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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

13/10/2017 - 14h
1° Prêmio -  9.100
2° Prêmio -  4.700
3° Prêmio -  1.773
4° Prêmio -  0.545
5° Prêmio -  5.909
6° Prêmio -  2.027

13/10/2017 - 18h
1° Prêmio -  8.854
2° Prêmio -  0.524
3° Prêmio -  3.347
4° Prêmio -  5.662
5° Prêmio -  3.413
6° Prêmio -  1.700

Fases da Lua
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Editorial Retrato cotidiano Notas
Na edição de hoje 

você tem pitadas de 
informações e também 
assuntos mais aprofun-
dados. Abra o jornal e 
fi que sabendo sobre 
eventos que estão agen-
dados para hoje e pró-
ximos dias como: Chá 
da Catarina, Negras 
Raízes, Espaço Saúde, 
Festival Internacional 
de Teatro Cidade dos 
Anjos, entre outros. 

Além disso, compi-
lamos as principais in-
formações que impac-
taram os últimos dias 
como o evento climáti-
co que surpreendeu os 
moradores. O tamanho 
do granizo que caiu em 
Santo Ângelo e a se-
quencia de temporais 
assustaram a popula-
ção. O vento combina-
do com o granizo preju-
dicou pelo menos 600 
moradias. 

Exploramos os ca-
minhos da suinocultu-
ra regional. Por opção 
editorial conversamos 
com um suinocultor e 
a história contada tem 
o ponto de vista a partir 
de quem produz. Agra-
decemos a família Cas-
sel que gentilmente nos 
recebeu em sua pro-
priedade e não impôs 
restrições ao trabalho 
de reportagem. 

A política também 
encontra espaço no jor-
nal, a movimentação 
dos parlamentares em 
torno das verbas para 
a ponte internacional 
Porto Xavier. Fique 
atento também as mu-
danças nos horários de 
verão e da prefeitura, 
que adota turno único a 
partir de segunda feira. 

Viva bem este fi nal 
de semana. Leia o nos-
so caderno especial de 
saúde e seja feliz.

Minguante
12/10 a 18/10

Natal Cidade dos Anjos
No início desta semana, junto aos órgãos go-

vernamentais da União, o Presidente da Câmara 
de Vereadores de Santo Ângelo, Adolar Queiroz, o 
Prefeito Jacques Barbosa e o Secretário Municipal 
de Turismo, Vando Ribeiro, estiveram tratando 
sobre a viabilização de diversos projetos para a 
Capital das Missões.

A fi m de solicitar apoio para a 9ª edição do 
Natal Cidade dos Anjos, a comitiva esteve reu-
nida com diretores da Petrobras, Caixa Federal, 
BNDES, Banco do Brasil, Ministério do Turismo, 
e AMBEV. Na ocasião, realizaram a entrega do 
projeto solicitando apoio cultural através da Lei 
Rouanet.

Retomada de obras
de creches

Nesta semana foi tratada em Brasília a reto-
mada das obras das escolas de Educação Infantil 
dos bairros Ghellar e Aguiar, abrindo cerca de 600 
novas vagas em turno parcial e/ou 300 em turno 
integral, atendendo crianças na faixa etária de zero 
a cinco anos.  As obras estão paralisadas há muito 
tempo, depois que a empreiteira responsável pela 
construção decretou falência interrompendo as 
edifi cações em centenas de municípios brasileiros. 

Novos médicos Cooperados 
na Unimed Missões/RS

A Unimed Missões/RS aumentou o seu quadro 
de médicos cooperados com a inclusão de mais 
três novos profi ssionais de Ortopedia e Traumato-
logia. Eles somam-se aos 17 novos médicos que in-
gressaram na cooperativa desde o mês de janeiro 
de 2017, totalizando 249 médicos cooperados ati-
vos na Unimed Missões/RS. Os novos cooperados 
que ingressaram na Unimed Missões/RS são os 
seguintes profi ssionais: Dr. Ticiano Dozza Posser, 
Dr. Éverton Rigo, Dr. Gustavo Basso Poleto.

Congresso de 
Direito da URI

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Direito- Mestrado e Doutorado da URI Santo 
Ângelo, promove de 16 a 18 de outubro, o X Con-
gresso de Multiculturalismo, Direitos Humanos 
e Cidadania, o III Seminário Cátedra Luis Alber-
to Warat, e a V Mostra de Trabalhos Jurídicos 
Científi cos.A inscrição deve ser feita no site www.
santoangelo.uri.br, com taxa de R$ 40,00 para 
professores, estudantes e funcionários da URI, R$ 
50,00 para os demais e R$ 15,00 por palestra. 

Banrisul é destaque no 
Top-5 do Banco Central

O Banrisul alcançou posição de destaque no 
ranking TOP-5 do Banco Central (BC) nesse mês 
de setembro. Nesta edição, o Banrisul conquistou 
o primeiro lugar na projeção de curto prazo para a 
Taxa de Câmbio, com índice de 0,0508% de erro. 

O resultado pode ser conferido no relatório di-
vulgado na segunda-feira, dia 9, pelo Departamen-
to de Relacionamento com Investidores e Estudos 
Especiais do BC. 

Torneio Veteranos
de futebol 7

Estão abertas as inscrições para o Torneio de 
Veteranos do Clube Gaúcho até o dia 30 de outu-
bro. O torneio é exclusivo para associados maiores 
de 35 anos e as inscrições devem ser feitas pelo 
e-mail fut7clubegaucho@gmail.com  Na mensa-
gem, basta enviar o nome completo, matricula de 
associado, idade e posição que atua no futebol 7. 
O sorteio acontecerá no dia 31 de outubro, terça-
-feira, na cabana 21 da Sede Campestre.Mais in-
formações pelo telefone 3313 2463.

Arquivo JOM

Horário de Verão 
inicia a zero hora

A meia-noite os santo-ange-
lenses devem adiantar o relógio 
em uma hora devido a adoção do 
horário brasileiro de verão. A mu-
dança no horário neste ano chegou 
a ser ameaçada, pois uma avaliação 
do Operador Nacional do Sistema 
(ONS) concluiu que a temperatura 
é quem determina o maior consumo 
de energia e não a incidência da luz 
durante o dia. A ONS afi rma que os 
picos de consumo ocorrem no horá-
rio entre 14h e 15h, e não mais entre 
17h e 20h. 

Sem a divulgação dos critérios da 
avaliação para a extinção do horário 
de verão o assunto causou polêmica 
e o Governo voltou atrás na decisão. 
Com isso 11 estados brasileiros ado-
tam a regra que sempre foi divulga-
da como uma forma de economia 
de energia elétrica. O período se 
estende até 18 de fevereiro de 2018 
e os estados que adotam a regra são 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Distrito Federal.

Com a mudança no relógio, o 

leste do Amazonas e os estados de 
Roraima e Rondônia fi cam com 
duas horas a menos em relação ao 
horário de Brasília, enquanto Acre 
e oeste do Amazonas fi cam com três 
horas a menos.  

SAIBA MAIS
O chefe da Divisão do Serviço 

da Hora do Observatório Nacional 
(ON), Ricardo Carvalho, explica que 
a diferença de tempo entre o nas-
cer e o pôr do sol durante o verão é 
maior nas áreas distantes da linha 
do equador, que divide a Terra entre 
os hemisférios Norte e Sul. É o caso 
das regiões Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul do Brasil.

“Quanto mais ao Sul, os dias 
tendem para uma maior variação 
ao longo do ano, sendo mais longos 
no verão e mais curtos no inverno. 
Por exemplo, em 1º de julho, no Rio 
de Janeiro, a duração do dia foi de 
10h45min, enquanto em Porto Ale-
gre foi de 10h15min. No verão, espe-
cifi camente no dia 1º de dezembro 
deste ano, a duração do dia no Rio 
de Janeiro será de 13h07min e em 
Porto Alegre será de 13h56min”, diz.

Nova
19/10 a 26/10
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Aportuguesando

Tempo atrás, faz pouco, em breve visita ao 
Paulo Prado na PROCERGS em Santo Ângelo, 
vi em cima da mesa dele o livro Apocalipse 
– uma interpretação espírita das profecias, 
escrito por Robson Pinheiro, pelo espírito Es-
têvão. O livro, folheado por mim, agradou-me, 
encomendei-o, li-o, gostei muito e recomendo-
o a todos que valorizam leituras que trazem 
informações, não únicas nem últimas, é claro, 
acerca das visões proféticas de João contidas 
no Apocalipse, relatadas por ele em Patmos, 
nos fi ns do século I d.C. 

E é do período da página 181 dessa mara-
vilhosa obra em termos de mensagens e de 
informações novas acerca do Apocalipse de 
são João que saem os  assunto de português 
de hoje. Calcado na ignorância humana e 
patrocinado pelo poder secular, observou-se 
esse triste capítulo da história humana: a Pa-
lavra “vestida de saco” (Ap 13:3), isto é, en-
clausurada, restrita aos mosteiros e ao latim, 
tão distante das populações. 

Não interessa aqui analisar o conteúdo do 
período que versa sobre o longo tempo em que 
a leitura da Bíblia era proibida aos leigos, mas 
apenas explicitar alguns pontos de português. 
Sendo assim, título de livro tem destaque em 
itálico. O pronome demonstrativo “esse” na 
frase “observou-se esse triste capítulo” deve-
ria ser trocado pelo pronome demonstrativo 
“este”. Por quê? Porque se usa “este” quando 
o assunto ainda vai ser dito, o que é o caso da 
frase no período em tela, e usa-se “esse” quan-
do o assunto já foi dito. Eis esta aulinha prática 
para não trocar “esse” por “este” ou “este” por 
“esse”: passado e futuro. O termo passado tem 
dois SS, pronome demonstrativo também tem 
dois SS, e a palavra futuro tem T, pronome 
demonstrativo também tem T. Fácil? Demais. 
Não mais troco de agora em diante T por SS 
nem SS por T.

A palavra “Palavra” escrita com P maiús-
culo representa a palavra Bíblia escrita com B 
maiúsculo: nomes próprios. “Ap” é abreviação 
bíblica de Apocalipse. E 13:3 representa capí-
tulo e versículo. Recorde-se que as abreviações 
dos livros bíblicos são convencionais e encon-
tram-se no início de qualquer Bíblia. Robson 
Pinheiro optou pelos dois pontos para separar 
capítulos de versículos. Edições católicas pref-
erem vírgula aos dois pontos. 

Assim, mais isto (T no isto e não SS): d. C. 
Há estas duas formas corretas ou gramaticais 
para depois, d minúsculo ou D maiúsculo, na 
expressão depois de Cristo: d.C. e D.C. Não é 
necessário escrever dois pontos horizontais 
fi nais depois do C na expressão d.C. ou D.C.?  
Não. Celso Pedro Luft diz que em fi nal de frase 
o ponto abreviativo vale por ponto abreviativo 
e por ponto fi nal. Mais um exemplo? Etc. Es-
crito com dois pontos etc.. fi caria com grafi a 
nada gramatical e dando provas de ignorância 
linguística gritante para quem assim o fi zesse. 
Bem mais que essas falas, esta: Mário Simon, 
seja bem-vindo, e bem-vindas suas crônicas.

Turno único

Atendimento em turno 
único na Prefeitura 

A partir de segunda-feira, dia 
16, o atendimento da prefeitura 
será em turno único, inclusive a 
parte administrativa da área da 
saúde e da educação. No entanto, 
o pedagógico e os postos de saúde 
continuam no horário habitual. A 
medida adotada em Santo Ângelo 
acompanha a decisão da maioria 

dos prefeitos da Associação dos 
Municípios Missioneiros (AMM).  
Em Santo Ângelo o atendimento 
ao público será das 7 às 13h.

Segundo a justifi cativa dos pre-
feitos o turno especial de trabalho 
é uma forma de economia para os 
cofres públicos, eles entendem que 
o horário não prejudica o contri-

buinte, considerando que setores 
essenciais terão horário normal de 
funcionamento. 

Além disso, este período é con-
siderado de redução signifi cativa 
nas receitas e a necessidade de fe-
char o ano sem prejuízos ao orça-
mento, são justifi cativas apresen-
tadas pelos governantes.

Espaço Cidadão localizado na Rua Antunes Ribas, em frente à Câmara de Vereadores 

A partir de segunda-feira, dia 16, o atendimento na prefeitura será entre às 7h e 13h
AI PMSA / Fernando Gomes
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Suinocultura

O lote de 1800 leitões que é transferido a cada 
120 dias para a propriedade do Senhor Nardeli Ge-
bert Cassel, na localidade de Atafona, interior de 
Santo  Ângelo, chega em quatro caminhões. Quando 
o mesmo lote for transferido para a indústria, serão 
necessários 21 caminhões para o transporte até a 
Alibem. A produção é integrada com a indústria e o 
Sr. Nardelli cuida para que os animais ganhem peso 
até o momento do abate, pois faz apenas uma parte 
do processo de criação dos porcos, que ele chama de 
terminação. 

PRODUÇÃO INTEGRADA
Cada um dos 1800 leitões que chega na pocilga 

da família Cassel tem em média 20 quilos, “já estão 
mocinhos”, pois antes disso passaram pela materni-
dade e a creche (parte do processo feito por outros 
produtores). 

Neste tipo de produção integrada a indústria for-
nece assistência técnica, insumos, animais e o pro-
dutor a infraestrutura e a mão de obra, parceria que 
é regulamentada pela Lei 12288/2016.  Do mesmo 
modo que Nardeli, os produtores que participam 
deste processo (terminação) fazem uma espécie de 
“hospedagem dos porcos”. Além dos leitões, a in-
dústria entra com a ração e os medicamentos. Em 
contrapartida, a Alibem cobra condições sanitárias 
e manejo adequado para o crescimento saudável dos 
animais. 

Nardeli e o fi lho Fábio tem ajuda de mais dois 
funcionários para realizarem o trabalho diário de 
hospedar os leitões. Eles cuidam da limpeza da po-
cilga, da alimentação e fi cam de “olho vivo” no com-
portamento dos animais, pois uma alteração pode 
indicar algum problema de saúde. Quando o porco 

atinge 130 quilos, está na hora de partir, cada porco 
ganha o peso ideal em um período de 110 a 120 dias. 

DIVERSIFICAÇÃO DA FONTE DE RENDA
Ainda sobra tempo para o grupo trabalhar na 

produção de leite, principal fonte de renda da pro-
priedade, plantar 140 ha de lavoura e prestar servi-
ços de colheita e fenação. Cassel investiu na suino-
cultura como forma diversifi cação de fonte de renda, 
tendo em vista a instabilidade climática pode alterar 
a renda com a colheita. 

Na propriedade é fi nalizada a produção de 5400 
porcos por ano, três lotes de 1800 leitões anualmen-
te. Cassel iniciou na suinocultura há cerca de 27 anos 
com um lote de 22 porcos, quando um grupo de pe-
quenos empreendedores rurais resolveram produzir 
suínos por meio de um consórcio. Com o tempo, o 
consórcio foi vendido, mas ele nunca deixou de tra-
balhar com a suinocultura, gradativamente foi am-
pliando a escala de produção, foi expandindo: 300, 
600, 700, 1250 e hoje os lotes são de 1800. 

Nardeli conta que na modalidade em que ele par-
ticipa da suinocultura a renda obtida depende de 
alguns fatores, desde as condições de infraestrutura 
da propriedade, ganho de peso diário de cada leitão, 
percentual de mortalidade, até o peso médio fi nal em 
comparação a média dos demais produtores, entre 
outros fatores. Segundo o produtor, a Alibem man-
tém uma política de incentivo fi nanceiro para o pro-
dutor que faz melhorias na propriedade, pois quanto 
mais adequada e limpa for, mais valor agrega ao pro-
duto fi nal do frigorífi co, por este motivo o produtor 
mais bem qualifi cado consegue obter mais renda com 
os suínos entregues, ou seja, a indústria paga mais 
para quem investe em qualidade de produção.

Como Como 
funciona a funciona a 

suinocultura?suinocultura?

Nardeli Gebert Cassel observa os leitões recem chegados em sua propriedade rural

A partir da rotina da família Cassel A partir da rotina da família Cassel 
conheça como trabalham os suinocultores conheça como trabalham os suinocultores 

integrados a indústria Alibem integrados a indústria Alibem 

Marcos Demeneghi

LEI 13.288 DE 2016

Lei dos Contratos de Integração (Lei no 13.288/2016) 
- O ano de 2016 entrou para a história da avicultura e 
suinocultura brasileira. Foi sancionada a Lei no 13.288, 
no dia 16 de maio de 2016, após 18 anos desde a 
apresentação da primeira proposição legislativa (PL 
no 4.378/1998), que tentava disciplinar a relação 
contratual entre produtores integrados e agroindústria 
integradora. Resultado do protagonismo da CNA nas 
negociações, que duraram cinco anos, entre os grupos 
de interesse envolvidos; a partir dessa data, os contratos 
de integração agroindustrial passaram a ser regidos 
por norma específi ca dentro do ordenamento jurídico 
brasileiro.

A Alibem atua no Rio Grande do Sul (com suí-
nos) e em Mato Grosso (com gado). É considerada 
a 2ª maior empresa de suínos  do Estado e a 5ª 
maior do Brasil em volume de abates. Gera mais 
de 4 mil empregos diretos. Exporta para mais de 
40 países e distribui produtos em todas as regiões 
brasileiras.

A Alibem conta com 900 suinocultores inte-
grados. Na unidade de Santo  Ângelo são abatidos 
2.200 suínos diariamente  e até o fi nal de 2017 pre-
tende-se chegar a 3000 abates diários. 

Segundo a direção da empresa já estão sendo 
realizadas as obras de ampliação da indústria e a 
contratação de pessoas. Com a ampliação da indús-
tria Alibem, estima-se que 15 a 18 novos integrados 
semelhantes ao Sr. Nardeli Cassel sejam necessário 
para atender a nova demanda produtiva.

A Alibem e a ampliação 
da produção no Estado

Propriedade da família Cassel em Santo Ângelo 

Marcos Demeneghi

Marcos Demeneghi
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Prefeitura decreta 
situação de emergência
Dois temporais atingiram a cidade na quarta e quinta-feira, deixando mais de

600 residências com estragos em razão dos fortes ventos e do granizo
O Prefeito Municipal Jacques Barbosa, decretou 

situação de emergência em Santo Ângelo, em razão 
de dois temporais que atingiram a cidade e deixam 
mais de 600 residências danifi cadas. Segundo o Co-
ordenador da Defesa Civil Adelar Cavalheiro, até a 
manhã de ontem, já haviam sido distribuídos mais 
de 12 mil metros de lona à população. Além disso, 
equipes da prefeitura municipal se mobilizaram 
para atender todos os atingidos e providenciar lonas 
e telhas para a reconstrução da cobertura das resi-
dências.

O prefeito Jacques Barbosa disse que a Defesa Ci-
vil, as secretarias municipais e o Corpo de Bombeiros 
estão trabalhando no atendimento às pessoas que tive-
ram suas casas atingidas pelo granizo e pelos ventos, 
priorizando às famílias em situação de risco social.

Por volta das 19h da quarta-feira, dia 11, residên-

cias e veículos sofreram danos pelo granizo que che-
gou a ser maior que ovos de galinha. De acordo com 
o secretário do Meio Ambiente, Francisco da Silva 
Medeiros, foram atendidas centenas de pessoas que 
tiveram suas residências avariadas pelo fenômeno. 
Os bairros mais atingidos pelo granizo foram São 
Carlos, Dido, Dytz e Santa Fé, porém em toda a zona 
urbana e rural foram registrados estragos.

Já na noite da quinta-feira, um novo temporal 
deixou mais de 300 casas danifi cadas, o vento ar-
rancou o telhado de residências, derrubou árvores 
e postes.  

Os bairros mais atingidos foram os zona Leste 
da cidade, como o Vera Cruz, João Goulart, Colmeia 
e Santa Clara. Com a contabilização dos estragos, 
o número de residências atingidas deve ser ainda 
maior.

Chuva e forte vento derrubaram postes na Zona Leste da Cidade

Rafael Ferreira / Especial

Pedras de granizo que cairam na cidade no início da noite 
da última quarta-feira, dia 11

 Tamanho das pedras chamaram a atenção 

Clima
Marcos Demeneghi

CHEGA A 25 O NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO

DE EMERGÊNCIA

Até a tarde de ontem, pelo menos 25 cidades 
haviam decretaram situação de emergência devido 
aos fortes ventos, granizo e às chuvas que atingem o 
Rio Grande do Sul desde quarta-feira (11), conforme 
boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado. O 
levantamento também aponta que mais de 4,4 
mil residências foram danifi cadas e duas famílias 
desalojadas em 67 cidades.

O governo do Estado dá atenção especial aos 
municípios afetados por adversidades meteorológicas, 
integrando órgãos, secretarias e coordenadorias. 
A Defesa Civil auxilia comunidades em situação de 
vulnerabilidade, desde o contato emergencial até a 
busca por formas de reparo, quando necessário.

Michael Garcia
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“Chá da Catarina”
O 3º “Chá da Catarina” promovido pela Igreja 

Evangélica de Confi ssão Luterana de Santo Ângelo 
será neste sábado, dia 14. O evento é realizado anu-
almente e leva o nome da esposa de Martin Lutero. 
O chá será servido às 15h, no salão do Centro Evan-
gélico, que está situado na Rua 15 de Novembro, 
1750. Os cartões podem ser adquiridos na secreta-
ria da Igreja do Relógio IECLB.

O Chá da Catarina é aberto a participação de 
toda a comunidade e neste ano está incluído nas ati-
vidades locais dos 500 anos da Reforma Luterana. 
O movimento reformista que foi iniciado por Lute-
ro vai completar 500 anos no dia 31 de outubro de 
2017. Até lá, em todo o Brasil estão sendo realizadas 
ações que lembram este fato histórico que infl uen-
ciou em diversos setores da sociedade. Catarina Von 
Bora era companheira de Martin Lutero e o chá que 
leva seu nome faz uma homenagem a atuação desta 
personalidade que viveu ao lado do esposo Lutero.  

O Chá da Catarina é organizado pelas Senhoras 
da OASE (Ordem Auxiliadora das Senhoras Evan-
gélicas) e o preço do cartão é de R$ 15,00.

Ainda compõe as festividades de 500 anos da 
Reforma Luterana a construção do Largo Martim 
Lutero na rótula da Getúlio com a Universidade 
das Missões e Av. Salgado Filho. 

Espaço Saúde
Será inaugurado no Lar da Velhice Isabel Oli-

veira Rodrigues o “Espaço Saúde” ambiente onde 
serão realizadas consultas médicas, procedimentos 
de fi sioterapia e pedologia, bem como atendimentos 
odontológicos. A solenidade de inauguração será na 
próxima quinta-feira, dia 19 às 16h. 

O Lar Isabel Oliveira Rodrigues abriga oito idosos 
e conta com 26 funcionários. A inauguração contará 
com a presença de colaboradores e incentivadores da 
entidade que de modo voluntário ajudaram a concre-
tizar este novo espaço de saúde que também poderá 
benefi ciar idosos de outros lares de Santo Ângelo. 

O Lar também recebeu melhorias com ênfase na 
restauração e pintura do pavilhão central. 

“Negras Raízes” 
O Grupo Cultural Negras Raízes estará apresen-

tando a nova diretoria que vai coordenar os traba-
lhos no biênio 2017/2019  no próximo fi nal de sema-
na, dia 21. A solenidade de posse dos diretores será 
no auditório do Centro de Cultura em Santo Ângelo. 

Vestibular da URI
O Vestibular de Verão 2018 da URI, Santo Ângelo 

será lançado ofi cialmente na próxima segunda-feira, 
dia 16. As inscrições devem ser realizadas no site da 
Universidade (www.vestibular.uri.br) ou presencial-
mente nos “Campi”, até dia 21 de novembro, com taxa 
no valor de R$ 70,00. A prova será aplicada dia 26 de 
novembro, às 14h. Em Santo Ângelo, são oferecidas 
vagas para os cursos de Administração; Agronomia; 
Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação; 
Ciências Biológicas – Bacharelado; Ciências Con-
tábeis; Direito (diurno e noturno); Educação Física 
– Bacharelado e Licenciatura; Enfermagem; Enge-
nharia Civil (diurno e noturno); Engenharia Elétrica; 
Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Farmá-
cia; Matemática; Pedagogia; Psicologia; Sistemas de 
Informação e Teologia.

O Show do Brique
Brique da Praça presente em todos os fi nais de semana em Santo Ângelo desde 

1991, neste domingo terá show de Blues com Charlie Coll, continuação do “Varal 
de Fotografi as” e arrecadação de livros liderada pelo Rotaract

O guitarrista argentino Charlie Coll, “ El Principe 
de Blues” de La Plata cidade da Argentina estará reali-
zando o show das 11 no Brique da Praça deste domin-
go, dia 15. Charlie vem de uma turnê pelo centro do 
País e mais uma vez faz uma parada em Santo Ângelo. 

O artista Charlie já fez varias apresentações na 
cidade e região, inclusive no Brique e já tem espaço 
garantido no palco que sempre reúne adeptos de sua 
música, ele faz uma inconfundível interpretação dos 
grandes clássicos do jazz e do blues. 

VARAL DE FOTOGRAFIAS
A fotógrafa Gica Medeiros estará presente na edi-

ção do Brique deste domingo, expondo no “Varal de 
Fotografi as”, dezenas de fotos de crianças e adolescen-
tes santo-angelenses, que foram fotografados nos anos 
noventa e dois mil em suas produções, em especial, 
para a “Revista da Criança”, que circulou por vários 

anos em nossa cidade. As fotos poderão ser trocadas 
por alimentos não perecíveis e/ou material de higie-
ne, que serão doados a instituições de assistência aos 
necessitados.

“VIDA SAUDÁVEL” 
A direção do Brique foi procurada pelos empreen-

dedores da empresa “Vida Saudável” para a divulgação 
de seus produtos no “Espaço Empresa”, como equipa-
mentos de relaxamento e massagem, entre outros.Os 
interessados poderão buscar informações com os seus 
colaboradores que estarão à disposição do público na 
ocasião.  Email : vidasaudavelstoangelo@gmail.com

ARRECADAÇÃO de  LIVROS
Os integrantes do Rotaract de nossa cidade estarão 

no Brique, divulgando a Campanha de Arrecadação de 
Livros, para serem doados a instituições benefi centes.

Charlie Coll aprecia o trabalho do santo-angelense Clayton Cardoso

Divulgação

Geral

1º Café Colonial da Agricultura Familiar 
Agroindústrias e produtores de 

hortigranjeiros servirão o 1º Café 
Colonial da Agricultura Familiar. O 
evento será realizado na Acisa – As-
sociação Comercial e Industrial de 
Santo Ângelo no próximo, dia 16, ás 
8h, quando será possível conhecer o 
sabor caseiro que faz parte da cul-
tura regionalista das Missões, bem 
como o potencial produtivo das fa-

mílias que se dedicam diariamente a 
produção de alimentos na cidade de 
Santo Ângelo. O evento gastronômi-
co colocará na mesa o sabor de ali-
mentos In Natura e processados em 
pequenas indústrias regionais.

O café colonial está sendo orga-
nizado pela Aprocohsa – Associação 
dos Produtores de Hortigranjeiros e 
Produtos Coloniais de Santo Ângelo. 
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Proposta foi aprovada durante reunião na Câmara de Vereadores

“Adote um Espaço Cultural”

Prefeitos e vereadores da 
região, liderados pela Associa-
ção dos Municípios das Missões 
(AMM) com apoio do deputado 
estadual Eduardo Loureiro, es-
tiveram na Capital Federal na 
última terça-feira, dia 10, arti-
culando a inclusão de recursos 
no Orçamento da União de 2018 
para a construção da ponte inter-
nacional ligando o município de 
Porto Xavier com San Javier, na 
Argentina.

Conforme explicou o Presi-
dente da Câmara Adolar Quei-
roz, que esteve representando o 
município de Santo Ângelo jun-
tamente com o Prefeito Jacques 
Barbosa, na próxima semana, os 
deputados federais irão defi nir e 
votar as prioridades para a pro-
posta orçamentária do ano que 
vem. 

A expectativa é de que a cons-
trução da Ponte Internacional 
esteja entre os projetos a rece-
berem emendas da bancada gaú-
cha.

A obra da ponte internacional 
integra acordo fi rmado em 15 de 
dezembro de 2000, entre Bra-
sil e Argentina, para viabilizar 

a construção conjunta de novas 
travessias sobre o Rio Uruguai. 
Os estudos de viabilidade téc-
nica, ambiental e econômica já 
estão concluídos. A ponte teria 
aproximadamente 900 metros 
de extensão.

Além da busca de recursos 
para a construção da ponte in-
ternacional, representantes de 
Santo Ângelo aproveitaram para 

fi rmar apoio com instituições fe-
derais a fi m de viabilizar projetos 
ligados ao turismo e ao desenvol-
vimento da área industrial e eco-
nômica do município. 

De acordo com o Chefe do Le-
gislativo, recursos para o Natal 
Cidade dos Anjos também foram 
articulados junto à Caixa Econô-
mica Federal, Banco do Brasil e 
BNDES.

Construção da ponte internacional e recursos 
para o turismo pautam reuniões em Brasília

Além da busca de recursos para a construção da ponte internacional, políticos da 
região aproveitaram para fi rmar apoio com instituições federais a fi m de viabilizar 

projetos ligados ao turismo

Santo Ângelo conta com diversos espaços cul-
turais, os quais, a partir de agora poderão ser 
“adotados” pela iniciativa privada.  A proposta foi 
votada nesta semana pela Câmara Municipal de 
Vereadores e permite que qualquer entidade civil 
promova melhorias nos espaços culturais da cida-
de.

Conforme explicou o Chefe do Legislativo, 
Adolar Queiroz, o programa, elaborado pela pre-
feitura, prevê parcerias com pessoas jurídicas no 
sentido de viabilizar segurança, manutenção, in-
trodução de novas tecnologias, proteção do acevo 
e melhorias da qualidade dos espaços culturais a 
fim de beneficiar a cultura no município de Santo 
Ângelo.

Para participar do programa “Adote um Espa-

ço Cultural”, as pessoas jurídicas devem firmar 
termo de cooperação com a Secretaria Municipal 
da Cultura e Conselho Municipal de Políticas Cul-
turais. 

Dentre os espaços culturais elencados na nova 
lei, está a Biblioteca Pública, o Museu Dr. José 
Olavo Machado, o Memorial Coluna Prestres, o 
Museu do Cinema Vivaldino Prado, o Teatro An-
tônio Sepp, o Auditório do Centro Municipal de 
Cultura, dentre outros.

De acordo com o texto encaminhado para a 
Câmara, mesmo com a adoção de um espaço pela 
iniciativa privada, o controle sobre o espaço con-
tinuará sob responsabilidade exclusiva da Prefei-
tura, assim como a aprovação dos projetos e dos 
convênios.

A proposta permite que qualquer entidade civil promova 
melhorias nos espaços culturais distribuídos pela cidade

Geral
AI Câmara de Vereadores

Divulgação

“Brigada Militar realiza mais
uma Operação Avante”

Na noite de quarta-feira, dia 11, policiais 
militares do 7º RPMon sob o Comando do Ten 
Sandro Augusto Retzlaff realizaram mais uma 
Operação Avante.

Foram realizadas barreiras policiais com a 
fi scalização de 186 veículos, 326 pessoas abor-
dadas, confeccionados 16 autos de infrações de 
trânsito, destes, dois veículos removidos e três 
boletins de ocorrência policial.

Furto qualificado em veículo
Às 2h50min da quinta-feira, dia 12, uma 

Guarnição de serviço da Brigada Militar foi 
acionada a deslocar até Av. Antunes Ribas, 
proximidades  da Rua Barão de Santo Ângelo, 
onde dois indivíduos carregavam um aparelho 
de som automotivo com acessórios. No local 
foram abordados e nas proximidades foi locali-
zado o veículo que estava arrombado e faltan-
do os objetos encontrados com os acusados, 
sendo dada voz de prisão e conduzidos até a 
Delegacia de Polícia onde foi feito contato com 
o proprietário do veículo e Lavrado o Flagrante 
aos indivíduos.

Fuga de preso
Às 6h40min  da quinta-feira, dia 12, du-

rante o horário de saída ao pátio no Presídio 
Regional ocorreu a fuga de um apenado, que 
escalou o telhado, e caiu já no pátio externo, 
vindo a empreender em fuga em direção ao 
Bairro Nova.  Na tentativa de impedir a fuga 
do individuo foram efetuados disparos com 
munição anti-motin (não letal), bem com bus-
cas pelas guarnições nas proximidades, mas o 
individuo não foi localizado.

Furto arrombamento em 
estabelecimento comercial
Às 7h20min da quinta-feira, dia 12, uma 

Guarnição da Brigada Militar deslocou até um 
Estabelecimento Comercial localizado na Ma-
rechal Floriano centro-norte onde a comuni-
cante informou que o alarme teria  acionado, e 
que, ao chegar no local verifi cou que a porta da 
frente estava aberta e que os dois cadeados es-
tavam quebrados. Do local foram furtados: em 
torno de R$ 100,00 em dinheiro; 01 monitor 
tela plana; 20 unidades de antitranspirante, 
aproximadamente 20 barras de chocolate; 01 
térmica.
Furto qualificado em residência

Às 21h45min da quinta-feira, dia 12, uma 
Guarnição de serviço da Brigada Militar deslo-
cou até a Rua João da Silva Monteiro - Centro, 
onde fez contato com a vítima que informou 
que saiu da residência na parte da manhã e ao 
chegar deparou-se com a porta dos fundos ar-
rombada. Do interior da residência foi furtado: 
a quantia de R$ 2.000,00 em dinheiro; varias 
joias e um relógio Técnus.

Divulgação / 7º RPMon
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A 2ª edição do Festival Internacio-
nal de Teatro Cidade dos Anjos deverá 
reunir mais de 18 espetáculos em cin-
co dias, movimentando a área teatral 
e cultural de Santo Ângelo. O Festival 
acontece entre os dias 7 e 11 de novem-
bro no Teatro Antônio Sepp e Centro 
Municipal de Cultura e os ingressos já 
podem ser adquiridos a partir da pró-
xima segunda-feira. 

Nesta edição, são esperados gru-
pos gaúchos, de Santa Catarina, Es-
pirito Santo, além da Argentina (Cor-
rientes), Paraguai (Encanación) e 
Peru (Chancay). A lista da ordem de 
apresentação dos grupos foi divulgada 
nesta semana e segundo o coordena-
dor geral do Festival, Rogério Peppe, a 
qualidade das peças teatrais que serão 
apresentadas em Santo Ângelo chama 
a atenção e inclusive superam as ex-
pectavas dos organizadores.  

“O Festival nasceu com o objetivo 
de aproximar a comunidade local do 
teatro e de peças teatrais de fora do 
estado e do país. Nesta edição, serão 
cinco dias de apresentações de alta 

qualidade para todos os públicos. A 
comunidade terá a oportunidade de 
conhecer trabalhos de autores, dire-
tores e atores renomados, possibili-
tando um intercâmbio de culturas do 
Mercosul, além de movimentar a área 
cultural e teatral nas missões”, desta-
cou Rogério.

Os ingressos podem ser adquiridos 
no Arena, Cia das Cópias e Centro Mu-
nicipal de Cultura por um valor de R$ 
15,00 por espetáculo para o público 
em geral. Para escolas do município, 
universidades e CTGs os ingressos se-
rão cobrados em um valor especial.  

Durante o evento serão distribuí-
dos prêmios em dinheiro, além de tro-
féus  em diversas categorias. O Festi-
val Internacional de Teatro Cidade dos 
Anjos é promovido pela Peppe Com-
pany, Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Prefeitura Municipal. O evento tem 
o apoio de MK projetos e produções 
culturais, IEACEN, Governo do estado 
e interior em Cena. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone: (55) 
99951-1843.

 Segunda edição do festival acontece entre os dias 7 e 11 de novembro em Santo Ângelo e reunirá mais de 
18 espetáculos do Brasil, Argentina, Paraguai e Peru.  Venda dos ingressos deve iniciar nesta semana

2º Festival Internacional de
Teatro Cidade dos Anjos

Divulgação/FIT

Peça teatral “O Patinho Feio”, de Porto Alegre será uma das atrações do Festival


