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

Missões, de 22/11 até 25/11/2017.
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!

LAVA ROUPAS 
BRILHANTE AZUL
1KG

R$ 5,99

ERVA MATE
SEIVA PURA 1KG

R$ 8,79

BEBIDA LÁCTEA
TIROL 540G

R$ 2,39

A CADA R$ 50,00 EM COMPRAS,O 
CLIENTE RECEBE 1 CUPOM PARA  
CONCORRER A VALE-COMPRAS. 

O SORTEIO NO 1º DIA ÚTIL 
DO PRÓXIMO MÊS.

CVENHA 
S REFRIGERANTE 

GUARANÁ 
FRUKI 2L

R$ 3,79

ARROZ RAROZ T1 5KG

R$ 9,99

LEITE CONDENSADO 
PARMALAT TP 395G

R$ 2,99

BBEBIDA LÁCTEA

SAAS OFERT

REF
GUA
FRU

R$ 

OSSO SAAS OF

Bruno Todeschini

A Panela 
Missioneira 
estará a venda 
em dezembro e 
trará o símbolo 
das Missões 
cunhado em 
ferro fundido 

GASTRONOMIA
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Marcos Demeneghi

Papai Noel Missioneiro
Uma escultura Sacra Missioneira, única esculpida por José Brasanelli no período 

de 1696-1706, que estava no Colégio Marista de Santa Maria foi identifi cada 
por um pesquisador da PUCRS e representa a imagem de São Nicolau 

CULTURA E HISTÓRIA

Página 9

Esposa Flora Wolff, os fi lhos Gilvete Wolff Lírio e Clovis Wolff, genro 
Amauri Lírio, nora Celeste Oliveira, netos Thiago Wolff, Valentina Wolff 
Lírio, Henrique Wolff Lírio, Carolina de Oliveira Wolff, Rafael, Guilherme 
e Felipe de Oliveira e demais familiares, com pesar participam o 
falecimento do senhor

ocorrido na terça-feira, dia 21 de novembro, aos 84 anos.
O corpo está sendo velado na Capela A da Funerária Tesche. 

Outrossim, convidam para os atos de encomendação e sepultamento 
que será às 11 horas desta quarta-feira, dia 22 de novembro, no 
Cemitério Padre Roque Gonzales.

Guido Reinaldo WolffGuido Reinaldo Wolff

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

“Jesus estava atento ao que acontecia com eles. Ele também 
está atento ao que acontece conosco, por menos que pareça. (...) 

Coragem! Sou eu! Não tenham medo!”  Marcos 6.45-52
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Editorial
 

No início desta se-
mana fomos recebidos 
na Fundimisa, pois 
estávamos dispostos a 
descobrir os motivos 
pelos quais esta indús-
tria resolveu investir na 
linha de fabricação de 
panelas. Afi nal, que pa-
nelas são estas? Quan-
tos modelos e tama-
nhos serão fabricados? 
Quando esta panela 
estará disponível para 
comprarmos?   

Fomos muito bem 
recebidos pelo coorde-
nador de vendas Luis 
Rabelo que explicou as 
estratégias da empresa 
e contamos tudo na pá-
gina cinco. 

No caminho até o 
jornal visualizamos as 
bromélias que estão 
tomando conta de um 
trecho da fi ação da rede 
elétrica na Av. Salga-
do Filho. Uma curiosa 
planta que cresce longe 
da terra, retirando ali-
mento e água da atmos-
fera. A explicação está 
no Retrato Cotidiano. 

Mais um temporal 
fez estragos no patri-
mônio publico e das 
pessoas e resolvemos 
realizar uma breve re-
trospectiva climática 
para descobrir quantos 
eventos do tipo ocor-
reram nos últimos dois 
meses em Santo Ânge-
lo. O resultado deste 
trabalho está na contra-
capa do jornal. 

Outro fato curioso 
da semana foi a desco-
berta que um Pesqui-
sador da PUC revelou. 
Foi identifi cada uma 
escultura de arte sacra 
Missioneira, a obra é 
uma representação de 
São Nicolau, padre que 
inspirou a mística do 
Papai Noel. 

No esporte destaca-
mos a conquista da Asaf 
que foi bicampeã esta-
dual Sub-17 no futsal. 
Na educação a lista dos 
aprovados no vestibular 
de verão da Faculdade 
CNEC e as dicas para 
quem precisa realizar a 
matrícula. 

Confi ra estas e ou-
tras notícias na edição 
de hoje de O Mensagei-
ro. Boa semana a todos.

Previsão do Tempo
Fonte: Tempo Agora

Loteria

21/11/2017 - 14h
1° Prêmio -  1.575
2° Prêmio -  6.391
3° Prêmio -  8.567
4° Prêmio -  0.015
5° Prêmio -  0.882
6° Prêmio -  7.530

21/11/2017 - 18h
1° Prêmio -  1.660
2° Prêmio -  8.152
3° Prêmio -  2.889
4° Prêmio -  6.122
5° Prêmio -  6.307
6° Prêmio -  5.130

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

25°
12°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

31°
12°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

35º
16°

0 mm

Retrato cotidiano NotasNotas Retrato cotidiano

Nova
18/11 a 25/11

Bromélias crescem em fi os da 
rede de energia elétrica na zona 
norte de Santo  Ângelo. A foto que 
ilustra o retrato cotidiano foi rea-
lizado na tarde de ontem, dia 20, 
mas observar o desenvolvimento e 
proliferação de bromélias em fi os 
de alta e baixa tensão não é um pri-
vilégio dos santo-angeleses, pois 
em outras cidades brasileiras elas 
podem se manifestar com mais 
intensidade ainda e até mesmo se 
tornarem uma praga, no entanto, 
não se tem notícias de que causem 
algum tipo de dano à rede elétrica. 

Este tipo de planta não depende 
de terra para sobreviver e também 
não é parasita, retiram o alimento 
e a água do próprio ar. São plan-
tas epífi tas que fi xam suas raízes 
em outras plantas, e neste caso, 
nos fi os da rede de energia elétri-
ca, que servem como suporte. Elas 
possuem sementes leves que voam 
longas distâncias em um processo 
conhecido como anemocoria (dis-
persão através do vento).

As bromélias em questão pos-

suem mecanismos para absorver 
nutrientes e água sem precisar do 
solo, semelhante as orquídeas que 
também usam este mecanismo de 
sobrevivência, quem cultiva e apre-
cia as orquídeas têm uma noção 
mais exata de como elas sobrevi-
vem. 

Essa capacidade de sobreviver 
longe da terra permite que as epí-
fi tas apareçam em lugares diver-
sos, como a copa ou o tronco das 
árvores, a superfície de rochas e 
até mesmo frestas de fi os de alumí-
nio da rede de energia elétrica. No 
caso desses fi os, é comum vermos 
plantas com folhas de coloração 
acinzentada, que são bromélias do 
gênero Tillandsia. Elas possuem 
tricomas, ou seja, um tipo de pelo 
modifi cado, na superfície das fo-
lhas, que ajudam a retirar do ar e 
da poeira a água e os nutrientes de 
que essas plantas precisam para so-
breviver. Os tricomas também re-
duzem os efeitos da radiação solar, 
evitando assim que a planta perca 
água.

Que matinhos 
são estes?

Marcos Demeneghi

Encontro das Verzerianas

A Congregação das fi lhas do Sagrado Coração 
da Escola Tereza Verzeri festeja 85 anos. Alunas do 
curso de magistério promoveram um reencontro 
marcado pela emoção, alegria e recordação. Uma 
missa foi rezada pelo bispo Dom Liro Vendelino 
Meurer, na Catedral Angelopoitana.  Além disso, 
foram realizadas visitas, registros, orações e uma 
confraternização na escola, que é responsável pelos 
valores e fé que marcam a história de vida de mui-
tos jovens santo-angelenses.

Divulgação

Viagem, conhecimento
e muita diversão 

Os alunos do 4º ano do Colégio Teresa Verzeri 
participaram de momentos especiais em uma via-
gem de estudos. No último dia 14, acompanhados 
de suas professoras, os alunos foram a Porto Alegre 
e visitaram o Museu de Paleontologia da UFRGS, 
onde fi zeram uma viagem ao início da vida no pla-
neta e toda a sua evolução através de explicação, 
imagens, réplicas e fósseis animais e vegetais. Além 
disso, visitaram o Museu de Ciência e Tecnologia 
da PUCRS. 

Instituto Odão venceu o 
6º Ask Math da URI

O Instituto Estadual Odão Felippe Pippi venceu 
o Ask Math, com a premiação de um notebook; um 
celular e uma calculadora. Promover a interação 
entre Universidade e escolas, estimular o estudo da 
Matemática, desenvolver a autonomia e o espírito 
de grupo dos estudantes, identifi car jovens talentos 
na área das Exatas. Estes são alguns dos objetivos 
do projeto ASK MATH/PIBID/URI, desenvolvido 
pela URI Santo Ângelo, em parceria com escolas 
pertencentes à 14ª CRE e à 10ª Receita Federal e 
que este ano aconteceu em sua sexta edição.

Divulgação

Mais de 15 mil na 84ª 
Romaria do Caaró

Aconteceu no último domingo, 19, a 84ª Roma-
ria Diocesana  a Caaró com a participação do bis-
po, Dom Liro Vendelino Meurer e o bispo emérito, 
Dom José Clemente Weber, um grande número de 
padres e mais de 15 mil romeiros vindos das comu-
nidades da Diocese, de Dioceses visinhas e Argen-
tina e Paraguai.

A programação iniciou com a Via-Sacra coorde-
nada pela forania de Santo Cristo e em seguida foi 
celebrada Missa preparada pela forania de Três de 
Maio e presidida pelo bispo Dom Liro e concelebra-
da e por Dom José Clemente e padres presentes na 
romaria. Logo após o almoço, no momento artísti-
co-cultural, aconteceu a apresentação do Show Mu-
sical Anchieta de Porto Alegre e no fi nal a bênção da 
saúde coordenada pela forania de Santa Rosa.

Crescente
26/11 a 2/12
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LISTA DOS APROVADOS

Administração

ANDRÉ PAULOS TRETTER
BIANCA TORRES
BRUNO FRANCO KIRCHNER
DAIANA MARIA WELFER
DANIELE SILVA ÁVILA
FRANCIELE SCHMIDT FLORES PINTO
GUSTAVO HENRIQUE CATELAN
GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO
JEAN VITOR SCHMITZ MUNCHEN
JÉSSICA ANAÍS BORCHARTT BURGEL
LEONARDO PIERRY DA SILVA
LUIZ LEONARDO ALVES DA ROZA
MOACIR MESQUITA DA SILVEIRA JUNIOR
PAULA BUSANELLO
PAULO MATHEUS PORTOLAN
RENAN DO NASCIMENTO DA SILVA
SAMUEL PIRES
TATIANE DE SOUZA MACIEL
THAÍS DANIELE DOTTO
WILLIAN GONÇALVES RODRIGUES
YOHANNA FLORES LERMEN
 

Análise e Desenvolvimento

de Sistemas

CARLOS HENRIQUE DUTRA QUARESMA
CRISTIAN MANTEY ZYSKO
DHENER AMARAL MELLO
DJEFERSON WILLIAM RZIGOSKI
EDUARDO BARICHELLO
FILIPE FELDKIRCHER DE AZAMBUJA
GABRIEL ANCHIETA DE MOURA TEIXEIRA
GABRIEL GEIER DOS SANTOS
GUILHERME EVERLING
GUILHERME MOUSQUER DE JESUS
JOAO HENRIQUE MORO DA SILVA
JOÃO VICTOR CABRAL TOSO
JOCEMIR ANTONIO BRATZ PAULUS
JULIANO PAZINI DALA COSTA
LEONARDO GABRIEL JANKE
LUCAS GOULART STREB
LUCAS RAFAEL REICHERT
MURILO MONTEIRO RIBAS
ORLANDO GOMES DOS SANTOS
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TORRES
PEDRO HENRIQUE EBONE
RAFAEL BARICHELLO OLIVEIRA
RAFAELLA DOS SANTOS DA SILVA
RAZIEL HAAS WILLMS
RICARDO CASTANHO SOARES
TABARI TELES DOS SANTOS
TARCISIO SOUZA MACHADO
Aprovado optante pelo ingresso: Enem
VINICIUS MATEUS LEMOS

Biomedicina

ALEX CORREIA WEBER
ANA PAULA BRUTTI DE SOUZA
BRUNA DA ROCHA
BRUNA DE MOURA
CAROLINA DE AMORIM SOZIO
CAROLINE VIANNA KRAUSPENHAR
DEBORA ORTIZ MACHADO
EDUARDA MYLENA BOHM
EDUARDA SCHAEFER PROENÇA
FERNANDA DA SILVA BALKAU
FERNANDA ETGETON DO AMARAL
GIOVANA AIME MEDEIROS
GUILHERME EDUARDO BETIM MOURA

INARA DA SILVA DOS REIS
JÚLIA AIME MEDEIROS
KARINE LETICIA PAUCZINSKI
KAROLINE DA ROZA KOPP
KAUAN FERREIRA ROSA
LAÍSE TAMARA FACCIO
LUANDA DE OLIVEIRA BRUM
MARCIELY KARINE DA SILVA
NADINE DÜRKS AULER
NATÁLIA STAUDT SCHARDONG
NAYANA ANTONIELLA TIZIAN
PAOLA EDUARDA SCHER
PAOLA TALINE CHRISTMANN
STÉFANI FLÔRES DO AMARAL
STEFANIE CAROLINA DAMIÃO MORAES
TAIRA BUENO RITTER
TAISA DANIELA LAUSCH
THAINA RAFAELA DE SOUZA E SILVA
THALIA ZORZELLA
 

Ciências Contábeis

ALINE ULZEFER HENCK
AMANDA CAROLINE BUENO DOS SANTOS
ANDERSON ANDREI LEMOS FERNANDES
BRUNA PAOLA DE ALMEIDA SCHOLLES
BRUNA RAFAELA FAGANELLO
CARINE MULLER PEREIRA
CAROLINE LAWISCH SAID
FABIOLA MAYUMI SILVA SHOJI
GABRIEL MAÇALAI FRACARO
GABRIELE DA SILVA DE BARROS
GIOVANNA PIETROWSKI PADILHA
JAQUELINE ANDRESSA GRÜNDEMANN KUPSKI
JULIANA PIRES
MATEUS DALLA LIBERA
MATHEUS FLORES PONSI
NATIÉLE SAUSEN SCHNEIDER
PÂMELA DA SILVA LEAL
WILLIAN PAUCZINSKI
 

Direito

ADRIELI DA SILVA MULLER
ALESSANDRA DALL AGLIO DE QUADROS
ANA JÚLIA DE BARROS FENNER
ANA PAULA PEDROLO
ANDERSON LENCINI BAGIOTTO
ANDREY BERRO VEPPO
ANDRIELI NATALY DE SENA ALMEIDA
ANGELO DANIEL SISTI
ARTHUR CALEGARI SANTOS
BIANCA BRUM BARELLA
BIANCA DOS SANTOS HERTHERT
BIANCA TALITA MELLOS DA SILVA
BRUNA BRIZOLA MENUZZO
BRUNA CARDOSO GOULART
BRUNA DORNELLES DOS SANTOS
BRUNA DOS SANTOS DIAS
BRUNA GOMES ZIMMER
BRUNA KUCHARSKI
CAMILA DO NASCIMENTO MROWINSKI
CAMILA FEIDEN
CAMILA FERNANDA KROHN
CAROLINA SIQUEIRA FERREIRA
CAROLINE DAS CHAGAS OLIVEIRA
DANIEL CAMARGO ZALTRON
DARLÃ COLPO
DIEGO DONATO CERENTINI
DJENIFER STRIEDER ROHDEN
EDUARDA FERNANDES QUARESMA PEREIRA

EDUARDA FIGUEIREDO SISTI
EDUARDO FRANCISCO MANTOVANI
EDUARDO LAUERMANN SCHLOTEFELDT
EDUARDO MATHEO SAUSEN
EDUARDO SCHREINER WALTER
EDUHARDA OLIVEIRA DO CARMO
ELOISA LANGER MARTINY
ELUISE FERNANDES DO ESPIRITO SANTOS
EMANUELE OLIVEIRA
EMERSON ARTUR ROTT
ERICK MAZANTI MACIEL
FABIO ANDRÉ DIEL
FABIO ANDREI STADLESKI DE OLIVEIRA
FABÍOLA JÉSSICA DA SILVEIRA WEIMANN
FLAVIA BOGORNI VIER
FRANCO GHELLER VERONESE
FRANTIESCA SANTOS
GABRIEL MAYCÀ DA SILVA
GABRIELA DE OLIVEIRA ZIMMERMANN
GABRIELA UNFRIED BATISTA
GABRIELI SANTOS DAS DORES
GABRIÉLY OSTWALD HAAS
GESIANE VANESSA MORAIS
GIOVANA ARANALDE DE CARVALHO
GIOVANI RODRIGUES MALOKOWSKI
GUILHERME BARROS DE MORAIS
GUILHERME DOS REIS PEREIRA
ISABEL MONTEIRO MALOKOWSKI
ISABELLE JUNG ZBOROWSKI
ISABELY BIANCA DIAS
ISADORA WIEST LEMOS
JENIFER GARCIA DUTRA
JESIANI PAOLA DOS SANTOS
JÉSSICA LIARA MOMBACH
JÉSSICA ZAMBELI BÜCHELE
JHONATTAN CHAVES
JOÃO IGOR FIGUEIREDO COELHO
JULIA RHAYSA ZAGO
JULIANA PRESTES DOS SANTOS SILVA
KECI LUANA PROISS FERRAZ
KELLY TAINARA BORCHARTT SPINDOLA
LARISSA GISSELE PEREIRA
LAURA HOFFMANN DE LIMA
LAURA VALENTINA DA SILVEIRA DA VEIGA
LAWRENCE LURASCHI DA CRUZ
LEONARDO GABRIEL MARKMANN
LEONARDO MÜLLER VERFFEL
LEONARDO MURILO DE AZEVEDO MARTINS
LUCAS ANTÔNIO MENEGAT
LUCAS DEMBERCK LAUTERT
LUCAS HENRIQUE CHAGAS VIANA
LUIARA PACHECO DOS SANTOS
MAIRA ANDRESSA DA VEIGA
MARA MACHADO BIESEK
MARCELLI LUISA GARLET
MARILIA ENGERS ELIAS
MARIO RUAN GODOY CAMARGO
MATHEUS FELIPE DA ROSA DURÃO
MELISSA DIANINI SANTAREM DE BITTENCOURT
MICHAEL CORREIA GARCIA DOS SANTOS
MICHELI DAIANE HEPP
MILENA DE OLIVEIRA
MILENA ROCCO DO NASCIMENTO
MILTON BUENO DE VARGAS
MILTON DORNELLES DE OLIVEIRA FILHO
MIRIELEN EDUARDA JARDIM DOS SANTOS
MONICA MORGANA FERREIRA DO NASCIMENTO
MONICA ROQUE NUNES
MYLENNA MACHADO BARCELOS

NATINAYAN NONEMACHER
PRISCILA STANISCHI SILVA
RAFAELA FAGUNDES MALAQUIAS
RAFAELA TRILHA ELICKER
RAMÃO FORTES
RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA
RAYANA AUGUSTA SCHRER
RETIELE DANEINHEIMER SCHUQUEL
RIAN LORENZO RIGO
RICARDO RIBAS DE SOUZA
SARA CRISTINA DOS SANTOS
STÉFANI DE OLIVEIRA PODGORSKI
SUELEN PAOLA MENSCH
TAINARA LENZ GOETTEMS
TALIZE FRANCISCA BARROZO DA SILVA
TATIELE DE SOUZA MACIEL
THAMIRES MARCHETTI
THIAGO HENRIQUE HEINLE SÁNCHEZ
VICENTE DORNELLES DE FREITAS
VINICIUS RISTOW DE MATOS
VIVIANE GECSE
WELLINGTON ANDREI DOS SANTOS
YASNIN PEREIRA DEPONTI
ZAÍNE MOUSQUER DA COSTA 
Aprovado optante pelo ingresso: Enem
JAIMIR DE ALMEIDA
 

Estética e Cosmética

ALINE DA ROSA CANTON BARTZ
AMANDA DOS SANTOS JACQUES
ANDRESSA VIVIANE BASSO
BIANCA MARTINS DA SILVA
CAMILA MARSCHALL CIEPIELEWSKI
CARLA CRISTINA DA SILVA FLORES
CAROLINE NILLES PEIXOTO
CRISTINA EBERHARDT
DANIELA DA SILVA SCHEFFER
DANIELA STEFANI PAULUS ORTIZ
DANIELI BEATRIZ MARCZEWSKI JABS
DÉBORA RAQUEL MOSER
DJEINIFER DE OLIVEIRA LAMBERTY
EDUARDA MEINHARDT DE MORAES
GABRIELA FERRAZ
GEOVANA MEDEIROS SASSI
GIANA KRAEMER DE BASTOS
GIOVANA MEINHARDT DE MORAES
GRAZIELA DE MELLO RAMOS
JAQUELINE WEIRICH
JÚLIA SCHLINDWEIN GODOY
KAUANE STASIAK DE MENEZES CABRAL
LARISSA FRUET
LAURA CARDOSO GOMES
LAURA SCHREIBER COSSUL
LUANA DOMINGUES BUENO
LUCIELI COSTA BEBER
MARIA AMABILA LEAL DA ROCHA
MARIELE SILVA HERMEL
PAMELA RAMOS MENDONÇA
RAFAELA BIEGER MUENCHEN
RAQUEL GONÇALVES WESZ
RENATA XAVIER DE VARGAS
RITA FABIANA CARNEIRO SOARES
TAINARA LENZ
THAÍS APARECIDA JARDIM
Aprovado optante pelo ingresso: Enem
RAFAELA SEIBT KARNIKOWSKI

 Fisioterapia

ADRIÉLE SCHNEIDER DIEL

AMANDA DE MOURA SCHNEIDER
ANDIANA DA ROSA LEDUR
ANDREI CRISTIANO ASSMANN
ANDRESSA SCHULTZ
BEATRIZ PEDROSO VERCELHESI
CAMILA MACHADO MÜLLER
CRISTIANE DEZEN
DAIANE TAÍS RODRIGUES DA SILVA
DIENANE DA ROSA SIQUEIRA
EDUARDA LAMANA PIEGAS
ÉRICA RAFAELA ARENHART
EVERLIZE DOS ANJOS OLIVEIRA
FERNANDA RODRIGUES SANTOS MACHADO
FLÁVIA SOUZA PETZINGER
GABRIELLE WUST DE JESUS
GABRIELLY LAIZ ZWAN
JAQUELINE DOS SANTOS CALLEGARO
JÚLIA FOLLMANN DE LIMA
JÚLIA PEDÓ PASTURIZA
KATIANE LUISA WEISS DANEZ
KETELIN OLIVEIRA DA SILVA
LARISSA BLEY GEBERT
LARISSA RIBAS ARANDA
LEIDIANE CRISTINA MENSCH HEUSER
LETIANE LUIZA MASLOWSKI
LIANDRA LEMOS
LILIAN FRANCIELE TEIXEIRA
LINDA ELEM CASSAFUZ
MARIANE FERNANDES
MARLON GEOVANI LONDERO
MILENE CUNHA GOMES
NICOLE DESIRÉE ZAMIN
RENATA RIBEIRO
ROBERTA LAUERMANN
SHANA DANDARA MACHT DE OLIVEIRA
STÉFANI PATTAT
STÉFANI WILLE ROSIN
TAUANA DANIELA MALDANER
THAÍS BORCK DE OLIVEIRA
VALÉRIA ASSUMPÇÃO LEWISKI
VITÓRIA RODRIGUES MARTINY
XENA DA ROSA FERNANDES
 

Odontologia

ALINE JAEGER DE OLIVEIRA
ANA LAURA BATISTA MARTINS
ANA PAULA WEBER FELL
ANALICE ALBRES MARTINS
ANDREY GIOVANE RODRIGUES VENZ
ANDRIELI DAIANI GABI
BRIANI HÖSEL PORTELA
BRUNA POMMER PEREIRA
CARMEM EDUARDA ROHR FLORES
CLARA MARIA BORCHARTT PEREIRA
DANIELA HENSEL
DANIELE RITA ASSMANN KOCHHANN
FABIANE DE MOURA MITTELSTADT
FELIPE LIXINSKI DA SILVA
GABRIEL AUGUSTO MALDANER PINTO
GABRIELA ZIMMER DOS SANTOS
IGOR FALEIRO DA SILVA
JÉSSICA LAÍS HELLMANZICK
JOÃO ALBERTO ZIMPEL
JÓICE COPETTI BARASUOL
JULIANNE GREFF MACHADO
KÁLITA DOS SANTOS RIBEIRO
KELLYN LIARA JESSE
LAUREN VALENTHINA PERES TIMM
LUANA DEGLIUOMINI LANZARIN

LUANA STEPHANIE DOS SANTOS
LUCAS DIOGO GREFF GRESELE
LUESSA KATYUÇA DALLABONA
MARCELLE ARAÚJO BONINI
MARIA EDUARDA OLIVEIRA RIBEIRO DE SOUZA
MARIANA AMARAL TATSCH
MARINA GARLET CAETANO
MILENA BERGER BOURSCHEIDT
MILENA SEIBT HARTMANN
NATALI MUSSKOPF
NATHÁLIA BERTÃO FERRARI
THIAGO SILVA BARCELOS SIEDE
VANESSA WEBER LIKES
VITÓRIA DOS SANTOS VALANDRO

Aprovado optante pelo ingresso: Enem
ISABEL LEDUR FELBER

Primeiros 40 suplentes, por

ordem de classifi cação

GIOVANNA EVERLING
ADRIANE TRETTER
ALINE MARIANE VONTROBA
REGINA DOBRACHINSKI CASAGRANDE
PATRIKE MATHEUS THEOBALD
PEDRO HENRIQUE LENTZ
KLEBER AUGUSTO SNITOWSKI BROUMANN
CAROLINE MOMBACH
ANDRESSA KOECHE
SANDRA CRISTINA JASKULSKI
PAULA BRONSTRUP KLETKE
CAROLINA GIROTTO
ALMIR EDUARDO OLIVEIRA GRIGOL
JENNIFER WINCKELMANN FELTEN
ÉVELIN MAIARA MARTIN
MAURICIO DA SILVA
ANA CARLA BOESING ESCOBAR
ALINE RAFAELA BOFF
EDUARDA LUNDIN
JAMILA JAMAL SALHIEH
LAURA SILVA FAGUNDES
ALYSON BRESCANSIN RODRIGUES DA SILVA
SAMARA VARGAS RÜCKERT
JOÃO PEDRO FRIEDRICH
RAÍSSA ILHA CREMA
JOSÉ PEDRO LIMA
DANIÉLE DA SILVA SCHIMITZ
MATEUS MAIA
ALESSANDRA BOURSCHEIDT
BRUNO ROBERTO GONSIORKIEWICZ
SERGIO HENRIQUE FERREIRA KRUEL
EVANDRO JABS
ANDRESSA RODRIGUES DE SOUZA
DIÊNIFER DA PAZ MACEDO
KAREN EVELISE AOZANI
ANDRE ABÊ PEREIRA
GRAZIELA WENZEL KOCHHANN
RENATA ROPKE RAIMUNDO DA SILVA
PÂMELA RENNER
DANIEL DA SILVA FABRÍCIO
 

Pedagogia

ALINI DEAK SULIMAN
ANDRESSA LUIZA FUR
ISADORA DOS REIS NAVALINE
JULIANA MACIEL NUNES DA SILVA
MAIRA SCHERER LENZ
MILENA FONTANA DA LUZ
PAOLA BUENO MACIEL

Ensino superior

Candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria Acadêmica da Faculdade, pessoalmente 
entre hoje e a próxima sexta-feira para realizar a matrícula em um dos nove cursos

  MMatrículas para aprovados noatrículas para aprovados no V Vestibular estibular 
de Verão da CNEC inicia hojede Verão da CNEC inicia hoje

Prova do Vestibular de Verão da CNEC 2018 foram realizadas no último domingo, dia 19

A CNEC Santo Ângelo divul-
gou na segunda-feira, dia 20 o 
listão dos aprovados no Vestibu-
lar de Verão de 2018 e as matrí-
culas para os aprovados iniciam 
nesta quarta-feira. Hoje se ma-
triculam os  futuros alunos para 
os cursos de Biomedicina, Esté-
tica e Cosmética, Fisioterapia e 
Odontologia. Amanhã será a vez 
dos aprovados no curso de Direi-
to. Já na sexta-feira os aprova-
dos em  Administração, Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas, 
Ciências Contábeis e Pedagogia 
deverão ir até a Faculdade CNEC 
para realizar a matrícula.

DOCUMENTOS
O candidato aprovado de-

verá comparecer na Secretaria 
Acadêmica da Instituição no 
período das 14h às 21h portan-
do: Documento de Identidade; 
CPF; certidão de Nascimento 
ou Casamento; Título de Eleitor 

acompanhado de comprovante 
de votação ou de justifi cativa de 
não votação na última eleição, de 
ambos os turnos, se for o caso; 
Prova de Quitação com o Serviço 
Militar (para candidatos do sexo 
masculino maiores de 18 anos); 
Foto 3x4 recente; Comprovante 
de Residência; Histórico Escolar 
do Ensino Médio; Certifi cado 
de Conclusão do Ensino Médio 
ou Certidão de Conclusão da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA); Diploma de Conclusão 
de Graduação (para o caso de 
diplomados); Documento de 
Identidade, CPF e Comprovante 
de Residência do responsável fi -
nanceiro que ratifi cará o Termo 
de Adesão ao Contrato de Pres-
tação de Serviços Educacionais 
(para candidatos menores de 18 
anos). Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (55) 
3313-1922 ou pelo site www.
cnecsan.cnec.br

Assessoria Comunicação CNEC/IESA
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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

E.E.E.M. HERBERT DE SOUZA PARTICIPA DO 
SEMINÁRIO NACIONAL EM SOCIOEDUCAÇÃO

Docentes das instituições de ensino do Rio Grande do Sul 
inseridas nos Centros de Internação da Fase integram o gru-
po, do qual fez parte a Coordenadora Pedagógica da E.E.E. 
M. Herbert de Souza, e profi ssionais da Fundação de Aten-
dimento Socioeducativo (Fase) participaram, no período de 
7 a 9 de novembro, em Brasília, do Simpósio Nacional em 
Socioeducação: a escolarização e o atendimento socioeduca-
tivo em perspectiva, promovido pela Universidade de Brasí-
lia (UnB). O Simpósio teve como objetivo oportunizar espaço 
científi co-profi ssional de socialização e de debate de estudos, 
resultados de pesquisa e experiências profi ssionais relaciona-
dos à escolarização e ao atendimento socioeducativo no Bra-
sil. Baseado nas especifi cidades da política socioeducativa, 
dos parâmetros do ECA, do SINASE e das Diretrizes Nacio-
nais para escolarização de adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas, a atividade foi, ao mesmo tempo, 
um evento de natureza científi ca e profi ssional, pois que se 
propôs explorar temáticas transversais ao campo da investi-
gação científi ca e ao campo da atuação profi ssional. Andreia 
Benvenutti da Rosa, Coordenadora Pedagógica da EEEM 
Herbert de Souza, destacou que esses debates retratam as 
diversas realidades que existem na atualidade no Brasil em 
termos de socioeducação. Também a importância da parce-
ria entre a Fase e a Secretaria de Educação (Seduc) que possi-
bilitaram a formação dos profi ssionais que atuam no sistema 
socioeducativo devido às peculiaridades no atendimento de 
adolescentes que cumprem medida.

SEMINÁRIO DAS ESCOLAS DO CAMPO
O Seminário Regional de Educação do Campo para 

o Campo reuniu 150 professores das escolas estaduais 
do setor das Coordenadorias Regionais de Educação 
(CREs) 14, 17, 21, 32 e 36, nos dias 13 e 14 de novembro. 
O evento ocorreu na Escola Técnica Estadual Celeiro, na 
cidade de Bom Progresso. De acordo com os organiza-
dores, o objetivo é promover a formação dos professores 
na perspectiva da melhoria da aprendizagem dos sabe-
res do núcleo comum e das especifi cidades rurais, com 
metodologias pedagógicas interdisciplinares e efetiva 
participação das entidades ligadas ao campo. Assessoras 
das Escolas do Campo, Maria Lurdes Pedrolo, Rosamari 
Rossatto, Maria Inez Ribas, Elenita Miranda e Ana Maria 
Lemos Rolim destacaram a importância de oportunizar 
aos professores momentos de aprendizagem, como os vi-
venciados nos dois dias do evento, para o fortalecimento 
das práticas pedagógicas das escolas do campo. Da 14ª 
CRE, também estiveram prestigiando o evento a Coor-
denadora Tania Santiago e a Coordenadora dos Recursos 
Humanos Erica Suski.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO NO 
CRIANÇAS E JOVENS DO RIO GRANDE 

ESCREVENDO HISTÓRIAS
No dia 10 de novembro, alunos e professores partici-

param da cerimônia de premiação no Crianças e Jovens do 
Rio Grande Escrevendo Histórias. Doze alunos das escolas 
estaduais de abrangência da 14ª CRE foram selecionados. 
Suas redações foram escolhidas para a obra Crianças e 
Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias, que este ano 
completa sua 25ª edição. O evento contou também com a 
participação da Assessora das Bibliotecas Escolares Elsa 
de Souza Trindade e da Assessora Pedagógica Norma Bri-
go. A 14ª Coordenadoria Regional de Educação parabeni-
za o trabalho dos professores e dedicação dos alunos.
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES 

E PROFESSORES ENVOLVIDOS COM A 
EDUCAÇÃO NAS PRISÕES DO ESTADO

A convite da SEDUC, a 14ª CRE de Santo Ângelo par-
ticipou do Curso de Formação Continuada dos NEEJAS 
Prisionais do Estado do Rio Grande do Sul, realizado em 
Porto Alegre no período do dia 05 a 10 de novembro de 
2017. Participaram deste curso a professora Sônia Ober-
meier representando a 14ª CRE, e representantes do NE-
EJA Flávio Gilberto Bley, o professor Ivo Ribeiro da Silva 
– Diretor, Luis Alberto Klee - Coordenador Pedagógico e 
a professora Jesiane Izolan da Rosa -Alfabetizadora. As 
temáticas abordadas foram voltadas para a realidade Na 
oportunidade, os diretores e professores puderam dis-
cutir e debater as difi culdades encontradas no cotidiano 
escolar, e juntamente com SEDUC buscar alternativas. O 
evento ainda contou com a apresentação das boas práti-
cas realizadas em cada núcleo. 

CONCURSO “TAMO JUNTO COM 
A CIPAVE” E “CULTURA DE PAZ”

Evento na 14ª CRE certifi cou escolas participantes 
do Concurso “Tamo Junto com a CIPAVE” e “Cultura 
de Paz”, na quinta-feira (16). Foram 13 escolas estaduais 
participantes, as quais agradecemos o empenho e dedi-
cação. A 14ª CRE parabeniza o envolvimento de todos na 
promoção e construção da Cultura de Paz.

Marcos Demeneghi

Cidade

O Casamento Coletivo fi cará 
marcado para sempre de forma 
indelével na memória dos noivos, 
seus convidados, autoridades e 
o público que prestigiou a ceri-
mônia, na tarde de domingo, na 
Praça Pinheiro Machado, Centro 
Histórico de Santo Ângelo. A ce-
rimônia que ofi cializou a união 
de 28 casais tendo como objetivo 
a valorização da família, foi uma 
iniciativa do Governo Municipal, 
através da Secretaria da Assis-
tência Social, Trabalho e Cida-
dania, em conjunto com o Foro 
local e com o apoio da iniciativa 
privada.

Testemunhada pela nature-
za da Praça Pinheiro Machado e 
pela riqueza cultural e religiosa 
do Centro Histórico, o matrimô-
nio foi abençoado pelos pasto-
res Gerson Fernando Rodrigues 
(Igreja do Evangelho Quadran-
gular), Sílvio Motta (Igreja Meto-
dista) e pela ministra Elisângela 
Ribas (Igreja Católica), em culto 
ecumênico que antecedeu a ce-
rimônia, na presença do prefeito 
Jacques Barbosa, da primeira-

-dama Juliana Barbosa, do presi-
dente do Poder Legislativo Ado-
lar Queiroz, do Juiz de Direito e 
diretor do Foro local, Luis Carlos 
Rosa, do deputado estadual Edu-
ardo Loureiro, do secretário de 
Estado adjunto da Cultura André 
Kryszczun, da secretária da As-
sistência Social Jacqueline Pos-
sebom, vereadores, secretários 
municipais e da ofi cial do Cartó-

rio de Registro Civil de Santo Ân-
gelo Lucila Paixão Selensky. 

O Casamento Coletivo esteve 
inserido na programação conjun-
ta do Dia da Cidadania promovi-
do pelo Poder Judiciário, Foro de 
Santo Ângelo, e que foi realizado 
no mesmo dia, na Praça Leônidas 
Ribas, com uma série de atendi-
mentos à população santo-ange-
lense.

Seminário de Crédito 
BNDES acontece na ACISA 

Com o objetivo de levar informações sobre fi nan-
ciamento e gerar oportunidades de negócios para 
todas as empresas da região, será realizado hoje na 
ACISA, em Santo Ângelo, o Seminário de Crédito 
BNDES – Linhas de Financiamento e Cartão. 

As inscrições devem ser feitas diretamente na 
Associação, ao valor de R$ 10,00 para associados e 
R$ 20,00 para não sócios. As vagas são limitadas. O 
evento terá início às 19h30, no Salão de Eventos da 
ACISA. Após a apresentação, terá um coffee break 
para os participantes.

O seminário é promovido pela ACISA, CDL, Sin-
dilojas e a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo em 
parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Na oportunidade, técnicos do BNDES apresenta-
rão produtos e serviços da instituição, como linhas 
de fi nanciamento e cartão, incluindo as mudanças 
de redução de juros e ampliação de prazos. Logo 
depois, os participantes podem esclarecer dúvidas e 
obter o passo a passo de um fi nanciamento.

SOBRE OS TÉCNICOS
Pablo Barrio Arconada -Engenheiro Eletricista, 

Universidade Mackenzie, MBA em Finanças, IB-
MEC do Rio de Janeiro;

Rafael Petrocelli – Economista, Universidade de 
São Paulo (USP), MBA em Finanças, IBMEC Rio de 
Janeiro, ambos do Departamento Regional Sul do 
BNDES.

Evento será nesta quarta-feira, no salão da Acisa e terá início às 19h30min. 
Inscrições podem ser feitas diretamente na associação e as vagas são limitadas

Cerimônia oficializa união civil de 28 casais

Casamento Coletivo aconteceu no último domingo, dia 19, no Centro Histórico Municipal

Inscrições do Processo Seletivo para estágio
na Câmara de Vereadores segue até sexta

Está aberto o prazo para inscrição no Processo 
Seletivo Público Simplifi cado para estágio de nível 
superior no Poder Legislativo de Santo Ângelo. O 
certame tem por objetivo a formação de cadastro re-
serva para contratação conforme necessidade.

A duração do estágio será de até dois anos, reno-
váveis semestralmente. O valor da bolsa-auxílio é de 
4,27 PRL (Padrão de Referência Legislativo) para a 
carga horária de 30 horas semanais.

Na sessão ordinária desta semana, o Presidente 
da Câmara, Adolar Queiroz, explicou que a realiza-
ção do processo seletivo foi um compromisso assu-
mido pela mesa diretora e que será executado pela 
Secretaria Municipal de Administração – SMAD, 
conforme convênio fi rmado entre Legislativo e Exe-
cutivo Municipal.

“Logo que assumimos, o jurídico da Câmara nos 
informou da necessidade de fazer uma convênio 
com  a prefeitura para fazer a seletiva para estágios. 
A partir de então, iniciamos o processo, fi rmamos o 

convênio e agora publicamos o edital", acrescentou  
Queiroz.

REQUISITOS
Poderão se inscrever no processo seletivo candi-

datos que estejam matriculados como aluno regular 
na Rede de Ensino Superior nos seguintes cursos: 
Administração, Ciências Contábeis, Ciências da 
Computação e Direito.

INSCRIÇÃO
O prazo para inscrição segue até o dia 24 de 

novembro. Os interessados devem se dirigir até 
a   Secretaria de Administração, localizada na Rua 
Antunes Ribas, 1001- Centro, das 07h 30min horas 
às 13h30min. A inscrição deverá ser feita para ape-
nas um curso. Será necessário apresentar fi cha de 
inscrição devidamente preenchida, fotocópias dos 
documentos pessoais (Identidade e CPF) e de um 
comprovante de endereço.

AI PMSA / Fernando Gomes
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A “Panela Missioneira” é 
o mais novo produto da Fun-
dimisa, leva o símbolo das 
missões cunhado em baixo 
relevo e poderá ser a primeira 
panela brasileira certificada 
pelo INMETRO. As panelas 
de ferro da linha tradicional 
estarão disponíveis ao consu-
midor já no mês de dezembro 
em dois modelos, a multifun-
cional e a frigideira. 

Estes utensílios culiná-
rios agregam uma tecnologia 
de proteção superficial ino-
vadora elaborada com apoio 
de estudos científicos desen-
volvidos nos cursos de enge-
nharia química e mecânica da 
URI - Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões. A nova aposta 
da Fundimisa pretende po-
tencializar a atuação da in-
dústria em âmbito regional, 
nacional e até internacional. 

O designer e o acabamen-
to da panela multifuncional 
foram elaborados para faci-
litar a apresentação do ali-
mento na mesa e permitir 
que a tampa seja utilizada 
para o cozimento de outros 
ingredientes, podendo in-
clusive aproveitar o calor da 
própria panela. Na hora de 
servir o alimento um sistema 
de encaixe da tampa permi-

te que ela fique suspensa na 
diagonal, sem que seja neces-
sário removê-la ou apoiá-la à 
mesa. A multifuncional será 
oferecida em três dimensões: 
200mm, 270mm e tamanho 
família, de  390mm.

Além da linha tradicional 
que já está testada e aprova-
da, pretende-se oferecer no-
vos modelos e composições de 
materiais esmaltados, capazes 
de concorrer com as melhores 
panelas gourmet oferecidas 
no mundo. O setor comercial 
da Fundimisa não descarta a 
diversidade de produtos da li-
nha gourmet Missioneira e já 
projeta o incremento de uten-
sílios culinários.  

A Fundimisa é a maior do 
Estado em capacidade produ-
tiva de fundidos. Atualmente 
transforma cerca de 2000 to-
neladas de ferro todos os me-
ses, fornece mais de 800 tipos 
de peças que compõe a linha 
de montagem de veículos pe-
sados da Ford, Iveco Merce-
dez Benz, Wolkswagen, Volvo, 
Dana, Randon, além de peças 
agrícolas para a John Deere, 
AGCO, entre outras. Contudo, 
o investimento realizado nos 
últimos anos levou a planta 
industrial a alcançar um pata-
mar capaz de triplicar a pro-
dução atual chegando a 6400 

toneladas de fundidos. A dire-
ção da Fundimisa lançou um 
desafi o a equipe de trabalho: 
até o ano de 2021, conquistar 
a plenitude de, pelo menos, 
80% desta capacidade. 

A Panela Missioneira é 
apenas uma das apostas da 
empresa, que busca mais au-
tonomia e sustentabilidade 
ao ampliar as possibilidades 
de atuação no mercado bra-
sileiro e internacional. Difere 
de tudo que a empresa tem 
feito nos últimos anos, mas 
está associado ao que ela sabe 
fazer de melhor, transformar 
o ferro em bens de consumo 
com acabamento e precisão. 

A linha de fabricação já 
está pronta, exigiu treina-
mento dos colaboradores, 
estudo de novas tecnologias 
e aquisição de novos equi-
pamentos para a indústria. 
O Coordenador de Vendas 
da Fundimisa, Luis Rabelo, 
disse que o custo final para o 
consumidor está próximo da 
realidade das famílias brasi-
leiras que terão a disposição 
um produto de qualidade com 
preço competitivo em relação 
às similares que existem no 
mercado. “Bom, bonito e pre-
ço atrativo”, afirmou com um 
leve sorriso o Coordenador 
de Vendas da Fundimisa.

A Fundimisa amplia a área de atuação no mercado nacional e investe na criação de uma linha gourmet.
A “Panela Missioneira” é o primeiro produto e estará disponível no comércio local no mês de dezembro

O símbolo das Missões O símbolo das Missões 
cunhado em ferro fundidocunhado em ferro fundido

Culinária

Panela de ferro multifuncional e frigideira da linha “Missioneira” produzida na FUNDIMISA 

A tampa multifuncional pode ser usada como frigideira 
e grill e possibilita o preparo simultâneo de dois alimentos

Marcos Demeneghi
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LANÇAMENTOS

PRIMAVERA 
VERÃO 2018

Melissa Kristochek da Silva 
recebeu - merecidamente,  

o título de Doutora em Ciências 
da Saúde pelo programa de 
Pós-Graduação da Fundação 
Universitária de Cardiologia 
(ICFUC) em parceria com UFRGS 
- sob os aplausos e homenagens  
de seus familiares e amigos, no 
último dia 9, em Porto Alegre. 
Na foto, Melissa - feliz e realizada 
clicada ao lado de seu fi lho João 
Vicente (E) e nora Caroline, seu 
pai Paulinho Nunes da Silva, sua 
fi lha Bethina, esposo Juliano 
e sua mãe Odete  da Silva (D) 
- brindando a sua importante 
conquista. 

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

AMÁLIA PAZ - renomada farmacêutica, que comanda com sucesso a Amália 
Aromas & Manipulação, estreou idade nova no última segunda-feira, 20. Já 
MARILEI TOFOLO - talentosa maquiadora, comemorou ontem, 21, o seu 
aniversário. Hoje, 22, é a vez do conceituado Dr. MUSTAFÁ - ouvir o tradicional 
“parabéns à você”! E amanhã, 23, JOSIANE KRAUS - que atua com dinamismo 
no “staff ” do JOM vai acrescentar mais um ano em sua vida. Com certeza todos 
merecem receber homenagens, especialmente de seus familiares e amigos. Aos 

amigos Amália, Marilei, Dr. Mustafá e Josiane, parabéns e muito sucesso!

O Restaurante Sperling - capitaneado por Patrik e 
Jéssica Sperling - está sempre inovando, na última 

quinta-feira, 16, foi a noite com destaque para um menu 
francês. E só receberam elogios! Por lá, entre outros nomes, 
circularam, Fernando e Magme Londero, Denise e Zeca 
Rigo. Aliás, na segunda-feira que passou, 20, a professora 
Magme que dirige com competetência e entusiamo a 
Escola Criança e Companhia, festejou a sua troca de idade, 
sendo o centro das atenções de seus familiares e amigos. À 
amiga Magme, parabéns e sucesso sempre!

Amália PazAmália Paz

Dr. José MustafáDr. José Mustafá

Marilei TofoloMarilei Tofolo

Josiane KrausJosiane Kraus
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Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

NO RESTAURANTE SPERKING

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

Fernando e Magme Londero

Denise e Zeca Rigo
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REKINTE 

N
a última quinta-feira, 16, as empresárias Fátima e Bruna 

Bassani, movimentaram a loja Filo, em torno de um 

badalado e bem prestigiado coquetel. O motivo: apresentar 

ofi cialmente a coleção verão 2018 da Filo! Na foto, a bela modelo 

GEORGIA HORRANA - que desfi lou alguns do modelitos da nova 

coleção da Filo. Mais detalhes e fotos próxima edição!

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

NOVEMBERFEST ENCERRA COM ABSOLUTO SUCESSO!

E a 2ª e última noite da 26ª Novemberfest, que aconteceu no sábado passado, foi um estrondoso sucesso! Muita, mas 
muita gente circulou por lá , e na verdade se acotovelou para dançar e muito ao som das bandas Renascer e Brilha Som.  

Foi superlotação, com fi las de dobrar a esquina para entrar no Clube!!! Realmente foi para encerrar com chave de ouro a 
“26ª November”! Então, os méritos devem ser creditados a toda a diretoria do Clube Gaúcho, liderada com dinamismo pelo 
casal Luís e Marilise Voese.  Na foto acima, os integrantes da atuante diretoria do Clube Gaúcho, presidida por Luís e Marilise 
Voese, com a Rainha da 26ª Novemberfest - Alessandra Gerloff  e mais o Casal Número 1 da Novemberfest - Hotto e Helga, 
pra lá de felizes com o sucesso absoluto do maior evento do calendário social da entidade. Abaixo algumas das muitas 
presenças que circularam na noite de encerramento da maior festa popular do Clube Gaúcho.

Eduarda C. Kronhardt e 

Lúcia Helena S. Almeida.

Déia Neves e 

Anderson Goulart..
Emilena Lemes e 

Luís Fabiano Ciotti.

Paulinne Thomas Klee - 

Ex-Rainha da Novemberfest.

Fotos: Margarete MacielFotos: Margarete Maciel
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Jonatã 
Ferreira

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

Ensino superiorCidade

Direitos do povo
Dias atrás estava assistindo televisão, entre 

um canal e outro, cada qual com sua programa-
ção banal, por um instante inicia uma simpática 
peça publicitária, referindo que ano que vem o 
sinal de antena analógico será substituído pela 
nova tecnologia digital, dando mais qualidade 
em imagem na TV. Para tanto, inclusive serão 
distribuídos diversos “kits da TV Digital” gratui-
tos para famílias de baixa renda, cadastradas em 
projetos sociais governamentais. O kit é com-
posto por antena, conversor digital, controle 
remoto e cabos, sendo que no estado serão en-
tregues aproximadamente 432 mil equipamen-
tos. Para fi nalizar, a propaganda frisava que era 
“DIREITO” do cidadão ter TV digital.

E por falar nisso…
Nada contra a televisão, tampouco que possa 

ter mais qualidade, mas fi co pensando que nos-
sos governantes adotam a antiga politica do “pão 
e circo”, já que o povo com direitos sendo cons-
tantemente violados, desvia o foco das questões 
elementares, não revindicando seus verdadeiros 
direitos. O cidadão muitas vezes não tem direi-
to a educação, com escolas sucateadas e profes-
sores recebendo parcelado. Não tem direito a 
saúde, com atrasos em repasses para hospitais 
e postos de saúde, medicação faltando e equipes 
defasadas. Não tem direito a segurança, pois a 
violência é crescente, presídios lotados, falta 
efetivo e os salários igualmente atrasados. Dian-
te desse retrospecto, cabe a pergunta: “O que de 
fato é prioridade para o cidadão?”.

Merece aplauso
Os aplausos de hoje são para o Grupo Cul-

tural Negras Raízes, presidido pelo amigo pro-
fessor Daniel Amarante, que para marcar o “Dia 
da Consciência Negra”, ocorrido no último dia 
20, organizou uma série de atividades, entre elas 
a exposição “História da África e dos Afrodes-
cendentes brasileiros” que fi cará exposta até a 
próxima sexta-feira, dia 24 no hall de entrada 
do Centro Municipal de Cultura, com entrada 
franca. Além disso, serão realizadas palestras 
sobre o tema. Congratulações a esta importante 
entidade e seu trabalho de representação pela 
igualdade e contra o racismo e preconceito.

Merece uma vaia
Por falar em racismo, o caso envolvendo o 

conceituado jornalista Willian Waak, em lamen-
tável episódio em que profere ofensas raciais 
segundos antes de ir ao ar, expõe uma mazela 
em nosso país que teima em fi ngir que o racis-
mo não existe. Em um país de proporções con-
tinentais, em que mais da metade da população 
se declara negra ou parda segundo o IBGE, atos 
como o do polêmico jornalista demonstra como 
ainda somos racistas, onde vigora a separação 
por “castas”, mesmo que de forma velada. Para 
estes, a mais retumbante vaia.  

Mudando de assunto
O governador Sartori (PMDB) perdeu o sen-

so de compostura realmente. Com um governo 
pífi o, que perde em termos de gestão para qual-
quer dono de bolicho, o governador só sabe usar 
do expediente do “caos”, propagando a falta de 
dinheiro e como proposta querem vender o que 
resta de patrimônio no estado. Quer vender a 
CEEE, SulGás e CRM, usando da mesma táti-
ca do ex-governador Antônio Britto, na época 
peemedebista, que se mostrou uma pessíma 
estratégia, afundando o RS em uma crise ainda 
maior. Sartori jogou sua carreira pública fora 
em prol de interesses escusos.

 A Loja Alfabeto está de cara nova. 
Na tarde da última segunda-feira, dia 
20, foram inauguradas as ampliações 
da empresa, que passou a contar com 
um novo espaço, uma nova fachada, 
além de novos produtos para oferecer 
o melhor do vestuário infantil em Santo 
Ângelo.

Todas as ampliações e melhorias 
foram planejadas pela Concentus Ar-
quitetura e a Alfabeto agora conta tam-
bém com um novo espaço, no segundo 
andar, que oferece variadas opções de 
roupas e acessórios infantis exclusi-
vamente para os tamanho de 8 ao 16. 
Além disso, a nova decoração e a facha-
da buscam oferecer maior comodidade 
e bem estar a todos os clientes. 

Na Alfabeto são oferecidas roupas 
e acessórios infantis, desde o recém-
-nascido até o tamanho 16. A loja é co-
mandada pela empresária Tatiane An-
drade e trabalha com linhas das marcas 
infantis mais conceituadas do mercado 
como: Marisol, Mini Sailor, Marlan, 
Bandili, Roana, Carinhoso, Malwee, 
Pino Lelê, Ecobabies, Green, I +I, Mi-
lion, Sonho Mágico, Charpey, Bugbee, 
Momi, Bibi, Gambo, Ninali, Millia, Gu-
mii entre outras. Tatiane destaca que 
“na loja cada peça tem personalidade 
única para vestir seu fi lho com muito 
estilo”. Além disso, ela convidou toda a 
comunidade para conhecer a nova loja e 
aproveitar as sugestões para presentear 
neste natal.

A Alfabeto está localizada na Rua 
Marquês do Herval, número 1362. Mais 
informações podem ser obtidas pelo te-
lefone: (55) 3312-6906.

Loja Alfabeto oferece vestuário infantil completo em um espaço remodelado e ampliado 
para vestir os pequenos missioneiros desde o recém nascido até o tamanho 16

“A arte de vestir com
todas as letras”

Loja Alfabeto é comandada pela empresária Tatiane Andrade (esquerda)

A Unimed Missões/RS reali-
za, de 21 a 28 de novembro, a 5ª 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho – SIPAT e 
4ª Semana da Qualidade, voltada 
aos colaboradores da cooperativa. 

O evento é promovido pela 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes – CIPA, em conjun-
to com o Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho – SESMT e 
pelo setor de Qualidade. A SIPAT 
da Unimed Missões/RS tem o ob-
jetivo de trabalhar a prevenção 
de acidentes e as doenças relacio-
nadas ao trabalho, prevenção da 
vida e a promoção da saúde do 
colaborador. A programação en-
volverá palestras com temas va-
riados, como Segregação de Re-
síduos, Perfuro Cortantes como 
Dispositivo de Segurança, Moti-
vacional e Desafi o de Assegurar 
a Conformidade dos Processos 
quando o “Produto” é o Pacien-
te. O evento será encerrado com 
palestra do Dr. Palhaço Leleco, 

envolvendo colaboradores e fa-
miliares. Durante a semana serão 
realizados sorteios de brindes en-
tre os participantes. 

Para o presidente da Unimed 
Missões/RS, Dr. Roberto Valan-
dro Bellinaso, o evento promove 
a discussão e o fortalecimento das 
condições para a prevenção de 

acidentes do trabalho e de todos 
os aspectos que afetam a saúde e 
a segurança dos trabalhadores.

 “A SIPAT visa motivar os co-
laboradores e alertar para a im-
portância da prevenção contra 
acidentes de trabalho, orientando 
para uma vida melhor, com mais 
qualidade e atenção à saúde”. 

Michael Garcia

Alfabeto está localizada na Rua Marques do Herval, número 1362, bem no 
centro de Santo Ângelo

Unimed Missões/RS realiza 5ª SIPAT
e 4ª Semana da Qualidade

Palestras serão uma das principais ações do evento

Assessoria Comunicação Unimed Missões
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Servir desinteressadamente

O homem, o leonismo
e a finitude do ser –VII

Há um princípio natural e lógico de que não 
devemos escrever sem antes pensar. E o pen-
sar não se restringe à formação de frases, mas à 
criação de uma ideia que deve ser desenvolvida. 
Tarefa que se faz bem mais fl uente quando tende-
mos a universalizar o agente – aquele que escre-
ve – evitando que se cinja a sua pessoalidade, de 
forma a difi cultar a trama envolvente de pessoas 
e fatos. Com a facilidade de conhecimento da re-
alidade dos mais distantes povos, com culturas, 
hábitos e costumes diversos, vamos inteirando-
-nos de coisas que nos surpreendem, positiva ou 
negativamente. E isso, sem dúvida, acresce para 
ambos os lados. 

Muitos são os fatores que levaram homens 
e mulheres a criarem movimentos tendentes a 
unir pessoas em torno de uma causa voltada para 
a grande massa da humanidade sofrida. Desses 
movimentos, como partícipes ativos, ora distin-
guimos o LIONS CLUBE INTERNACIONAL, 
cujos membros – a que nos inserimos – estão em 
permanente trabalho na construção de o próprio 
ser humano, socorrendo-o em suas carências físi-
cas e materiais, num trabalho incansável e reno-
vador. Tanto que, a cada ano, seus dirigentes, dis-
tribuídos em 210 países do nosso amado planeta, 
são renovados, dando lugar a outros com ânimos 
e projetos diferenciados. 

Atualmente, nosso dirigente máximo é um in-
diano desprendido e de uma alegria contagiante, 
que inicia seus contatos e pronunciamentos com 
a saudação “NAMASTÊ”, que se traduz como:- “O 
divino em mim saúda o divino em você”. Do que 
se depreende o grande respeito que devota a seu 
semelhante, independentemente de credo, posi-
ção social, etnia ou nacionalidade. Naresh Agga-
rwal, o atual presidente internacional do movi-
mento leonístico, é - não de hoje como presidente 
– um servidor nato de seu próximo. Apregoa 
Naresh, como objetivo para os 12 meses do seu 
mandato, que todo Leão sirva a dez pessoas por 
mês. Dizem os que o conhecem que Naresh na 
execução de suas tarefas põe-se a cantar. Isso nos 
faz lembrar de grandes fi guras, que, embora seus 
biógrafos não revelem, nos seus momentos mais 
dramáticos, punham-se a cantarolar. O Mestre de 
todos nós, dizem os pesquisadores sobre sua vida 
fora do apostolado, costumava cantar na execu-
ção de suas tarefas de profi ssional e obreiro que 
era para  o sustento de sua família e seu próprio. 

Naresch Aggarwal sonha, juntamente conos-
co – leões de 210 países – servir a 170 milhões 
de pessoas, neste AL (ano leonístico). Será uma 
semeadura fantástica de luz, consolo aos desgar-
rados, e bênçãos. Pensemos nisto e juntos sonhe-
mos com Naresh para construirmos uma realida-
de.

Adão Lago Pinto

ORIGEM DO SÃO NICOLAU

A escultura provinda de Santa Maria é 
identifi cada como São Nicolau. O santo nas-
ceu na Turquia (cidade de Patara) – Província 
de Lícia por volta de 270-275 d.C. Também 
conhecido como São Nicolau de Bari – pois 
segundo a lenda, seus ossos foram enterra-
dos na cidade de Bari (Itália). Tornou-se bis-
po de Mira com 30 anos de idade. Morreu 
em 6 de dezembro de 343 d.C. – e enterrado 
na cidade de Mira. Em 1087 o corpo e Nico-
lau foi roubado por 62 marinheiros e levado 
para Bari. Em Bari foi erguido a Basílica di 
San Nicola. 

“Os restos mortais de São Nicolau foram 
depositados em uma tumba provisória em 
1089 e foi transferido para seu lugar defi nitivo 
no ano seguinte para um novo sepulcro intei-
ramente feito de mármore. Todos os anos em 
Bari no dia 6 de dezembro celebra-se o dia da 
morte do Santo e de 7 a 9 de maio acontece 
a festa de São Nicolau (Festa di San Nicola)” 
COSTA, Jorge. A História e Papai Noel, 2014.

SÃO NICOLAU É O PAPAI NOEL

“No século XII, surgiu o costume de 
representar São Nicolau dando doces às 
crianças, na vigília de sua festa, talvez numa 
transposição do milagre do bispo que, con-
forme a lenda, teria ressuscitado três me-
ninos assassinados e salgados, ou do dote 
providenciado para as três jovens. 

Mais tarde, esse costume se desenvol-
veu por infl uência dos místicos germânicos 
da natureza. E no séculos IX, no norte da 
Alemanha, o folclore pagão substituiu São 
Nicolau pelo “Homem Natal” (Weihnachts-
mann), mudando seu nome para “Santa 
Klaus”, Sint Klaeg ou para o velho (...) o “Para 
Noël dos franceses”. 

Nos países nórdicos europeus ou de ori-
gem nórdica, Sankt Nikolaus, Santa Klaus, é o 
bispo de barbas brancas, que traz presentes 
às crianças no dia 6 de dezembro. Aos pou-
cos ele é travestido de Papa Noël e, mais tar-
de, comercialmente instrumentalizado para 
promoção da festa do Natal.” BECKHÄUSER, 
Alberto. Os Santos na Liturgia: testemunhas 
de Cristo. Petrópolis: Vozes, 2013.

Uma representação de São Nico-
lau foi encontrada no ateliê do Colégio 
Marista em Santa Maria. Esta peça foi 
produzida com a ajuda dos indígenas 
pelo jesuíta José Brasanelli, escultor na 
Redução de São Borja de 1696 a 1706. 
O Papai Noel Missioneiro é de madeira 
maciça feita em cedro, pesa 22 quilos e 
mede 95 centímetros de altura e 38 de 
largura. É considerada uma peça rara e 
a maior representação de São Nicolau 
na região dos Sete Povos. A identifi ca-
ção da obra foi possível pelo trabalho do 
pesquisador e Professor Édison Hüttner, 
coordenador do Projeto de Arte Sacra 
Jesuítico-Guarani e professor da Escola 
de Humanidades da PUCRS. 

A peça é um dos destaques de uma 
exposição que está ocorrendo no térreo 
da Biblioteca Central Ir. José Otão da 
Pucrs em Porto Alegre neste mês. São 
Nicolau, o Papai Noel Missioneiro “no 
mapa da arte sacra nacional, é como se 
achássemos uma obra de Aleijadinho 
em Ouro Preto”, destaca o irmão Édison 
Hüttner, coordenador do Projeto de Arte 
Sacra Jesuítico-Guarani. 

Cultura Missioneira

Papai Noel Missioneiro

A estátua, feita em madeira, deve ter pertencido à Redução de São 
Nicolau, a primeira estabelecida onde hoje é o Rio Grande do Sul. Foi 

produzida pelo jesuíta José Brasanelli, escultor na Redução de São Borja 
de 1696 a 1706, com a ajuda dos indígenas. Estava no ateliê do Colégio 
Marista Santa Maria, quando o irmão Roque Salet chamou Hüttner para 

identifi cação. Logo observou o prego da base, um cravo missioneiro, 
idêntico aos encontrados na Redução de São João Batista. As técnicas 
de encaixe dos braços e os sapatos também são comuns no período, 

assim como as características dos olhos. A arte em policromia se repete. 
Apesar de quase apagadas pelo tempo, se notam as cores na escultura e 

inclusive uma cobertura com pó de ouro.
O coordenador do Laboratório de Pesquisas Arqueológicas do curso 

de História, Klaus Hilbert, considera a estátua muito bem elaborada e 
impressionante. “Trata-se de um objeto raro, pois São Nicolau não é 

representado com frequência, especialmente naquele contexto”, afi rma o 
professor, que supervisiona o estágio pós-doutoral de Hüttner.

Tomografi a computadorizada feita no Instituto do Cérebro do Rio Grande 
do Sul mostrou que é maciça. “A tecnologia trouxe uma nova perspectiva 
para a arte missioneira antiga”, afi rma o pesquisador Éder Hüttner, que 

introduziu essa ferramenta nos estudos.

Pesquisador da PUC identifi cou uma escultura de arte sacra Missioneira, a obra  é 
uma representação de São Nicolau, padre que inspirou a mística do Papai Noel 

Bruno Todeschini
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Está agendada para domingo, dia 26, a etapa 
final do Campeonato Noroeste de Ciclismo, even-
to promovido pela Liga Noroeste de Ciclismo. 
Esta etapa será organizada pela Equipe 53 ⁄11, de 
cidade de Santo Ângelo, com apoio da Prefeitura 
Municipal, da ACM (Associação de Ciclistas das 
Missões) e do Curso de Educação Física da URI 
Santo Ângelo.

Atualmente a equipe 53 ⁄11 lidera o Campeo-
nato de Ciclismo, seguida da equipe Ativa Team 
Bike, na cidade de Cruz Alta. A equipe santo ange-
lense constitui-se de diversos ciclistas de estrada 
e mountain bike, e estão como responsáveis na 
liderança administrativa, Alessandro Dorneles, 
Diretores técnico ⁄competições Nicolau Taborda 
e Dheison Castro. O líder de ciclismo Mountain 
Bike é Fabrício Araujo e de Estrada Elisandro da 
Silva.

Esta etapa busca consolidar o sucesso do Cam-
peonato ao longo de 2017. Após o êxito das seis 
etapas, os apaixonados por pedal e velocidade já 
estão prontos para a grande final no dia 26 de 
novembro. Será uma prova de 45km com eleva-
ção aproximada de 935 metros, caracterizando-
-se por um dos circuitos mais difíceis do Campe-
onato, em virtude do número elevado de subidas. 

Nesta competição, os ciclistas poderão com-

petir em diversas categorias, bem como nas mo-
dalidades de speed e moutain bike.

O evento será realizado próximo ao Clube da 
Comunidade Evangélica de Buriti, onde após o 
término da Competição, será realizado um almoço 
e entrega da premiação da Etapa e do Campeona-
to. As inscrições para esta prova poderão ser feitas 
no site URI no seguinte link: http://santoangelo.
uri.br/ciclismo2017_etapa_7/inscricao.php

 Equipe Sub-17 da Asaf que foi Bi campeã do Campeonato Estadual de Futsal

A equipe venceu a AABB por 7 a 1 no tempo normal e 
assegurou o título com um empate em 1 a 1 na prorrogação

 Sub-17 da Asaf conquista o 
Bi campeonato estadual

A equipe Sub-17 da Asaf é 
bicampeã estadual de Futsal. O 
título foi conquistado no último 
sábado no Ginásio Marcelo Mio-
so, com direito a gol faltando cin-
co segundos para o fi m de jogo.  
A partida foi disputada contra a 
AABB de Rio Grande e a equipe 
santo-angelense precisava vencer 
no tempo normal e pelo menos 
empatar para fi car com o título 
da competição, uma vez que ha-
via perdido por 2 a 1 a primeira 
partida da fi nal. 

O JOGO
Na partida do último sábado, 

a Asaf saiu em vantagem e no 
tempo normal goleou a AABB por 
7 a 0. Os gols foram marcados por 
Paulinho (2), Nenê, Michel, Lui-
sinho, Vitor e Pedro Radins. Com 
esse resultado a decisão foi para a 
prorrogação, na qual a Asaf saiu 
perdendo no primeiro tempo por 
1 a 0, com gol marcado de pênal-
ti para a AABB. O gol de  empa-
te e que deu o título para o time 
das Missões, saiu apenas faltan-
do cinco segundos para o fi m da 
partida, quando Paulinho chutou 
sem chances de defesa para o go-
leiro da equipe de Rio Grande.

 Após o jogo, o presidente da 

Asaf, Gelson Bettker, agradece o 
apoio da comunidade santo-ange-
lense que compareceu no ginásio e 
que colaboram com a associação, 
apoiando os atletas a conquista-
rem a conquistar o tão estimado 
título de bicampeã estadual. 

A categoria de base sub-17 da 
Asaf, conquistou primeiro títu-
lo de campeã estadual no ano de 
2014, em partida realizada em 
casa contra a ACBF de Carlos 
Barbosa. A direção estima que 
cerca de duas mil pessoas com-
pareceram no Ginásio Marcelo 
Mioso para acompanhar a fi nal 
do último sábado. 

Final do Campeonato Noroeste de Ciclismo 
acontece no próximo domingo 

Divulgação / Asaf

Segunda etapa do Campeonato Noroeste de Ciclismo, provas 
que foram realizadas no câmpus da URI Santo Ângelo.

Você está esperando ansiosamente um e-
-mail de um cliente VIP e gostaria de vê-lo 
em destaque? Gostaria de destacar todos os 
e-mails dos clientes mais importantes? Ou tal-
vez queira simplesmente reconhecer rapida-
mente todos os e-mails vindos do seu gestor? 
Para resolver isso, você pode categorizar estes 
e-mails, veja como:

1) Abra seu Microsoft Outlook > selecione 
uma mensagem de um cliente VIP > clique com 
o botão 
direito do 
mouse e 
selecione 
Regras > 
Criar Re-
gra

2) Clique em Opções Avançadas

3) Avançar

4) Selecione 
Atribuir a cate-
goria > clique 
em Categoria

 
5) Clique 

em Nova

6) Especifi -
que um nome 
para a categoria 
e uma cor > OK

7) Agora 
toda vez que 
você receber 
um e-mail de 
uma Empresa 
VIP será coloca-
do automatica-
mente uma cor

andre@escolabigmaster.com.br

Categorizando 
e-mails no Outlook 

2013

André RuschelEsporte

Assessoria Comunicação URI
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Segurança

A Brigada Militar prendeu 
dois homens na noite da últi-
ma segunda-feira, dia 20 por 
tentativa de furto em veículo 
na Zona Sul da cidade. Segunda 
a BM, por volta das 21h50min, 
policiais foram informados pela 
SOP que haviam dois indivíduos 
furtando um veículo na Av. Ge-

tulio Vargas, próximo ao IESA.
Os policiais imediatamente 

se deslocaram até o local e avis-
taram um indivíduo empurran-
do o veículo Fiat/Uno Mille e 
outro dentro do veículo tentan-
do fazer ligação direta.  

Os dois homens foram abor-
dados, os quais resistiram de 

maneira que foi necessário o 
uso moderado da força para 
repelir injusta e eminente 
agressão contra a GU. Foi feito 
contato com a vitíma e encami-
nhado as partes a DPPA, onde a 
Autoridade Policial determinou 
a lavratura do Auto de Prisão 
em Flagrante.

Na próxima quinta-feira, dia 23, governo municipal e sociedade debatem 
ações para coibir a violência de gênero e incentivar a denúncia

Mobilização pelo fi m da 
violência contra a mulher

Policiais Militares responsáveis pelo Proerd participaram do evento

Santo Ângelo antecipa as 
ações do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra 
a Mulher e realiza mobilização 
na próxima quinta-feira, dia 
23, com a finalidade de cha-
mar atenção da sociedade para 
a luta pelo fim da violência de 
gênero. 

O evento acontecerá no au-
ditório do Centro Municipal de 
Cultura, às 14 horas, com me-
diação de painel sobre o tema 
pela Dra. Rosângela Angelin, 
docente da URI Campus San-
to Ângelo e líder do Grupo de 
Pesquisa (CNPQ) Direitos de 
Minorias, Movimentos Sociais 

e Políticas Públicas.
Logo após, haverá cami-

nhada com saída do Centro de 
Cultura e concentração no en-
contro das ruas 25 de Julho e 
Marquês do Herval, onde o mo-
vimento fará a distribuição de 
material informativo sobre os 
direitos da mulher, de incentivo 
as vítimas para que denunciem 
a violência e busquem o apoio 
da Rede Municipal de Atendi-
mento à Mulher. 

A promoção é do Governo 
Municipal, através do Gabinete 
da Primeira-Dama, da Coorde-
nadoria de Políticas Públicas 
para as Mulheres e URI, com 

o apoio do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Mulher 
(COMDIM) e Delegacia de Po-
lícia Especializada no Atendi-
mento à Mulher (DEAM).

O Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra 
a Mulher é uma ação global que 
tem como data 25 de novembro 
e traz a pauta das discussões 
em sociedade, a luta pela pre-
venção e eliminação da violên-
cia contra mulheres e meninas, 
promovendo uma série de ações 
para e sensibilizar para os vá-
rios casos de violência, maus 
tratos físicos e psicológicos, en-
tre outros.

Brigada Militar esteve presente
no Ronda da Cidadania 

 Aconteceu na manhã do últi-
mo domingo, dia 19, o Ronda da 
Cidadania. O evento foi realiza-
do no Brique da Praça e contou 
com a presença de instituições 
locais.

A Brigada Militar esteve 
presente através das Policiais 
Militares que compõe o Proerd 
- Programa Educacional de Re-
sistências às Drogas e a Patrulha 
Maria da Penha.

A ação foi coordenada pelo 
Juiz da Vara de Infância e Ju-
ventude, Dr. Luis Carlos Rosa e 
sua equipe e pela secretaria de 
Assistência Social com a coorde-
nação da secretária Jacqueline 
Possebom.

Homens são presos após tentar 
furtar veículo na Zona Sul

Divulgação BM

Homem é preso por 
receptação em Santo Ângelo

Na tarde do sábado  dia 18, a Polícia Civil, 
através da Delegacia de Polícia de Santo Ân-
gelo, prendeu em flagrante um homem por 
receptação em Santo Ângelo. Na residência 
dele, foram localizados e apreendidos vários 
objetos que haviam sido furtados durante a 
madrugada em uma casa no Município. Se-
gundo o delegado Marcus Viafore, o preso 
possuí extensa folha de antecedentes.

Apreensão de menor
por ordem judicial

Às 01h50min do dia 20 uma guarnição da 
BM efetuou abordagem de um indivíduo que 
se encontrava na Estação Rodoviária, sendo 
que em consulta ao Sistema Integrado veri-
ficou-se que contra este, havia um Mandado 
de Busca e Apreensão, expedido pela Vara 
Da Infância e Juventude de Santo Ângelo. O 
menor foi conduzido a DP. Para o registro e 
devido encaminhamento.

Auxílio ao público
Às 19h50min da sexta-feira, dia 17, as 

guarnições da Brigada Militar efetuaram 
vários atendimentos de auxílio ao público 
devido ao temporal que abateu-se sobre o 
município causando  a queda de árvores e 
destelhamento de residências. A BM efetuou 
o policiamento nos locais mais ermos, onde 
faltou energia elétrica e auxiliou na fluidez 
do  trânsito em função das árvores caídas so-
bre a via, auxiliando ainda na segurança do 
trabalho executado pelo Corpo de Bombeiros 
da cidade, dentro do possível.

Ameaça
Às 20h15min do domingo, dia 19, uma 

guarnição da BM deslocou até a Rua 22 De 
Março, onde a vítima informou que o seu 
neto que se encontrava no local, rotineira-
mente lhe profere ofensas, ameaça de agres-
sões, bem como efetua danos na residência. 
Relatou ainda a vítima fez registro contra 
ele em outra oportunidade.  Ao indivíduo foi 
dado voz de prisão e conduzido à DP, onde 
foi lavrado o auto de Prisão em Flagrante.

Prisão
Às 12h50min da segunda-feira, dia 20, 

durante, patrulhamento de rotina a GU 
abordou um indivíduo. Ao consultar no sis-
tema informatizado constatou que contra o 
mesmo havia um Mandado de Prisão. Sendo 
assim, foi encaminhado a DPPA para provi-
dências legais.
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Praça Dário Beltrão em frente a sede da Polícia Federal 

DIA 17 DE NOVEMBRO - Vento, Granizo e volumosas chuvas causaram 
danos localizados em Santo Ângelo. Suspeita-se que houve um corredor de ven-
tos que atingiu uma faixa específi ca da cidade, concentrada principalmente nos 
bairros Dytz, Dido, Praça Dario Beltrão em direção ao Centro Histórico. A Praça 
Dário Beltrão, localizada em frente a sede da Polícia Federal fi cou praticamente 
devastada, quase todas as árvores foram quebradas, ruas centrais foram tomadas 
pela água que invadiu casas e estabelecimentos comerciais, o granizou entupiu 
calhas e a água invadiu muitas casas. As características climáticas identifi cam 
um fenômeno que recebe o nome de microexplosão, parecido com um tornado, 
pois ambos são caracterizados por correntes de ar extremamente fortes, mas 
têm diferenças: O tornado é uma forte corrente de ar que desce das nuvem em 
espiral. Já na microexplosão, a corrente de ar despenca em linha reta, como um 
“corredor de vento”, sem apresentar espiralidade, sobre uma determinada área.

Sete eventos climáticos causaram danos em menos de dois meses

Retrospectiva Retrospectiva 
dos temporaisdos temporais

Marcos Demeneghi

RESUMO DOS ESTRAGOS CAUSADOS 

DIA 1º OUTUBRO - A ventania seguida de chuva desprendeu placas, destelhou casas e der-
rubou árvores inteiras no início da tarde de domingo, dia 01, de outubro em Santo Ângelo. O 
vento ainda causou pânico entre os passageiros da Azul que tentavam pousar no Aeroporto 
Sepé Tiaraju.  

DIAS 11 E 12 OUTUBRO - Nos dias 11 e 12 de outubro dois temporais atingiram a cidade 
deixou mais de 600 residências com estragos em razão dos fortes ventos e do granizo em 
Santo Ângelo. O evento climático ocorreu por volta das 19h da quarta-feira, dia 11. Residências 
e veículos sofreram danos causados pelo granizo que chegou a ser maior que ovos de galinha. 

DIA 19 DE OUTUBRO - O amanhecer de quinta-feira, dia 19, revelou a força dos ventos 
que ultrapassaram 95 km/h durante a madrugada. As rajadas podem ter alcançado uma 
velocidade ligeiramente acima, tendo em vista a característica observada em pontos da Av. 
Venâncio Aires e Av. Sagrada Família o cenário era de destruição, partes da pista estavam ob-
struídas com árvores inteiramente ou parcialmente quebradas ou arrancadas. Estima-se que 
120 residências tenham sofrido algum dano em todo o Município. Toldos vieram ao chão, 
vidros de estabelecimentos comerciais quebraram, placas e muros caíram, mas somente 
duas pessoas fi caram levemente feridas.

DIA 25 DE OUTUBRO - Na madrugada da quarta-feira, dia 25 de outubro, a força dos ventos 
levantou e tombou para o lado oposto a cobertura do pavilhão social do Estádio da Zona 
Sul. A estrutura total pesava 12 toneladas e media 60mx9m. Um guindaste com possibili-
dade de atingir 40 metros de altura foi usado para remover o material que atingiu parcial-
mente as casas vizinhas do estádio, residências que estão localizadas na Rua Osvaldo Cruz. 

DIA 3 DE NOVEMBRO - A ventania ocorrida na madrugada de sexta-feira, dia 3, tirou o 
sono dos moradores, embora tenha sido menos intensa que aquelas ocorridas nos eventos 
climáticos registrados em outubro, causou apreensão. O Corpo de Bombeiros atendeu três 
chamados: Uma queda de árvore sobre veículo ocorrido na Rua Antônio Manoel, um destel-
hamento parcial de residência e uma vistoria em uma árvore na Rua Duque de Caxias.


