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Divulgação

Moto Grupo doa 
mudas nativas

O moto grupo Missioneiros re-
alizou doação de mudas nativas e 
frutíferas para o Instituto Federal 
Farroupilha Campus Santo Ângelo. 

Alunos do curso Técnico em 

Agricultura e Técnico em Manuten-
ção e Suporte em Informática, re-
presentantes do Grêmio Estudantil 
e Servidores trabalharam em con-
junto no plantio das mudas.

O Rotay Club de São 
Miguel das Missões está 
promovendo neste do-
mingo, dia 12 o 9º Fes-
tival do Cordeiro. No 
Salão Paroquial de São 
Miguel das Missões. Ao 
meio dia, será servido 
pernil de cordeiro re-
cheado, costela de cor-
deiro assada, paleta de 
cordeiro assada, enso-
pado de cordeiro, galeto 
assado e acompanha-
mentos. 

Roberto Oliveira 
lembra que o cartão 
adulto esta sendo co-
mercializado a R$ 30 e 
o infantil até 12 anos R$ 
15. Podem ser adquiri-
dos com os companhei-
ros do Rotary ou na hora 

do evento. A renda obti-
da com o 9º Festival do 
Cordeiro será revertida 
a entidades benefi centes 
do Município. Na tarde 
de sexta-feira, dia 10, 

Roberto Oliveira esteve 
entregando um convite 
ao empresário Arlindo 
Diel e divulgado o even-
to nos veículos de comu-
nicação. 

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

10/11/2017 - 14h
1° Prêmio -  9.664
2° Prêmio -  4.350
3° Prêmio -  7.059
4° Prêmio -  4.020
5° Prêmio -  2.023
6° Prêmio -  7.116

10/11/2017 - 18h
1° Prêmio -  3.748
2° Prêmio -  7.358
3° Prêmio -  7.235
4° Prêmio -  8.165
5° Prêmio -  1.275
6° Prêmio -  7.781
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Editorial Retrato cotidiano Notas

Para sua crítica e 
leitura de hoje oferta-
mos mais uma edição 
do Viver Bem, da re-
vista BS Magazine e o 
qualifi cado jornalismo 
do Mensageiro. 

Aproveite o cader-
no de saúde para ad-
quirir conhecimento 
sobre temas que di-
zem respeito ao nosso 
bem-estar, mas espe-
cialmente hoje, neste 
caderno também elen-
camos matérias pontu-
ais que estão inseridas 
no cotidiano de Santo 
Ângelo. 

Na revista semanal 
Bs Magazine é possível 
conferir a cobertura da 
Novemberfest do Clu-
be Gaúcho, a coluna 
de Dinalva Souza que 
aborda os sobre os li-
vros e o valor da leitura 
e demais colunas que 
compões a peculiar 
vocabulário de Amauri 
Lírio. 

Na editoria publi-
camos uma entrevista 
com uma das mais pe-
culiares e conhecidas 
personalidades políti-
cas do Rio Grande do 
Sul, Olívio Dutra. Ele 
nos atendeu e respon-
deu com exclusividade. 
A entrevista está publi-
cada junto a matéria 
que fala do simpósio 
de administração re-
alizado na Faculdade 
CNEC. 

Além disso, saiba 
sobre o horário esten-
dido de Natal, detalhes 
sobre a Feira do Livro 
2017, sobre o aniver-
sário do Lions Clube 
Santo Ângelo Centro, 
entre outros assuntos 
especialmente prepa-
rados para você fi car 
bem informado. 

Boa leitura e ótimo 
fi na de semana.

Minguante
10/11 a 17/11

Educação Tecnologica 
no Verzeri

O Colégio Teresa Verzeri promoveu a III Feira 
de Ciência e Tecnologia nos dias 31 de outubro, 6 e 
8 de novembro, envolvendo alunos do 1° ao 9° ano 
do Ensino Fundamental, apresentando produções 
e montagens realizadas durante o ano nas aulas de 
Educação Tecnológica. O evento contou com a vi-
sitação de toda a comunidade escolar inclusive dos 
demais níveis de ensino. 

Banco de Sangue 
cadastra doadores

O Banco de Sangue realiza no Brique da Praça 
deste domingo, a ação de Cadastramento de Doa-
dores Voluntários de Sangue, marcando desta ma-
neira o “Dia Nacional do Doador Voluntário”, que 
é comemorado a cada ano no dia 25 de novembro. 
Na oportunidade, haverá verifi cação de pressão 
arterial, medição de glicose, busca da tipagem 
sanguínea e distribuição de folders explicativos.

Encontro Antitabagismo
Chegou ao fi m nessa sexta-feira, dia 9 , mais 

uma edição do Encontro Antitabagismo, realiza-
do pelo setor de Medicina Preventiva da Unimed 
Missões/RS, com apoio do time de Responsabili-
dade Socioambiental. O evento, que acontece há 
12 anos, teve início na segunda-feira, dia 9 e reu-
niu um bom número de participantes na Sede da 
Cooperativa.

Vestibular da URI recebe 
inscrições até dia 21

A URI Santo Ângelo recebe até o dia 21 de no-
vembro inscrições para seu vestibular de verão. O 
processo seletivo oferece 1095 vagas distribuídas 
em 22 opções de ingresso. 

A prova será aplicada dia 26 de novembro, às 
14h, em todos os campi da Universidade. As ins-
crições devem ser feitas no site vestibular.uri.br, e 
tem uma taxa no valor de R$ 70. O valor da inscri-
ção é descontado no momento da matrícula. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores as-
sociados do Centro de Tradições Gaúchas 20 de Setem-
bro para a reunião da Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se em sua sede, á Avenida Getúlio Vargas, 377, 
centro de Santo Ângelo, no dia 20/11/2017 ás 20h, em 
primeira convocação, havendo quórum, ou as 20h15m, 
em segunda convocação, com 1/3 dos associados, ou 
ainda em terceira convocação as 20h15m, com qualquer 
número de pessoas presentes, para o fi m de deliberar-
em sobre a seguinte pauta:

a) Alteração do Estatuto Social;
b) Assuntos Gerais .

Santo ÂNGELO (RS), 10 de novembro de 2017

Armindo Fiorin Zenkner
Patrão

Centro de Tradições
Gaúchas 20 de Setembro

Divulgação

9º Festival do Cordeiro em São 
Miguel das Missões será domingo

Roberto Oliveira e Arlindo Diel

Marcos Demeneghi

Nova
18/11 a 25/11
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Restaurante e Pizzaria 
Veneza completa dois anos

Veneza fi ca próximo ao Hospital da Unimed e oferece 
uma alimentação saborosa em um amplo espaço

O Restaurante e Pizzaria Ve-
neza está de aniversário neste 
mês de novembro. Completando 
dois anos de atuação, consolida-
-se como referência para quem 
procura alimentação saudável e 
saborosa em Santo Ângelo. Além 
disso, oferece amplo e moderno 
espaço, visando o bom atendi-
mento e conforto dos clientes.

O empreendimento surgiu do 
sonho do casal sócio-proprietário 
Mauricio Lang e Tamires Lemos, 
que queriam ter um empreen-
dimento próprio, voltado à área 
gastronômica. O restaurante  e 
pizzaria iniciou com apenas cinco 
funcionários e atualmente já con-
ta com quinze colaboradores. 

No Veneza são oferecidos al-
moços com um variado cardápio 
ao meio dia, com buffet livre e por 
quilo. A noite serve a lá carte com 
fi lés e a lá minuta.  

Nas noites de segundas-feiras, 
o Veneza conta com rodízio de 
panquecas. Já de terça a sábado 
são oferecidos rodízios de pizza 
com uma ampla variedade de sa-
bores.  

Além dos almoços, jantas e 
rodizios, o Veneza Restaurante 
e Pizzaria também oferece a tele 
entrega e dispõem de bebidas, 
picadinhos, fritas e pizzas, entre 
outros lanches. 

No Veneza também é possível 
realizar confraternizações de fi nal 

de ano, amigo X, entre outras fes-
tividades. Qualquer evento pode 
ser marcado por meio de reserva, 
com antecedência. Neste ano a 
empresa também conta com uma 
novidades, trata-se da Cafeteria 
Veneza, que funciona no Hospital 
da Unimed Missões e oferece ca-
fés e lanches. O estabelecimento 
está localizado na Avenida Rio 
Grande do Sul, número 1197, pró-
ximo ao Hospital da Unimed.  

O horário de atendimento é de 
segunda a sábado, das 11h30min 
às 13h30min e das 19 à meia 
noite.  Mais informações, assim 
como a tele entrega podem ser 
feitas pelo telefone (55) 3314-
0303 e 9946-1059.

Veneza fi ca na esquina da Avenida Rio Grande do Sul esquina com a Avenida Venâncio Aires, na Zona Sul

Unimed Missões está entre as melhores
empresas para se trabalhar 

Pelo sétimo ano consecutivo, a Unimed Missões/
RS fi gura entre as 45 Melhores Empresas Para Tra-
balhar no Rio Grande do Sul, de acordo com pesqui-
sa da revista Amanhã, em parceria com a consulto-
ria da Great Place to Work (GPTW). 

O evento de premiação foi realizado na terça-
-feira 07, no Grêmio Náutico União, em Porto Ale-
gre. A Cooperativa foi representada pela Gestora da 
Qualidade, Ananda Migliorini e pela Gestora do RH, 
Vergínia Forgiarini. 

O levantamento é um ranking que apresenta, em 

ordem decrescente, quais os melhores ambientes de 
trabalho no Estado. 

A lista de empresas vencedoras se divide em 
“Grandes Empresas”, que empregam a partir de mil 
funcionários; “Médias Empresas”, que têm até 999 
funcionários; e “Pequenas Empresas”, que têm en-
tre 30 e 99 funcionários. O Presidente da Unimed 
Missões/RS, Dr. Roberto Valando Bellinaso, desta-
cou que o modelo de gestão da Cooperativa busca 
valorizar as pessoas, o que infl uencia diretamente 
no ambiente de trabalho.

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

República. A palavra república, como 
substantivo, continua acentuada na nova or-
tografi a? Continua. A nova ortografi a deixou 
intactos os acentos das palavras proparoxíto-
nas. Assim, continuam com acento todas as 
proparoxítonas, tanto no singular, quanto no 
plural. Eis algumas: república e repúblicas, 
réplica e réplicas, tréplica e tréplicas, âmago 
e âmagos, estômago e estômagos, bípede e 
bípedes [dois pés], bímano e bímanos [duas 
mãos], elétrico e elétricos, cômico e cômicos.

Republica. Valem aqui algumas colo-
cações a respeito de república e de republica. 
Republica, como forma verbal, tem pronúncia 
paroxítona e não tem acento. Vem do verbo 
republicar. Eu republico, tu republicas, ele re-
publica... Signifi ca publicar de novo, reeditar. 
Não tem nada a ver com república. Esta signifi -
ca organização política de um estado com vista 
a servir à coisa pública, ao interesse comum.

Brasil tem república? Tomado ao pé da 
letra o signifi cado de república, o Brasil não a 
tem. Talvez Brasília a tem: a de Temer para 251 
deputados vendíveis e vendidos, compráveis e 
comprados. Quanto vale cada um desses dep-
utados? Ora, tanto quanto Temer paga para 
cada um. Agora tem mais votações de Temer à 
vista. Donde tirar o dinheiro para ele comprar 
tais deputados? Ora, do leilão do pré-sal. 

Repúblicas no Brasil – quantas? A 
velha até Getúlio Vargas e a nova depois. Nesse 
depois parece que houve pelo menos mais qua-
tro: a do regime militar, a do Sarney e seus 
sucessores, a do Lula e Dilma, e a do Temer, a 
pior de todas. Oitenta e oito e meio por cento 
dos brasileiros falam que Temer terminou com 
a república conforme o sentido que a palavra 
tem. Inaugurou outra, parece, ao inverso, ou 
seja, a república da bagunça total, da anarquia 
completa, da Constituição agitada como caniço 
ao vento, esfarrapada, urinada e defecada pe-
los corruptos imunes e impunes, da violência 
da bandidagem correndo frouxa e aumentando 
sempre mais. 

Ponte do futuro. A ponte do futuro dele 
parece ter só uma via: a do retrocesso. Voltada 
para o passado. Está no século XVIII – tempo 
da escravidão, dos escravocratas,  dos oligarcas 
régios acima da lei. Parece que a república de 
Temer e de seus aliados está alicerçada e blin-
dada na corrupção e na fi losofi a da pós-ver-
dade. Pós-verdade, termo nascido em 2016, 
signifi ca em síntese isto: verdade torna-se 
mentira e mentira torna-se verdade. Exemp-
los desses há em profusões oceânicas em Bra-
sília. Temer e seus aliados já possuem diplo-
mas de pós-doutorado, títulos e medalhas de 
ouro como campeões de pós-verdade. Há out-
ros: Gilmar Mendes...

Comércio
Michael Garcia
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Olívio Dutra fala para a comunidade 
acadêmica de administração da CNEC 

O XXIII Simpósio de Administração da CNEC Santo Ângelo encerrou na última quinta-feira, dia 10 e teve 
como tema geral  “Os Desafi os da Administração: O Impacto das Mudanças Políticas e Sociais”

O ex-governador Olívio 
Dutra participou do encerra-
mento do XXIII Simpósio de 
Administração da CNEC San-
to Ângelo. Na noite de quin-
ta-feira, dia 10, fez a palestra 
com o tema “A experiência 
como gestor na Administra-
ção Pública Local, Estadual e 
Federal”  

Olívio Dutra exerceu o 
cargo de prefeito de Porto 
Alegre; Governador do Rio 
Grande do Sul e foi Ministro 
das Cidades. Na palestra fez 
uma breve contextualização 
histórica lembrando fatos 
políticos que envolveram o 
período de intervenção mili-
tar, passando pela “retomada 
da democracia” até o cená-
rio político atual. Argumen-
tou como se dá o equilíbrio 

do sistema democrático por 
meio da constituição dos três 
principais poderes: Judiciá-
rio, legislativo e executivo e 
o papel de cada indivíduo na 
construção da democracia. 

Valorizou o processo de-
mocrático e explicou como os 
interesses de grupos ou mi-
norias podem interferir neste 
sistema político. Para Olívio a 
participação de todos é fun-
damental para alcançarmos a 
verdadeira democracia e con-
quistarmos o equilíbrio entre 
o interesse privado e público. 

Para o professor Alceu 
Lopez de Oliveira, Olívio Du-
tra deu uma verdadeira aula 
de Gestão Pública, falando 
especifi camente de sua expe-
riência como Gestor Público 
local, estadual e federal.No Auditório Azul da Faculdade CNEC acadêmicos, professores e lideranças acompanharam a última noite do Simpósio

Marcos Demeneghi

Ensino superior

• Pretende ser candidato a algum cargo 

político nas eleições de 2018?

Não sou candidato, mas sou um militante 
das políticas que estão em conformidade 
com o interesse da maioria da população, 
apoiarei candidatos comprometidos com 
esta causa. 

• As medidas políticas tomadas ou em 

curso depois do impeachment podem 

trazer consequências desastrosas para a 

população? 
O governo está preso, enrodilhado no 
próprio laço, considerando que o povo 
aprende com as vitórias e as derrotas e a 
democracia é um processo, bem provável 
que a maioria da população queira 
promover mudanças fazendo com que a 
vontade popular não seja esmagada pelo 
interesse de minorias, alcançando uma 
democracia mais efetiva. 

• A polarização dos discursos e a visão 

binária entre esquerda e direita 

pode trazer problemas para o campo 

político?

É uma simplificação absurda. Mesmo 
dentro dos partidos existem matizes de 

ideias. Temos que entender que o Estado 
tem uma estrutura e ao mesmo tempo é 
um instrumento de poder, como se fosse 
um aparelho que historicamente esta em 
disputa por forças de diferentes setores 
(publico, privado). Ao se referir a atuação 
do Estado, entendo que deva prevalecer o 
interesse público ao privado.  

• Em que medida um estado com menos 

interferência e mais enxuto pode 

contribuir com o povo brasileiro? Ou o 

contrário, em que medida um estado 

mais intervencionista e paternalista 

pode contribuir com o povo Brasileiro? 

Essa conversa de Estado Mínimo é de 
“um setor”. O Estado não é público nem 
privado, não é mínimo nem máximo. Ele é 
um aparelho em disputa que deve ser do 
tamanho necessário para atender a um 
projeto social que beneficie a maioria, não 
pode ser propriedade de amigos, familiares 
ou grupos restritos da sociedade. Não é 
nenhuma novidade esta disputa. Devemos 
entender que na democracia o povo é o 
assistente, ao mesmo tempo que apoia, ele 
se organiza e faz pressão. Contudo o Estado 
funciona muito melhor no interesse público.

Marcos Demeneghi

ANTES DA PALESTRA, OLÍVIO DUTRA CONCEDEU UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA AO JORNAL O MENSAGEIRO, CONFIRA:
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O comércio de Santo Ângelo estará 
aberto em horário estendido no mês 
de Dezembro. O acordo que envolve 
o Sindilojas Missões – Sindicato Em-
presarial do Comércio Varejista e o 
Sindicato dos Empregados no Comér-
cio Varejista foi assinado na quarta-
-feira, dia 8. 

O horário especial inicia no dia 
11 de dezembro e uma das novidades 
deste ano é que o acordo autoriza a 
abertura do comércio no domingo, dia 
24, no horário compreendido entre às 
10h e 16h. 

Cada lojistas ainda está organizan-
do o calendário de atendimento, mas 
os diferentes setores comerciais têm a 
liberdade de incrementar o tempo dis-
ponível para seus clientes respeitando 
o acordo que já foi estabelecido, se-

guindo as principais recomendações:  
A partir do dia 11 de dezembro o 

comércio poderá permanecer aberto 
ao meio-dia e somente fechar às 21h. 
No dia 18 de dezembro os lojistas ini-
ciam o tradicional atendimento até às 
22h e também poderão permanecer 
abertos no intervalo do meio-dia. 

No sábado, dia 16, o horário de na-
tal acordado é compreendido entre 9h 
e 17h. Já no sábado subsequente, dia 
23, o horário poderá ser estendido até 
às 22, sem fechar ao meio dia. 

O acordo visa incrementar as ven-
das do comércio para o natal, propor-
cionar renda extra para os vendedores 
comissionados, mas principalmente 
ofertar a população o melhor do co-
mércio local com mais tempo para fe-
char negócios. 

Horário especial de 
natal inicia no dia 11

Lojistas estão organizando o horário de Natal após
o acordo assinado na quarta-feira, dia 8, entre os 

sindicatos patronal e dos trabalhadores 

 Horário especial tem como objetivo de incrementar as vendas do comércio para o natal

Marcos Demeneghi

Cidade

 “Briquitos” serão entregues neste domingo
  A organização do Brique da Praça 

entrega neste domingo o troféu “Bri-
quito”, criado no primeiro aniversário 
do Brique em 1992.

 A homenagem será entregue du-
rante cerimônia que inicia às 10h, no 
Anfi teatro e reunirá homenageados, 
convidados além da comunidade. En-
tre os critérios de escolha para a outor-
ga do “Briquito” está a colaboração do 
homenageado para a consolidação do 
Evento, especialmente no período do 

ano em curso.

DIPLOMA JUBILEU DE PRATA
Durante o Brique da Praça, também 

será feita a homenagem  e entrega do Ju-
bileu de Prata.  Serão homenageadas à 
expositora Iris Dumke, banca 0492, aos 
expositores casal Arno Walter e Cleusa 
Beatriz P. Diesel, banca 0294 e à Banda 
Militar do 1°Batalhão de Comunicações, 
“Batalhão General Mário da Silva Mi-
randa”, sediado em nossa cidade. 

AGRACIADOS COM O BRIQUITO

• Cézar Augusto de Medeiros e Gica/Regina 
Célia de Lemos Medeiros (Pianista e  Fotógrafa)

• Ilse Reisdorfer Dewes (Farmácias Winner)
• Rodrigo Bergsleithner  (O Jornal Informal)
• Claudio Reinke  (Compositor)
• Celso de Santana e Marinês Siqueira 

(Compositor e Acordeonista)

• Nérison Vieira de Abreu (Fuscar Auto 
Peças)

• Hélio Costa Oliveira (Tri Legal Tchê)
• Rodolfo Gartner  (Banca 1146)
• TARUMANI  Espíndola Buchaul (Músico)
• Jorge Lazier Soehn Sulzbach (Banca 1064)
• Marcos Cesar da Conceição (Banca 1243)
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Literatura local também é 
destaque na Feira do Livro
No estande da ASLE - Academia Santo-Angelense de Letras é possível conferir obras 

de escritores locais. São encontrados cerca de 80 títulos de literatura variada

Renato Schorn e Artur Hamerski durante a Feira do Livro

saúde e beleza
Marcos Demeneghi

Educação

Um estande com aproximada-
mente 80 títulos de autores locais 
e regionais pode ser visitado até 
às 19h deste sábado na Feira do 
Livro de Santo Ângelo. A ASLE 
– Academia Santo-Angelense de 
Letras organizou uma mostra de 
livros com literatura variada que 
valoriza livros de poesia, contos, 
crônicas, história, lendas e coletâ-
neas, tanto para o público adulto, 
quanto infantil. 

A maioria das obras perten-
cem aos acadêmicos da ASLE, 
mas também é possível encontrar 
livros de autores que mantêm ra-

ízes no município de Santo Ânge-
lo, inclusive é possível adquirir as 
obras expostas no estande. 

Na tarde de quarta-feira, dia 
08, o patrono da Feira do Livro 
em 2017, Artur Hamerski, aten-
deu ao público no estande da 
ASLE e também recebeu o reco-
nhecimento de alunos de escolas 
infantis do município que apro-
veitaram a visita aquele espaço li-
terário para registrar o momento 
com uma foto ao lado da persona-
lidade que inspirou a organização 
desta edição. 

Além disso, os alunos foram 

recepcionados com uma progra-
mação elaborada para celebrar a 
festa literária, como a atividade 
“A Literatura infantil e o mundo 
das palavras” protagonizada por 
autores de títulos infantis como: 
Maria Inez Pedroso; Marimar, 
A Bruxa Amarela; Edna Lautert; 
Lúcia Noll e Monica Kleinert. 
Mostra das obras: Miró Estrela; 
O Recado da Bruxa Amarela; As 
Aventuras da Baratinha Lelê – 3ª 
edição; Qual é o Meu Bichinho?; 
Vida de Gêmeos; Super Crispim; 
Dona Gicota vai à praça e Chigo o 
Carneiro Legal.

A dissertação de mestrado da 
professora santo-angelense Gil-
vete Wolff Lírio (URI) originou 
o Livro: Avaliações da satisfação 
de serviço por meio da análise 
multivariada: Um estudo de caso 
em uma empresa de telecomuni-
cações. Gilvete é mestre em en-
genharia de produção e lançou a 
obra na última semana em parce-
ria com o Professor Adriano Men-
donça de Souza da UFSM.  

Segundo os professores o livro 
servirá de aporte acadêmico para 
alunos e profi ssionais que pre-
tendam utilizar a técnica de Aná-
lise Multivariada para realização 
de futuros estudos nessa área. A 
Análise Multivariada é conside-
rada uma técnica efi caz na toma-
da de decisões e em pesquisas de 
Marketing, pois procura defi nir o 
relacionamento entre as variáveis 
de modo simples e usando um nú-
mero de fatores menor do que o 
número original de variáveis. 

Pesquisa de professora santo-angelense
 motiva o lançamento de livro em Santa Maria

Prof. Gilvete Wolff Lírio (URI) e Prof. Adriano Mendonça Souza

Inscrições abertas 
para cursos técnicos 

no Getúlio 
Estão abertas as inscrições para os cursos téc-

nicos em eletrotécnica e Mecânica da Escola Téc-
nica Estadual Presidente Getúlio Vargas.   As ins-
crições seguem até o dia 30 de novembro, e podem 
ser feitas na secretaria da escola ou pelo site: www.
educacao.rs.gov.br. São oferecidas 30 vagas por 
turma e as modalidades são concomitantes ao En-
sino Médio (2º ou 3º ano) ou subsequente ao Ensi-
no Médio (para alunos que já concluíram o Ensino 
Médio), no período da tarde e noite. 

Os cursos possuem uma carga horaria de qua-
tro semestres letivos, além de estágio mínimo de 
400 horas, que são realizados em empresas con-
veniadas com a Escola. Ao fi nal do curso, o aluno 
conquista a titulação de técnico em Eletrotécnica e 
técnico em Mecânica, com o credenciamento jun-
to ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia).

SAIBA MAIS SOBRE OS TÉCNICOS

O Técnico em Eletrotécnica - Instala, opera e 
mantém elementos de geração, transmissão, distribuição 
e consumo de energia. Participa na elaboração e no 
desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e 
de infraestrutura de telecomunicações. Aplica medidas 
para uso efi ciente de energia elétrica e fontes de energia 
alternativas. O Curso habilita para atividades no setor de 
energia, telecomunicações e eletrônica.

O Técnico em Mecânica - Participa na elaboração 
de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e 
equipamentos, executa a instalação e manutenção 
mecânica de máquinas e equipamentos, controla 
processos de fabricação, aplica técnicas de medição e 
ensaios. O Curso habilita para o trabalho com projeto e 
execução de componentes mecânicos.

Mestrado: Inscrições 
abertas na URI até 
quinta-feia, dia 16

A URI Santo Ângelo recebe até quinta-feira, dia 
16, inscrição para dois cursos de Mestrado: Ensino 
Científi co e Tecnológico, e Gestão Estratégica de 
Organizações. 

O Mestrado em GEO oferece 20 vagas e traba-
lha com duas linhas de pesquisa: Estratégias Or-
ganizacionais; Inovação, Organização Social e De-
senvolvimento. O Mestrado em ECT tem área de 
concentração em Ensino de Ciências e Matemática 
e oferece duas linhas de pesquisa: Tecnologias da 
Informação e Ensino de Ciências; Práticas Educa-
tivas no Ensino de Ciências e Tecnologia.

GEO
A inscrição deve ser feita no Centro de Pós-Gra-

duação – Prédio 6 – Sala 6103, de segunda à sexta-
-feira, das 14h às 17h e das 19h às 21h, com taxa de 
R$ 90,00  Por correspondência, a fi cha de inscri-
ção deve ser preenchida no site do Curso (http://
www.santoangelo.uri.br/mestradogestao/). Mais 
informações, pelo telefone: 55-3313-7942, no site 
http://www.santoangelo.uri.br/mestradogestao/ 
ou pelo e-mail: ppggeo@san.uri.br.

ECT
A inscrição pode ser feita no Centro de Pós-

-graduação (prédio 6) sala 6103, das 14h às 17h e 
das 19h às 21h, com taxa de R$ 90,00. Para fazer 
inscrição por correspondência, o candidato deve 
enviar a documentação e a cópia do recibo de pa-
gamento da taxa pelo correio, até dia 13 de novem-
bro. A fi cha de inscrição deve ser preenchida no 
site http://www.santoangelo.uri.br/mestradoect. 
Mais informações a respeito, no site www.santo-
angelo.uri.br/mestradoect, pelo e-mail mestrado-
ect@santoangelo.uri.br ou pelo telefone (55) 3313-
7939 ou 3313-7902.

Michael Garcia
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Com cartões disponibilizados para venda prati-
camente esgotados antes mesmo do evento, o pri-
meiro Café Colonial Missioneiro aberto ao público 
será neste sábado, dia 11, e vem gerando grande 
expectativa entre comerciantes de hortigranjeiros e 
produtos coloniais. 

A garantia é de que o consumidor que for à feira 
neste sábado, a partir das 7 horas, para degustar o 
café, será atendido com o que há de melhor da pro-
dução agroindustrial de Santo Ângelo.

Para esta primeira edição do Café Colonial Mis-
sioneiro aberto ao público, quem estiver na feira no 
sábado de manhã, no horário das 7 às 10h30min po-
derá comprar o seu convite na hora e aproveitar o 
café da manhã com os produtos oferecidos na feira. 

De acordo com o coordenador do setor das Agroin-
dústrias e das Associações de Produtores da Secreta-
ria Municipal da Agricultura, Dio mar Formenton, o 
café será realizado no segundo sábado de cada mês. 

A venda dos cartões vai ser feita no Pavilhão da 

Agricultura Familiar, local em que será servido o 
café, no valor de R$ 12. “É importante que a comu-
nidade santo-angelense prestigie o projeto”, pediu 
Formenton. 

Eventos

Intervenção na FASE
Às 21h da última quarta-feira, dia 8, um 

monitor da FASE efetuou uma ligação para o 
Tel 190 da Brigada Militar informando que os 
detentos haviam saído de suas celas e estariam 
no corredor das galerias, onde atearam fogo 
em alguns colchões  e tentavam quebrar as 
paredes para acessarem o pátio e abandonar o 
prédio da casa prisional. Devido a proporção 
da manifestação foi acionado os integrantes do 
POE que estavam de folga e foi adentrado as 
instalações pois não havia dialogo e nem en-
tendimento dos monitores da FASE com os de-
tentos. Após duas horas de conversações hou-
ve um acordo entre internos e Brigada Militar 
com o retorno para suas celas e a fi nalização da 
rebelião. Restou com lesões de escoriações um 
detento e um monitor que estava de plantão, 
não houveram lesões graves e nem tampouco 
fuga de detentos.

PRF apreende 60 mil maços
de cigarros contrabandeados

na BR 285
Na manhã desta sexta-feira, dia 10, a PRF 

prendeu um homem que transportava uma 
carga de cigarros contrabandeados do Para-
guai na BR 285 em Bozano. O veículo trans-
portava uma carga de carvão, no entanto, ve-
rifi cou-se que em meio àquela carga havia 120 
caixas de cigarros contrabandeados do Para-
guai. Cada caixa contém 50 pacotes de 10 ma-
ços cada, totalizando 60 mil maços de cigarros.
Diante disso, foi dada voz de prisão ao moto-
rista, 30 anos, de Arvorezinha. Ele foi encami-
nhado à Polícia Federal de Santo Ângelo, jun-
tamente com o veículo e a carga de cigarros e 
responderá pelo crime de contrabando.

Apreensão de objetos
Às 22h da quinta-feira, dia 9, uma guarni-

ção da BM, durante patrulhamento no B. Pippi 
abordou um indivíduo e constatou que estava 
com mandado de prisão sendo que durante as 
buscas no veículo que conduzia foram encon-
tradas diversas joias, facas, celulares e papéis 
com anotações. O indivíduo com diversas pas-
sagens policiais e os objetos apreendidos fo-
ram apresentados na DPPA.

Prisão por furto
Às 04h da quinta-feira, dia 8, uma guarni-

ção da BM foi despachada pela Sala de Ope-
rações de Rádio para verifi car informação de 
furto em um restaurante no centro da cidade. 
Durante diligências foi localizado um indivíduo 
que confessou ter efetuado o arrombamento 
em comunhão de esforços com mais dois de-
linquentes. Foram subtraídas algumas bebidas 
e com o acusado nada foi encontrado. Foi dada 
voz de prisão e encaminhado para DP.

Cumprimento de mandado e
prisão e apreensão de objetos

Na noite da quinta-feira, dia 9, a BM se des-
locou para atender um chamado no Albergue, 
onde o indivíduo P.M.V. estaria “rodeando” o 
local com uma mochila, provavelmente para 
arremessar. No momento do deslocamento, na 
Avenida Sagrada Famíla, Bairro Pippi a guar-
nição se deparou com um veículo, conduzido 
possivelmente por D.B.R., o qual possuía man-
dado de prisão. Na dúvida, a guarnição deslo-
cou a residência, para confi rmar a real identi-
dade do suspeito, o que se confi rmou, assim 
como o local foi franqueado pelo fi lho, sendo 
entregue por ele vários objetos sem procedên-
cia, os quais foram levados e entregues a PC 
para registro.

Primeiro Café colonial Missioneiro 
aberto ao público será neste sábado

Encontro integra a
URI e imprensa regional

URI Santo Ângelo recebeu, na tarde/noite de quinta-feira, dia 9, profi ssionais de veículos de 
comunicação de Santo Ângelo e da região, para o já tradicional Encontro com a Imprensa

Confraternização reuniu profi ssionais da imprensa e da URI na noite da última quinta-feira na Afuri

A URI Santo Ângelo recebeu, 
na tarde/noite de quinta-feira, dia 
9, profi ssionais de veículos de co-
municação de Santo Ângelo e da 
região, para o já tradicional Encon-
tro com a Imprensa. O momento 
foi de agradecimento aos comuni-
cadores, pela parceria ao longo do 
ano e de integração, com jogos de 
futebol, vôlei e um jantar de con-
fraternização.

Após os jogos, a direção do 
câmpus reuniu na sede da Asso-
ciação dos Funcionários, coorde-
nadores de cursos e professores, 
para homenagear os profi ssionais 
da imprensa.

Em sua manifestação, o Dire-
tor Geral Gilberto Pacheco exter-
nou sua alegria com a presença de 
65 profi ssionais do Noroeste Gaú-
cho. “Vocês são muito importantes 
para nós, pois divulgam à socie-
dade regional as excelentes notas 
de avaliação dos nossos cursos, 

os permanentes investimentos e 
a busca constante por mais qua-
lidade no ensino. Além do dou-
torado em Direito que já temos, 
acabamos de encaminhar solici-
tação para mais dois nesse nível: 
doutorado em Gestão Estratégica 
e em Ensino Científi co e Tecnoló-
gico. Ao lado do patrimônio físico 
com 28 prédios, em breve vamos 
inaugurar o TecnoURI, Parque 
Tecnológico que busca instigar 
tecnologia, empreendedorismo e 
inovação. Este é o grande desafi o 
da URI: gerar desenvolvimento 
na Região”.Pacheco observou que 
apesar das difi culdades, a URI 
não deixa de investir com recursos 
próprios, destacando o resultado 
de pesquisas da URI que já levam 
a Fundimisa a produzir intertra-
vados com resíduos da fundição.

“A parceria da imprensa é cada 
vez mais necessária, pois a redu-
ção do Fies tirou muitos alunos da 

Universidade. Cabe a vocês, pelo 
poder da comunicação, estimular 
as famílias sobre a importância 
da formação de seus fi lhos, por-
que não existe desenvolvimento 
sem educação. Usem o poder das 
mídias. Este é um compromisso 
social, pois rádio e TV são conces-
sões públicas.” Ao se manifestar, o 
Diretor Acadêmico Marcelo Stra-
cke agradeceu a presença dos pro-
fi ssionais da imprensa e reforçou 
as recentes conquistas de cursos 
da URI por meio de avaliações do 
MEC.

Após destacar o apoio da im-
prensa, a Diretora Administrativa 
Berenice Rossner Wbatuba agra-
deceu a participação de funcio-
nárias da URI e profi ssionais da 
comunicação que atenderam ao 
convite para o jogo de vôlei. “A par-
tir de agora, fi ca agendado também 
o vôlei feminino ou misto para os 
encontros anuais com a Imprensa”.

O evento terá início às 7h e os cartões estão sendo vendidos 
a R$ 12 com os produtores 

Assessoria Comunicação URI

AI PMSA / Fernando Gomes
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Lions Clube Santo 
Ângelo Centro 

completa 60 anos 
O Lions Clube Santo Ânge-

lo Centro foi o 12º clube a ser 
fundado no Rio Grande do Sul. 
Completou 60 anos na última 
quinta-feira, dia 09 e neste sá-
bado, dia 11, os companheiros 
leoninos em parceria com a Et-
nia Italiana realizam um Jan-
tar Benefi cente em prol da Pe-
diatria do HSA para celebrar o 
aniversário de seis décadas de 
atuação benefi cente junto a co-
munidade de Santo Ângelo. 

Na Avenida Ipiranga um 
monumento lembra a presença 
da entidade em Santo Ângelo. 
Um leão dourado dá as boas 
vindas aos visitantes e visto do 
lado oposto, deseja boa viagem.  
“O nome Lions dá ideia não só 
de fraternidade, companheiris-
mo, força de caráter e propósito, 
mas, acima de tudo, a combina-
ção das letras L-I-O-N-S trans-
mite ao país um verdadeiro 
signifi cado de cidadania: liber-
dade, inteligência, e segurança 

da nossa nação (Liberty, Intelli-
gence, Our Nation’s Safety). 

Fundado em 1957, o Lions 
Clube Santo Ângelo Centro, foi 
constituído a partir do interesse 
do CL Henrique Schultz, que na 
época foi apadrinhado pelo CL 
Armando Hauschildt do Lions 
Clube São Leopoldo. A carta 
constitutiva relaciona o nome 
de 25 companheiros pioneiros 
em Santo Ângelo. 

A Associação Internacional 
de Lions Clube foi Fundada por 
Melvin Jones em 1917, em Chi-
cago, Estados Unidos e tem a 
fi nalidade de somar forças para 
auxiliar entidades e pessoas 
mais necessitadas. O primeiro 
Clube Brasileiro foi constituído 
em 1952 no Rio de Janeiro, por 
Armando Fajardo, que trouxe a 
ideia da Argentina e pelo idealis-
mo de Melvin Jones o Lions Clu-
be Porto Alegre Centro inaugu-
rou o “trabalho leonino” no Rio 
Grande do Sul no ano de 1955.

Na Av. Ipiranga um monumento do Lions deseja boas-vindas e agradece aos viajantes

Marcos Demeneghi

JANTAR BENEFICENTE NA ETNIA ITALIANA 

O Jantar benefi cente em prol da Pediatria do 
Hospital Santo Ângelo e alusivo aos 60 anos do 
Lions Club Santo Ângelo Centro será servido às 
20h30min e realizado na sede da Etnia Italiana, 
localizada no Parque de Exposições Siegfried Ritter.

Será servido um cardápio típico com: fortaia, 
polenta, macarrão, galeto, molhos, maionese, arroz 
e saladas diversas fazem parte do cardápio. Além 
disso, haverá música ao vivo com a presença do 
músico Danilo Show.


