presidente do Rotary Clube Santo Ângelo Centro Norte; Luís Turzin, Rotary Clube Santo 

Ângelo Norte e Lucir Vignatti, presidente do Rotary Santo Ângelo Norte

Marcos Demeneghi
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INFORMATIVO 14ª CRE
Tania Rosana Matos Santiago

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
FOI TEMA DE PALESTRA

No dia 04 de outubro, foi realizado um teste de acei-
tabilidade do arroz integral na Escola Técnica Estadual 
Presidente Getúlio Vargas pela nutricionista da SEDUC, 
Fernanda Maria da Silva. Participaram do teste os alu-
nos das turmas 51, 71, 72 e 81 do Ensino Fundamental 
da Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio Vargas. 
Na oportunidade, também foi realizada orientação nutri-
cional para algumas turmas da Escola Técnica Estadual 
Presidente Getúlio Vargas e uma atividade lúdica com a 
turma 31 do Colégio Estadual Onofre Pires. A nutricio-
nista ressaltou que a alimentação deve ser preparada 
com cuidado, carinho e visando as necessidades dos alu-
nos, com higiene pessoal, dos alimentos e do ambiente. 
“Queremos incentivar o consumo de uma alimentação 
saudável todos os dias”, frizou. O trabalho foi realizado 
em conjunto com os assessores da alimentação escolar da 
14ª Coordenadoria Regional de Educação, João Pereira 
e Elizabeth Machado e a Técnica em Nutrição Andres-
sa Rodeski. A Coordenadora Regional de Educação Ta-
nia Rosana Matos Santiago acompanhou as atividades e 
destaca que o programa de alimentação nas escolas con-
tribui para o crescimento, o desenvolvimento, a apren-
dizagem dos alunos e a formação de hábitos alimentares 
saudáveis, por meio da oferta da alimentação e de ações 
de educação alimentar e nutricional. A 14ª Coordena-
doria Regional de Educação parabeniza todas as escolas 
envolvidas por realizar o trabalho dentro das normas 
exigidas pela SEDUC e ao setor da alimentação escolar 
da 14ª CRE por desenvolver suas atividades com ética e 
competência.

REPASSE RECURSO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Informamos que está sendo repassado o recurso 
fi nanceiro, referente à 8ª parcela para o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE. Salientamos que 
o uso do recurso fi nanceiro deverá ser exclusivo para 
alimentação escolar e pedimos atenção especial para o 
cumprimento do cardápio.

MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO QUANTO À OFERTA 

DE ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO RIO GRANDE DO SUL

O julgamento da ADI 4439, sobre a inconstitucio-
nalidade do Ensino Religioso Confessional nas escolas 
públicas brasileiras, concluído nesta quarta-feira, dia 27 
de setembro, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, mo-
tivou alguns questionamentos por parte da imprensa e 
de educadores. A Constituição Federal de 1988, ao falar 
de educação, determina que o Ensino Religioso, mesmo 
facultativo para o aluno, esteja obrigatoriamente presen-
te como disciplina dos horários normais das Escolas Pú-
blicas de Ensino Fundamental (art. 210). No Rio Grande 
do Sul, a Constituição Estadual de 1989 foi adiante, es-
tendendo a obrigatoriedade às Escolas de Ensino Médio 
(art. 209), o que sem dúvida alguma, acabou valorizando 
o Ensino Religioso como disciplina da formação geral e, 
ofi cialmente, parte dos currículos das Escolas Públicas. 
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDBEN 9.394/96, o Ensino Religioso, além de ser, 
reconhecidamente, “parte integrante da formação bási-
ca do cidadão”, assume o caráter de inter-religiosidade, 
sendo o responsável por apresentar o Transcendente nas 
diferentes culturas e tradições religiosas. Nesse contex-
to, o Ensino Religioso tem-se fundamentado no respeito 
à diversidade cultural e religiosa, superando as práticas 
proselitistas do passado, caracterizadas pela catequese e 
pelo ensino da doutrina dominante, para ensinar/apre-
sentar/reler, na perspectiva do Estado Laico, Democrá-
tico e de Direito, o fenômeno religioso enquanto objeto 
de estudo do Ensino Religioso. Nesse contexto, a decisão 
exarada pelo STF, em nada altera a concepção de Ensino 
Religioso desenvolvido nas escolas públicas do Estado do 
Rio Grande do Sul, como área de conhecimento (Reso-
luções CEB/CNE nº 04/2010 e 07/2010), integrada ao 
conjunto do currículo escolar, de oferta obrigatória e 
matrícula facultativa. Os professores são efetivos ou con-
tratados, sem vinculação obrigatória com qualquer de-
nominação religiosa, devendo cumprir as determinações 
legais quanto à sua formação profi ssional, isto é, possuir 
licenciatura e curso específi co que o qualifi que a atuar 
com o Ensino Religioso na perspectiva inter-religiosa.

VI ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA “A PRÁTICA DA SUPERVISÃO 

ESCOLAR NUM OUTRO VIÉS”
A Associação dos Supervisores de Educação do Esta-

do, através da 14ª Coordenadoria Regional da Associação 
dos Supervisores de Educação com sede em Santo Ânge-
lo, 14ª Coordenadoria Regional de Educação e Secretaria 
Municipal de Educação, realizam a VI Etapa do Curso de 
Formação Continuada “A Prática da Supervisão Escolar 
num outro Viés”, para Supervisores Escolares, Orientado-
res Educacionais e Coordenadores Pedagógicos dos onze 
Municípios da abrangência.  A VI e última etapa aconte-
cerá dia 25 de outubro de 2017 (quarta-feira), no Colégio 
Estadual Onofre Pires, Santo Ângelo, das 08h30min ás 
11h30min e das 13h30min ás 16 horas. Na oportunidade 
Rossana Negreira de Porto Alegre abordará as temáticas: 
Avaliação da aprendizagem como processo construtivo 
do fazer pedagógico e Parecer Descritivo.

Agricultura Familiar

14 produtores estarão contribuindo com produtos para o Café Colonial

Produção regional 
e sabor caseiro 

Será realizado no dia 16 de outubro, dia mundial da alimentação, 
o 1º Café Colonial da Agricultura Familiar em Santo Ângelo

Agroindústrias e produtores 
de hortigranjeiros servirão o 1º 
Café Colonial da Agricultura Fa-
miliar. O evento será realizado 
na Acisa – Associação Comercial 
e Industrial de Santo Ângelo no 
próximo, dia 16, ás 8h, quando 
será possível conhecer o sabor 
caseiro que faz parte da cultura 
regionalista das Missões, bem 
como o potencial produtivo das 
famílias que se dedicam diaria-
mente a produção de alimentos 
na cidade de Santo Ângelo. O 
evento gastronômico colocará 
na mesa o sabor de alimentos In 
Natura e processados em peque-
nas indústrias regionais. 

O café colonial está sendo or-
ganizado pela Aprocohsa – Asso-
ciação dos Produtores de Horti-
granjeiros e Produtos Coloniais 

de Santo Ângelo. Nesta primei-
ra edição o valor do cartão para 
participar do café colonial está 
sendo comercializado ao valor 
simbólico de R$ 10. São 14 pro-
dutores que darão uma amostra 
do contexto produtivo de ali-
mentos no interior do município. 
“São pessoas comprometidas 
com a qualidade e o sabor dos 
produtos”, destacou Ana Paula 
de Moura, presidente a associa-
ção que também falou do valor 
agregado ao produto colonial, 
destacando a origem e proce-
dência destes alimentos que, em 
virtude da proximidade do local 
de produção, chegam com mais 
sabor e qualidade na mesa das 
famílias. 

O Café Colonial da Aprocohsa 
será realizado no “Dia Mundial 

da Alimentação” (16 de outu-
bro). A iniciativa dos produto-
res locais cumpre a fi nalidade 
de propor uma refl exão sobre o 
nosso modo de vida e como esta-
mos alimentando nossos fi lhos. 
Além de promover a integração 
com outros setores da economia 
local, o café colonial tem a fi nali-
dade de divulgar a feira realizada 
todas as semanas na AV. Venân-
cio Aires, explicou Ana Paula. 

A iniciativa tem o apoio da 
CDL – Câmara de Dirigentes 
Lojistas, Acisa – Associação Co-
mercial, Cultural, Industrial, 
Serviços e Agropecuária de San-
to Ângelo, Sindilojas Missões, 
EMATER, Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, Condasa – Con-
selho Agropecuário de Santo Ân-
gelo e Câmara de Vereadores. 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

O Dia Mundial da Alimen-
tação traz temas que nos fazem 
pensar a respeito da população 
carente, sua segurança alimentar 
e nutrição. Entende-se por segu-
rança alimentar uma alimentação 
saudável, acessível, de qualidade, 
em quantidade sufi ciente e de 
modo permanente. Essa reali-
dade, infelizmente, não é vivida 
por uma grande parte da popu-
lação brasileira e mundial.

Estima-se que 800 milhões 
de pessoas vivem em uma situ-
ação denominada insegurança 
alimentar. Isso quer dizer que mais de 800 milhões de pessoas não 
possuem uma alimentação saudável, de qualidade ou em quanti-
dade sufi ciente para suprir suas necessidades.

Dia Mundial da Alimentação corresponde também à 
fundação da FAO (Food and Agriculture Organization), Organi-

zação das Nações Unidas para 
a Alimentação e Agricultura. 
O tema que rege as atividades 
mundiais em torno do dia em 
2017 é “Mudar o futuro da mi-
gração. Investir em segurança 
alimentar e desenvolvimento 
rural”. 

No Brasil, uma alimentação 
de qualidade é um direito de 
todos, sendo assegurada por 
lei. Segundo a lei nº 11.346, de 
15 de setembro de 2006, art. 
2º, a alimentação adequada é 
direito fundamental do ser hu-

mano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável 
à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se fa-
çam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar 
e nutricional da população.”

Marcos Demeneghi

Arquivo JOM
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Educação
Marcos Demeneghi

Abriu o período de inscrição para os cursos ofer-
tados pelo IF Farroupilha de Santo Ângelo. O edi-
tal do processo Seletivo 2018 para os cursos subse-
quentes foi publicado no última sexta-feira, dia 6 e 
segue aberto até 3 de dezembro. Os cursos iniciam 
no primeiro semestre de 2018 e são destinados a 
alunos que concluíram o ensino médio e buscam 
profi ssionalização nas áreas da saúde, são 35 vagas 
para o Curso Técnico em Estética e 30 vagas para 
o Curso Técnico em Enfermagem, ambos noturnos. 

Os interessados devem realizar a inscrição di-
retamente no site do Instituto: http://proseletivo.
iffarroupilha.edu.br/inscricoes-subsequente/ . A 
inscrição é gratuita e o acesso ao curso depende da 
nota obtida no ENEM – Exame Nacional do Ensino 
Médio prestado em qualquer um destes anos: 2015, 
2016 ou 2017. 

O preenchimento das vagas será feito pela ordem 
decrescente da nota obtida pela média aritmética 
simples das notas do candidato nas provas do ENEM, 
incluindo a redação. Diferente dos cursos de nível su-
perior que o candidato se cadastra no SISU – Sistema 
de Seleção Unifi cada, nos subsequentes do IF Farrou-
pilha é necessário inscrever-se no site do instituto co-
locando o número de inscrição do EMEM. 

Não há cobrança de taxa de inscrição e o proces-
so de inscrição será realizado somente via internet. 
O candidato, antes de realizar sua inscrição, deve-
rá obrigatoriamente ler com atenção este edital. No 
momento da inscrição é obrigatório ter em mãos o 
número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); b) 
Carteira de Identidade (Registro Geral - RG) e o Nú-
mero de inscrição no ENEM. De qualquer um dos 
anos descritos 2015, 2016 ou 2017.

Laboratório de anatomia do IF Farroupilha de Santo Ângelo

Grupo de alunos que participam da “Ofi cina 
de Teatro” ministrada pela professora Dagmara 
Izolan do Colégio Teresa Verzeri realizaram uma 
apresentação teatral na última quarta-feira, dia 
04. A professora e alunos selecionaram duas peças 
para o palco: “A loja de brinquedos” apresentada 
pela Ofi cina Nível 1 e o grupo de Teatro Nível 2 
apresentou a peça “Peraltices de Fada”. 

Na peça “A loja de brinquedos” as crianças da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos 
iniciais entraram na brincadeira imaginando: qual 
a criança que nunca sonhou em dormir em uma 
loja de brinquedos?  Mergulhamos na aventura 
que as personagens Gabi e Júlia viveram!

A peça “Peraltices de Fada” trata da história de 
duas fadinhas arteiras que fi zeram a maior confu-
são nos contos de fadas, misturando todas as his-
tórias. Uma deliciosa confusão!

Formação técnica em 
estética e enfermagem
IF Farroupilha abriu o processo de inscrição para preenchimento de 65 vagas noturnas 

ofertadas em dois cursos. O candidato concorre com a nota do EMEM, mas se inscreve no 
site http://www.iff arroupilha.edu.br/proseletivo 

Hoje: 1º Torneio Aberto de Xadrez

A loja de Brinquedos e 
as Peraltices de Fada

No diia 5 de outubro os professores do Colégio 
Teresa Verzeri, participaram de formação para a 
implantação de uma nova concepção educativa no 
Ensino Médio. A Rede Verzeri implanta no Ensino 
Médio das suas unidades de educação uma meto-
dologia inovadora e contextualizada com a reali-
dade do aluno.

Nova metodologia 
para o ensino médio 

do Verzeri

A primeira edição do Tor-
neio Aberto de Xadrez Estu-
dantil de Santo Ângelo será 
realizada nesta quarta-feira, 
dia 11. Comemorativo ao dia 
da criança. Será realizado no 
Cento Municipal de Cultura e 
terá início as 13h30min, reu-
nindo estudantes de escolas 
públicas e particulares. 

O evento é promovido pela 

Secretaria Municipal de Tu-
rismo, Esporte, Lazer e Ju-
ventude de Santo Ângelo em 
conjunto com o instrutor de 
xadrez José Claudiomir Go-
mes. Os primeiros colocados 
nas categorias Livre, Mirim, 
Infantil e Juvenil receberão 
medalhas e a escola com o me-
lhor desempenho um troféu de 
participação. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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LANÇAMENTOS

PRIMAVERA 
VERÃO 2018

NA FESTA DOS ANOS 80, 90 & 2000NA FESTA DOS ANOS 80, 90 & 2000

Diretores do Clube Gaúcho - liderados pelo casal-presidente Luís Marilise Voese - felizes 

com o sucesso de mais uma grande festa que lotou o salão principal do Clube. 

Lissandro Callegaro e Patrícia Ely, Cláudia Minetto e Gustavo Guarani. 

Novamente a “Boate Anos 80 , 90 e 2000” 
que rolou no Clube Gaúcho, no sábado 

passado foi um enorme sucesso! Sim, o sucesso 
se repetiu! Muita gente bacana e de bem 
com a vida se divertiu pra valer embalados 
pelos sucessos musicais que marcaram as 
décadas de 80 e 90, e a primeira dos anos 
2000.  Destaque da noitada para o  eletrizante 
show da banda Sherlock , que novamente 
fi zeram uma baita apresentação e literalmente 
colocaram moçada pra dançar!!! Tudo com 
sonorização da Studio 3 e participação 
especial do DJ Emerson. Enfi m, os méritos 
devem ser creditados para a diretoria do Clube 
Gaúcho, presidida com entusiasmo por Luís e 
Marilise Voese.

Rodrigo Flores e Carla jaskulski, Henrique e Paula Tobias, Luciana 

Schneider e Rafael Moreno, Viviane Obadowski e André Fontana.

Paulo Preto e Lizie Ferraza, Natasha e Flávio Izolan, Emilena e Fábio Ciotti, 

Alessandra e André  Peccin e Lethiane e Marcos Melchior.

Beto e Rosane Klee, Solange 

Britz e Carlos Alberto Bortoluzzi. 

DJ Emerson - Studio 3

e Adriana Caliari. 

Fernando e Eliane Gomes, 

Giovanna Duarte e Rhuan Gomes. 

Fotos: Maragete MacielFotos: Maragete Maciel
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REKINTE 

DATA ESPECIALDATA ESPECIAL

Lisandréia Munareto - dinâmica 
empresária, que comanda com 
entusiasmo a  loja Sfera - que se 
transformou em referência no mundo 
da moda feminina, estreou idade 
nova no último dia 6, sendo alvo de 
muitas e merecidas homenagens, 
especialmente de seus familiares e 
amigos. À amiga Lisandréia, parabéns, 
felicidades e sucesso sempre!

No último dia 5, durante prestigiada reunião 
festiva do Lions Clube Santo Ângelo Centro 
- presidido por Lurdinha Minussi, aconteceu 
a posse do Dr. Lourenço Sangoi - médico 
oncologista,  como  Companheiro Leão, tendo 
como madrinha a sua esposa Kelly Sangoi. CLUBE GAÚCHO

 Amanhã, dia 12, a partir das 15 horas,  
acontece mais uma edição da tradicional 
“Festa da Criança”, na sede campestre do 
Clube Gaúcho. Vai ser uma tarde repleta de 
atrações e brincadeiras para a criançada. 
Entre as atrações: brinquedos da Anima 
Kids, distribuição de pipocas e picolé, 
contação de histórias e sorteio de prêmios. 
O evento é exclusivo para sócios e alunos 
do CCAA. A sonorização do evento fi ca por 
conta de MR Som & Luz.
 E a diretoria do Gaúcho já está a mil em 
torno dos preparativos para 26ª edição da 
Novemberfest.  A  “November”, conhecida como 
a “Festa da Alegria”, vai ser lançada ofi cialmente 
nesta sexta-feira, dia 13, em torno de um 
descontraído coquetel, no Salão Panorâmico. 
E a edição deste ano vai ser comandada por 
Alessandra Gerloff, que vai suceder Paola 
Brauner - Rainha da 25ª Novemberfest. 

A Bióloga, Tamara Machado Matos (santo-
angelense), que recentemente colou grau 
na primeira turma do Curso de Ciências 
Biológicas|Bacharelado da URI Santo Ângelo, 
foi aprovada no Curso de Mestrado em Ciências 
Biológicas, na área de Botânica da Universidade de 
São Paulo - USP. Sempre dedicada e comprometida, 
obteve a maior nota na prova escrita do Programa 
de Mestrado e Doutorado: 9,6. Parabéns e sucesso!

LIONS CENTRO

MESTRADO

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Dr. Lourenço Sangoi e Kelly Sangoi.
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M
iguel Almeida e Gláucia Casagrande - dupla de 

empresários que pilotam com competência e 

dinamismo a Boacasa10 e Casa & Estilo. Aliás, 

ontem, dia 10, a empresária Gláucia, foi o centro das 

atenções, especialmente do seu marido Miguel, demais 

familiares e amigos. O motivo: a sua troca de idade! À 

amiga Gláucia, parabéns, felicidades e sucesso sempre!

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe  Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe  Vick Almeida

LARA PEREIRA MILDNER, comemora 
amanhã, dia 12, o seu 1º aninho em 
torno de uma bela festa que seus 
pais Valter e Fabiana Mildner fazem 
acontecer no Clube Comercial.

Foto: Luciara Fotografi asFoto: Luciara Fotografi as

Foto: Arquivo JOMFoto: Arquivo JOM
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Doze peregrinos partem nesta quinta-feira dia 12 da Argentina e percorrerão 410 quilômetros, durante 18 dias.
A Chegada na Capital das Missões será dia 29 de outubro, no Largo da Catedral Angelopolina

Santo Ângelo será o ponto de chegada 
de Roteiro Turístico Internacional

Chegada da caminhada será no Largo da Catedral Angelopolitana

 Santo Ângelo é o ponto de chegada para doze 
peregrinos, que percorrerão a primeira caminha-
da experimental internacional do roteiro Caminho 
das Missões Jesuítico-Guarani, completando um 
percurso de 410 quilômetros, durante 18 dias, en-
tre Argentina e Brasil. Os peregrinos sairão nesta 
quinta-feira da cidade de Corpus, na argentina, 
localizada na fronteira com o Paraguai. A chegada 
em Santo Ângelo será no dia 29 de outubro, no 
largo de Catedral Angelopolitana. 

O roteiro está sendo idealizado pela Operado-
ra de Turismo Caminho das Missões e sendo pre-
parada uma programação diferenciada que ainda 
está sendo discutida, para a chegada dos peregri-
nos na Capital das Missões.

Para tratar da organização de um evento dife-
renciado e marcar a chegada dos caminhantes no 
próximo dia 29, o prefeito em exercício Bruno Hes-
se, o secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Ju-

ventude Vando Ribeiro de Souza e a secretário de 
Cultura Neusa Cavalheiro, receberam no Gabinete 
do Executivo a operadora de Turismo Marta Benat-
ti, o secretário-executivo da FUNMISSÕES Mar-
cos Mattos e a promotora cultural Odila Motta. A 
reunião deu início às tratativas para a recepção dos 
peregrinos, com a mobilização de todos os setores 
da comunidade santo-angelense e regional na pro-
gramação que será ofi cializada nos próximos dias. 
Estão previstos a realização de shows e celebração 
de missa do encontro com o Anjo da Guarda. 

Para o prefeito em exercício Bruno Hesse, San-
to Ângelo e as Missões vivem um momento ímpar 
para o setor do turismo, ganhando destaque no ce-
nário brasileiro e mundial graças aos últimos acon-
tecimentos com a difusão da Rota Jesuítica – Cir-
cuito Internacional das Missões, com a participação 
do Papa Francisco e angariando espaços nobres 
na grande mídia nacional. “Os olhos do Brasil e 

do mundo estão voltados para este roteiro. Somos 
a Compostela do Brasil e precisamos preparar um 
grande evento para o fi m desta caminhada, pois o 
mundo voltará seus olhos para Santo Ângelo”, afi r-
mou Hesse. 

A Rota Jesuítica envolve Brasil, Argentina, Pa-
raguai, Uruguai e Bolívia, e tem como fi nalidade 
a integração dos povos que congregam as Missões 
Jesuíticas, para a formação de um circuito interna-
cional consolidado como única Nação Missioneira, 
resgatando a história e refazendo os caminhos per-
corridos por índios e jesuítas. 

Marta Benatti diz que o início da caminhada 
internacional Caminho das Missões Jesuítico-
-Guarani também marca o começo de uma nova 
página na história missioneira. “Esta caminhada é 
uma integração dos povos missioneiros da Argen-
tina e do Brasil, valorizando a cultura, a história e 
a mística missioneira”, assinalou.

Divulgada as atrações do 2ª edição do Festival 
Internacional de Teatro Cidade dos Anjos

A 2ª edição do Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos 
já tem data marcada. O evento acontece durante os dias 7, 8, 9, 10 
e 11 de novembro, em dois locais, Teatro Antônio Sepp e Centro de 
Cultura. 

Durante cinco dias, 18 atrações se apresentarão nos dois palcos 
preparados para o festival, que deverá movimentar a área cultura 
da cidade. Neste ano, o festival contará com elencos do Brasil (Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Espirito Santo), Argentina (Cor-
rientes), Paraguai (Encarnación) e Peru (Chancay). 

Nesta semana, os organizadores divulgaram ofi cialmente a lista 
ofi cial das atrações, bem como os locais das apresentações. O Fes-
tival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos é promovido pela 
Peppe Company, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Mu-
nicipal. O evento tem o apoio de MK projetos e produções culturais, 
IEACEN, Governo do estado e Interior em Cena.  

 TERÇA-FEIRA   -7/11

CC    10h-Feiurinha-Uruguaiana/RS
T       14h: A Revolta dos Briquedos- Santa Rosa/RS
T       19H: Abertura Ofi cial
T       20h: O Ferreiro e a Morte-Santa Rosa/RS
C       23H: Os Muros do Absurdo- Pelotas/RS

 QUARTA-FEIRA 08/11

T      10h: O Auto da Compadecida- Harmonia/RS
T      14h: Patinho Feio- Porto Alegre- Porto Alegre/RS
T      20h: Os Cumpadres de Uruguaiana-Uruguaiana/RS
CC    23h: Viúva Negra- Santo Ângelo/RS

  QUINTA-FEIRA-09/11

T       10h: El Clownbatiente - Chancay/Peru
T       14h: A Menina que Queria ser Estrela/ Vila Velha/RS

T       20H: Dona Frita-Pelotas/ RS

 SEXTA-FEIRA- 10/11

T       10h- Dom Casmurro- Palhoça
T        4h –Cisco e Speed-Santo Amaro da Imperatriz/ SC
CC     20h :  Diário de um Louco- Osório/RS
T         23h- Ciruja- Corrientes/Argentina

 SÁBADO 11/11

T        10h- Avarento 70´s-Santa Maria/RS
T         15h- Almavalente- Santa Maria/RS
T         18h- Tierra Sin Mal-Ecarnación/Paraguaay
T          22h-Premiação

Local: (CC) Centro Municipal de Cultura 
(T) Teatro Municipal

Turismo
Marcos Demeneghi

LISTA OFICIAL DAS ATRAÇÕES
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Antônio Carlos Rousselt em 
mais um exercício de memória e 
desejo de compartilhamento de 
histórias, editou e lançou no mês 
de setembro sua mais recente obra: 
Santo Ângelo que conheci – C’est 
la vie. Volume II. O livro que está a 
venda no Supermercado Weinert 
é carregado de memórias contadas 
sob a óptica deste ilustre morador 
de Santo Ângelo, que acompanhou 
em quase um século de vida a movi-
mentação política, social e territorial 
da cidade que escolheu para viver. 

Rousselet presenciou o apogeu 
de muitos empreendimentos eco-
nômicos, a chegada de famílias, a 
construção de obras de infraestru-
tura urbana, fatos que deram vida 
a Santo Ângelo, movimentaram a 
cena social e deram sentido a vida de 
todos nos inclusive do escritor, que 
também aprendeu a conformar-se 
com designíos da vida. Daí o termo 

C’est la vie “é a vida” é “assim mes-
mo”. Mas, sobre tudo, é assim a ci-
dade que conheci. 

Quem deseja penetrar na alma 

santo-angelense terá na leitura des-
ta obra, uma fonte de inspiração. O 
livro está à venda no Supermercado 
Weinert. E já pode ser considerado 
um livro de leitura obrigatória para 
todos que desejam conhecer as ori-
gens e características de Santo Ân-
gelo. 

Rousselet é descendente de imi-
grantes franceses e chegou a Santo 
Ângelo com quatro anos de idade. 
Assistiu a explosão demográfi ca do 
município, desde a implantação da 
Estação Férrea até a presente cena 
política que domina Santo Ângelo. 
O escritor percebeu ainda jovem 
que a compreensão obtida com a 
informação dos contextos políticos 
e econômicos, ajudava as pessoas da 
comunidade viverem melhor e com 
mais consciência. A lição foi obtida 
observando a postura do pai, Carlos 
José Rousselet, e do avô, Major Qui-
rino Nunes Pereira.

Ensino superior

O que é o CT?
Nos último dias muitas informações equivo-

cadas sobre as atribuições do Conselho Tutelar 
foram ditas, para tanto, buscando uma melhor 
compreensão do que é o CT, que dedicamos in-
teiramente esta coluna para este fi m.

O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direi-
tos da criança e do adolescente.

Quais as atribuições do CT?
De acordo com o Art. 136 do ECA, são atri-

buições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hi-

póteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando 
as medidas previstas no art. 101, I a VII;

II - atender e aconselhar os pais ou respon-
sável, aplicando as medidas previstas no art. 
129, I a VII;

III - promover a execução de suas decisões, 
podendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência, 
trabalho e segurança;

b) representar junto à autoridade judiciária 
nos casos de descumprimento injustifi cado de 
suas deliberações.

IV - encaminhar ao Ministério Público no-
tícia de fato que constitua infração administra-
tiva ou penal contra os direitos da criança ou 
adolescente;

V - encaminhar à autoridade judiciária os 
casos de sua competência;

VI - providenciar a medida estabelecida pela 
autoridade judiciária, dentre as previstas no 
art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de 
ato infracional;

VII - expedir notifi cações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e 

de óbito de criança ou adolescente quando ne-
cessário;

IX - assessorar o Poder Executivo local na 
elaboração da proposta orçamentária para pla-
nos e programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente;

X - representar, em nome da pessoa e da 
família, contra a violação dos direitos previstos 
no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Fe-
deral;

XI - representar ao Ministério Público, para 
efeito das ações de perda ou suspensão do pá-
trio poder.

XI - representar ao Ministério Público para 
efeito das ações de perda ou suspensão do po-
der familiar, após esgotadas as possibilidades 
de manutenção da criança ou do adolescente 
junto à família natural. (Redação dada pela Lei 
nº 12.010, de 2009) Vigência

XII - promover e incentivar, na comunidade 
e nos grupos profi ssionais, ações de divulgação 
e treinamento para o reconhecimento de sinto-
mas de maus-tratos em crianças e adolescentes. 
(Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014)

Parágrafo único. Se, no exercício de suas 
atribuições, o Conselho Tutelar entender neces-
sário o afastamento do convívio familiar, comu-
nicará incontinenti o fato ao Ministério Público, 
prestando-lhe informações sobre os motivos de 
tal entendimento e as providências tomadas 
para a orientação, o apoio e a promoção so-
cial da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009) Vigência

Jonatã 
Ferreira

Conselheiro Tutelar e Psicólogo
jonata.junior@bol.com.br

Marcos Demeneghi

Salário parcelado, 
atendimento parcial

Na sede da Polícia Civil de San-
to Ângelo cartazes indicam que os 
agentes estão em greve. O  motivo 
principal seria o parcelamento dos 
salários. A integralização do valor, 
provavelmente ocorrerá no dia 
17, quando o movimento reavalia 
a posição. Na manhã de ontem, 
dia 10, mesmo com os cartazes 
na porta, o público estava sendo 
orientado e atendido. Os policiais 
de plantão informaram que estão 
seguindo as orientações do Sindi-
cato. 

O Ugeirm – Sindicato dos Es-
crivães, Inspetores e Investigado-
res de Polícia do RS pediram ao 
“Movimento Grevista” que mante-
nha os atendimentos de urgência 
e emergência no período que du-
rar a greve. O objetivo é garantir a 
prestação dos serviços indispensá-
veis ao atendimento das necessi-
dades inadiáveis da Comunidade. 

No entanto, pede aos colegas 
que não haja circulação de via-
turas, de modo que todas devem 
permanecer no órgão a que per-
tencem enquanto durar o movi-

mento grevista;  não haverá cum-
primento de MBAs, mandados de 
prisão, operações e ações policiais, 
serviço cartório, entrega de inti-
mações, oitivas, remessas de In-
quéritos Policiais ao Poder Judi-
ciário e demais procedimentos de 
polícia judiciária.

As DPPAs e Plantões atende-

rão os fl agrantes e casos de maior 
gravidade, tais como: latrocínios, 
homicídios, estupros, ocorrências 
envolvendo crianças, adolescen-
tes e idosos e Lei Maria da Penha, 
além daquelas ocorrências em que 
o Comando de Greve ou o planto-
nista julgar imprescindível a inter-
venção imediata da Polícia Civil.

Geral

Policiais civis esperam a integralização dos salários e estão em greve, seguem orientação Policiais civis esperam a integralização dos salários e estão em greve, seguem orientação 
do sindicato da categoria e atendem somente casos de urgência e emergênciado sindicato da categoria e atendem somente casos de urgência e emergência

Porta de entrada da Polícia Civil de Santo Ângelo

Memórias antigas e recentes de Antônio Carlos 
Rousselt estão imortalizadas em seu novo livro 

O livro está a venda no Weinert 
Supermercado
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AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA
“Eu sou a ressureição e a vida, quem crer em mim terá a vida eterna”.

Confi aste nessa palavra de Deus, temos a certeza que nossa querida mamãe e vovó, 
Elda Basso Dallacorte, goza da vida eterna.

Nossa família agradece de coração todos que estenderam a mão amiga, solidária neste 
momento de dor, separação. Um agradecimento especial aos médicos e médicas, enfermei-
ras e demais funcionários do HSA, como também da clinica de repouso Bem Estar.

Estamos em paz! Ela junto de Deus nos consola e nos dá forças para a caminhada. 
Nossa mãe, não morreu, ela permanece encantada entre nós.
Sigamos seus exemplos... E agradecemos a Deus pela sua vida.
Obrigado Senhor!
Convidamos para juntos rezarmos por ela, hoje, dia 11, às 19h, na missa a ser celebrada 

na Catedral Angelopolitana.
Recebam nosso abraço de gratidão, Cezar Dallacorte e família, Maria Lucia Rolim De 

Moura e família e Ligia Dallacorte.

Elda Basso Dallacorte

Acesse www.jom.com.br
e leia a realidade dos fatos
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 Polícia Rodoviária Federal, o Detran, a Polícia 
Civil, a Brigada Militar e o Comando Rodoviário 
da BM estarão mobilizados para que o feriado de 
Nossa Senhora Aparecida seja tranquilo no trân-
sito. A 79ª edição da Viagem Segura se estenderá 
por cinco dias, da zero hora desta quarta-feira, dia 
11, até a meia-noite de domingo, dia 15. 

Os detalhes da operação foram alinhados em 
reunião preparatória ocorrida em 29 de setembro, 
em Santana do Livramento, durante a 1ª Jornada 
de Trânsito do Mercosul. 

A análise dos acidentes fatais decorrentes dos 
feriados de Nossa Senhora Aparecida (2007-2016) 
mostra que a média de mortes foi de 6,7 por dia, 
menor que a média geral dos finais de semana, 
que é de 7,2 mortes por dia. No ano passado, o 12 
de outubro caiu numa quarta-feira e a operação 
durou apenas 24 horas, quando 12 pessoas mor-
reram. Essa foi a maior média de mortes por dia 
da série histórica, mesmo com o feriado caindo 
no meio da semana, o que diminui a possibilida-

de de viagens de longos percursos. Já em 2015, a 
operação se estendeu por quatro dias. Nesse perí-
odo foram registradas 14 mortes em decorrência 
de acidentes de trânsito (contabilizando aqui o 
acompanhamento das vítimas até 30 dias após a 
ocorrência).

O conceito de pá-
gina anônima pode 
ser encontrado em vá-
rios navegadores e em 
alguns deles aparece 
com termos diferen-
tes, mas com a mesma 
função, como é o caso 
do Internet Explorer 
que uso o recurso cha-
mado inPrive. 

A vantagem da na-
vegação em páginas 
anônimas é:

• O histórico de navegação não é gravado. As 
páginas que você abre e os arquivos dos qual você 
faz o download no modo de navegação anônima 
não são registrados nos históricos de navegação e 
de download.

• Seus cookies são excluídos. Todos os novos 
cookies são excluídos depois que você fecha todas 
as janelas anônimas.

• Você pode alternar facilmente entre o modo 
de navegação anônima e o normal. É possível abrir 
janelas do modo de navegação anônima e janelas 
normais ao mesmo tempo e alternar entre elas.

• As extensões são desativadas. 
No navegador Chrome é muito simples, basta 

clicar no botão personalizar que fi ca no canto su-
perior direito e escolher a opção Nova Janela Anô-
nima. 

Se preferir poderá também usar as teclas de 
atalho: CTRL + SHIFT + N.

No Internet Explorer a navegação anônima 
chama-se inPrivate e para acessá-lo basta clicar no 
botão personalizar que fi ca no canto superior di-
reito e escolher a opção Segurança e depois Nave-
gação inPrivate. 

Para acessar via tecla de atalho use as combina-
ções CTRL + SHIFT + P.

Aí fi ca o alerta para aqueles que buscam dados 
apenas no histórico do navegador.

andre@escolabigmaster.com.br

Navegação anônima 
na Internet

André Ruschel
Lucas Cidade / Rádio Uirapuru

 Quatro santo-angelenses 
morrem no trânsito em 

menos de 72 horas 

Trânsito

Quatro jovens de Santo Ângelo foram vítimas fa-
tais em três acidentes de trânsito entre o sábado e a 
última segunda-feira no Estado. Na madrugada de 
sábado, dia 7, Matheus Borges de 21 anos de idade 
morreu em um acidente próximo ao trevo de aces-
so a São Miguel das Missões. Matheus era o condu-
tor de uma caminhonete GM/S10 preta com placas 
AVR-2902 de Santo Ângelo, que colidiu de frente 
com uma caminhonete Mahindra com placas IUH-
9211 de São Miguel das Missões. Além de Matheus, 
mais dois jovens estavam na S10,  fi caram feridos e 
foram socorridos ao Hospital Santo Ângelo, onde se 
recuperam. O condutor da caminhonete Mahindra 
também resultou com ferimentos e foi socorrido ao 
Hospital de São Miguel das Missões. Faziam 38 dias 
que não ocorriam acidentes com morte nas rodovias 
federais atendidas pela PRF em Ijuí.

MULHER DE 26 ANOS MORRE APÓS 
CAPOTAMENTO EM TORRES

Na noite de sábado, uma santo-angelense tam-
bém morreu, após o veículo em que ela e seu esposo 
estavam capotar em Torres. O Vectra se deslocava no 
sentido Serra-Mar quando saiu da pista na rotatória 
de acesso a um condomínio e bateu em um muro an-

tes de capotar. O casal fi cou preso nas ferragens. A 
mulher santo-angelense foi identifi cada como Sonia 
da Silva Rodrigues de 26 anos. Já o motorista e es-
poso dela foi resgatado e encaminhado ao Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes. Ele teve ferimentos 
leves e recebeu alta no domingo, dia 8.

 
DOIS JOVENS DE SANTO ÂNGELO 
MORRERAM EM ACIDENTE NA BR 285

Outro grave acidente aconteceu na tarde da se-
gunda-feira, dia 09 e deixou dois jovens de Santo 
Ângelo mortos na BR-285 em Passo Fundo. O aci-
dente envolveu um furgão Fiat Ducato com placas 
de Santo Ângelo e uma carreta Iveco com placas de 
Carazinho, que colidiram frontalmente no fi nal de 
uma terceira faixa. 

O condutor do furgão, identifi cado como Bruno 
Samuel Borges, de 24 anos, morreu no local. Já o 
caroneiro, João Manoel Garcia Lopes, de 21 anos, 
foi socorrido pelas equipes do SAMU ao Hospital 
São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos graves 
ferimentos. As duas vítimas trabalhavam na em-
presa Piso Térmico Álamo. As causas do acidente 
teriam sido motivadas por uma tentatida de ultra-
passagem.

Entre o sábado e a última segunda-feira foram registrados três acidentes de 
transito que resultaram na morte de quatro jovens naturais de Santo Ângelo

Operação Viagem Segura de Aparecida
inicia nesta quarta-feira

Acidente na tarde da segunda-feira na BR-285, em Passo Fundo, resultou na morte de dois jovens 

Equipes de segurança pública estarão mobilizadas durante 
a A 79ª edição da Viagem Segura 

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo 

EDITAL Nº 86/SMAd/2017
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
BRUNO WALTER HESSE, Vice-Prefeito no exercício 
do cargo de Prefeito Municipal de Santo Ângelo, no uso 
de suas atribuições legais, CONVOCA a(s) pessoa(s) 
abaixo relacionada(s) aprovada(s) em Processo Seleti-
vo Simplifi cado para contratação por prazo determinado, 
previsto no Edital nº 010/SMAd/2017, conforme ordem 
de classifi cação divulgada, para preenchimento de va-
gas no quadro conforme segue:

Categoria funcional – Cozinheira (Classifi cação 
Suplente 12)
12- Carlos Alencar Prestes

O(a) convocado(a) deverá comparecer na Secretaria 
de Administração nos dias 10 E 11 DE OUTUBRO DE 
2017, em horário de expediente, a fi m de anexar docu-
mentação necessária para o preenchimento da vaga. O 
não comparecimento do(a) candidato(a) convocado(a) 
no prazo estipulado, implicará na desistência do mesmo 
a habilitação da vaga, sendo que o seu nome será co-
locado na listagem dos aprovados em último lugar, para 
posterior chamamento, de acordo com os dispositivos 
legais que regem a matéria.

OBSERVAÇÕES:
a) O(a) candidato(a) convocado(a) deverá comparecer 
na Secretaria de Administração munido(a) do rol de do-
cumentos que se encontram disponível na Secretaria de 
Administração ou no site http://www.santoangelo.rs.gov.
br/
b) O(a) candidato(a) convocado(a) deverá possuir 01 
(uma) cópia xerográfi ca (xérox) de todos os documentos 
que constam no rol acima citado.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ÂN-
GELO, em 07 de outubro de 2017. 

BRUNO VALTER HESSE
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Arquivo JOM
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Segurança

Um trabalhador 39 anos de idade morreu ao so-
frer um choque elétrico por volta das 15h da última 
segunda-feira, dia 9, em Santo Ângelo. A vítima fatal 
identifi cada como Valmir de Jesus, realizava podas 
nos galhos de uma árvore na Rua Missões esquina 
com a Rua Major José Tarquino de Oliveira, Bairro 
Rosenthal, quando, supostamente, teria encostado 
na rede de alta tensão.  

Após sofrer a descarga elétrica, Valmir ainda 
caiu de uma altura de aproximadamente cinco me-

tros e fi cou preso na forquilha da árvore em que ele 
podava. 

O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado, 
mas Valmir, que era residente no Bairro Harmonia 
já estava sem vida. 

A Brigada Militar isolou o local até a chegada da 
Perícia e uma equipe da RGE realizou a retirada de 
uma motosserra que a vítima usava no momento em 
que sofreu o choque elétrico, além de reestabelecer a 
energia elétrica na região.

 Acidente de trabalho aconteceu na Rua Missões esquina com a Rua Major José Tarquino de Oliveira

Homem morre eletrocutado 
ao podar árvore

Vítima identifi cada como Valmir de Jesus de 39 anos de idade podava galhos de uma 
árvore no Bairro Rosenthal, quando, supostamente, encostou em fi os de alta tensão

Michael Garcia

Roubo a residência 
Às 19hs30minda segunda-feira, dia 9, 

vítimas compareceram no módulo central e 
passaram a relatar que se encontravam em 
casa, por volta das 07h45m da manha, no 
interior de uma  praça na cidade e em certo 
momento chegou em torno de seis elemen-
tos armados de faca  e anunciaram o roubo, 
lhe rendendo juntamente com sua esposa e 
roubaram um botijão de gás, carteira com 
RG, CPF, cartão Banricompras. Foi confec-
cionado BO COP.

Homem é encontrado
enforcado no interior

Às 15h05min de sábado, dia 7,  na Rua 
Arroio do Meio, localidade de Buriti, interior 
de Santo Ângelo foi encontrado um homem 
enforcado. A fi lha da vítima contou que en-
controu seu pai quase ajoelhado, pendurado 
em um pé de laranjeira pelo pescoço com um 
fi o de luz. Ele foi identifi cado como Alberto 
Brickmann 49 anos de idade. 

Furto qualificado
Às 23hs30min  da última segunda-feira, 

dia 9, uma guarnição de serviço foi despa-
chada a fazer contato com uma senhora a 
qual ligou para o 190 e informou que foi víti-
ma de furto em veículo, chegando ao local na 
Rua Ernesto Dornelles , B. Pippi, a mulher 
passou a relatar que deixou seu carro VW gol 
estacionado em frente a Igreja Batista, sen-
do que meliantes quebraram o vidro traseiro 
lateral direito, furtando uma bolsa  vermelha 
com detalhes em desenho e no interior  CPF, 
CNH, RG, Cartões de banco, título de elei-
tor, agendas, cadernos. A guarnição efetuou 
buscas mas não localizou ninguém, foi con-
feccionado BOCOP

Atropelamento
Às 14h27min da última sexta-feira, dia 6, 

foi registrado um acidente de trânsito, atro-
pelamento, no cruzamento da Av. Venâncio 
Aires com Av. Brasil. No local, o condutor de 
um  veículo Parati atropelou um menor de 12 
anos, no momento em que este atravessava 
a faixa de segurança. A vítima foi socorrida 
pelo SAMU ao HSA.

Furto abigeato
Às 07hs05min do domingo, dia 7, uma 

guarnição de serviço compareceu em uma 
propriedade rural na Buriti, onde em conta-
to com o solicitante, este informou que  por 
volta das 06 horas da manhã, seu funcioná-
rio foi realizar o manejo dos bovinos e per-
cebeu a falta  de um bovino de  raça Brafort, 
pelagem vermelha, aproximadamente 500 
Kg. 

O animal foi abatido nas proximidades da 
entrada que da acesso à propriedade, onde 
foi localizada a cabeça e vísceras e posterior-
mente possivelmente transportado em um 
veiculo, já que restaram vestígios no local.

Posse de entorpecente
Por volta das 16h15min do sábado, dia 7, 

uma guarnição de serviço fez a abordagem 
de um acusado no interior da Praça Pinheiro 
Machado. Em revista pessoal localizado um 
pacote com substancia semelhante a maco-
nha. Foi confeccionado BO-TC.
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Emitir nota fi scal eletrônica pelo 
celular ou tablet com possibilidade 
de pagamento integrado ao aplicati-
vo “Vero Mobile” é uma das soluções 
tecnológicas apresentadas pelo Banri-
sul. A Superintendência Noroeste está 
trabalhando na divulgação do “Vero 
NFC-e”, um aplicativo que pode sim-
plifi car a rotina dos microempresários 
de Santo Ângelo. Na segunda-feira, dia 
09, o Gerente de negócios da Agência 
de Santo  Ângelo, Cristiano Malescha 
e a assistente da Superintendência 
Noroeste, Luciani Machado Castro, 
explicaram as vantagens do sistema ao 
empresário Arlindo Diel, que trabalha 
a há mais de 30 anos na consultoria de 
serviços contábeis no município.

A solução tecnológica apresentada 
tem como alvo “pessoas jurídicas” e 
atende empresários que buscam agi-
lidade e menos burocracia na hora de 
viabilizar o negócio. Luciani explica 
que o empresário terá a possibilidade 
de atender as exigências legais rela-
cionadas a emissão de nota fi scal, com 

baixo custo e rapidez de implantação, 
além disso o sistema proporciona in-
tegração para uso de cartão de débi-
to ou crédito com baixo custo. “Basta 
baixar o aplicativo para o celular ou 
tablet e pedir a certifi cação na agência 
de Santo  Ângelo” complementou a as-
sistente. Cristiano lembra que os em-
presários ligados a ACISA  tem isen-
ção de taxas tornando o serviço ainda 
mais acessível. 

O aplicativo pode ser baixado no 
Google Play ou iTunes. Chama-se 
VERO NFC-e e pode ser usado em 
smartphones ou tablets, porém de uso 
exclusivo de  Pessoa Jurídica. Permi-
te ao estabelecimento emitir notas 
fi scais de consumidor eletrônicas, to-
talmente integrado com a solução de 
pagamento Vero Mobile.

Segundo informou a equipe, para 
utilizar o sistema, não há necessida-
de de autorização prévia da SEFAZ, 
a transmissão é online com custo re-
duzido em relação às demais soluções 
para emissão da NFC-e, visto que não 

exige infraestrutura de informática 
(computador, PinPad, software e im-
pressora de cupom fi scal). Tem como 
pré-requisitos o credenciamento a 

Vero, preferencialmente na solução 
Vero Mobile e possuir smartphone ou 
tablet com versão  Android superior a 
2.2 ou  iOS superior a 9.0.

Marcos Demeneghi

Emissão de nota fi scal pelo celular 
promete facilidade e desburocratização

Luciani Machado Castro, Cristiano Malescha e Arlindo Diel

Equipe do Banrisul divulga uma solução tecnológica que permite usar um aplicativo de celular ou tablete para 
emissão da nota fiscal online, o aplicativo Vero NFC-e promete integração com o Vero Mobile e a possibilidade de 

pagamento com cartões de débito ou crédito


