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Foto revela Santo Foto revela Santo 
Ângelo iluminada Ângelo iluminada 

para a festa de Natalpara a festa de Natal
Enquanto a projeção mapeada que conta a história de Sepé Tiaraju era exibida na 

Praça Pinheiro Machado, Guilherme Rocha usou a criatividade para registrar a 
cena noturna da Capital das Missões em dezembro de 2017.
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

22/12/2017
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Editorial Retrato cotidiano Notas

Nesta edição valo-
rizamos a criatividade 
e o olhar de Guilherme 
Rocha. Ele eternizou 
em uma cena noturna 
da cidade o momento 
de exibição da Projeção 
Mapeada que integra a 
programação do Natal 
Cidade dos Anjos. 

A foto “viralizou” 
entre os santo-angelen-
ses devido os compar-
tilhamentos e curtidas 
na internet. Na foto da 
capa conhecemos San-
to Ângelo iluminado 
para as festas de Natal 
e na página quatro você 
conhece mais detalhes 
desta história. 

Então é Natal! Ou 
quase... Em virtude 
desta data especial, edi-
tamos um caderno de 
homenagens e mensa-
gens no espírito nata-
lino. 

Na página 5 infor-
mamos quais serão os 
eventos que compõe a 
programação do Na-
tal Cidade dos Anjos. 
Além disso, contamos 
um pouco sobre a Ex-
tremosa, uma conheci-
da árvore ornamental 
que fl oresce em pleno 
sol. Nesta semana que 
inicia o verão e começa 
o natal, ela enfeita can-
teiros públicos e resi-
dências. 

Mas nem tudo são 
fl ores ou pinheiros, 
guirlandas e enfeites. 
No JOM deste sábado 
retratamos problemas 
cada vez mais cotidia-
nos em Santo Ângelo: 
Buracos abertos em 
ruas da cidade por em-
presas, que acabam tra-
zendo transtornos. 

Além disso, na edi-
toria de segurança o 
destaque fi ca para a 
“Operação Final de 
Ano”, desencadeada 
pela polícia civil e que 
prendeu quatro pesso-
as.

Desejamos a todos 
um ótimo Natal e que 
as festividades sejam 
repletas de paz, harmo-
nia e união!

Marcos Demeneghi
“Só na escora”

Uma escora ajuda sustentar um 
dos postes que conduz a rede de 
energia elétrica no Bairro Dido em 
Santo Ângelo. Na Rua Marquês de 
Tamandaré, no trecho compreendi-
do entre as ruas Dez de Novembro e 
Sepé Tiaraju, encontramos um pos-
te em madeira que está com a base 
completamente deteriorada, neste 
local é possível observar uma acen-
tuada inclinação e sensação de inse-
gurança, pois o que ainda sustenta o 
poste é a escora presa com uma abra-
çadeira e os próprios fi os da rede.

Segundo a assessoria de im-

prensa da CPFL – Energia (RGE) a 
companhia não usa mais postes de 
madeira em perímetro urbano há 
alguns anos.  Somente em alguns 
casos, a companhia usa postes de 
fi bra que possuem uma coloração 
que pode ser confundida com ma-
deira. Esses equipamentos são mais 
usados em locais de difícil acesso. A 
escora que ajudava na sustentação 
do poste parcialmente tombado é 
desta fi bra relatada pela assessoria e 
o quase tombamento ocorreu depois 
de um dos temporais ocorridos en-
tre outubro e novembro. 

Alerta de chuva intensa
No sábado, uma frente fria, acompanhada de áre-

as de instabilidade avança e a chuva atinge desde o co-
meço da manhã o Norte do Estado. O alerta de tempo-
rais isolados está mantido e há possibilidade de ventos 
com rajadas com velocidade de até 80 Km/h. 

Para Santo Ângelo a previsão é de pancadas de 
chuva de até 24 milímetros. Na segunda-feira de 
Natal, uma massa de ar seco ganha força e o tempo 
fi ca fi rme com a presença do sol e ocorre elevação na 
temperatura em praticamente todo o Estado. 

Porém, ainda deve ventar muito, pela infl uência 
do clima da costa Leste e possibilidade de chuva em 
pontos isolados. Para mitigar impactos à rede de 
distribuição de energia elétrica com uma possível 
sequência no fi nal de semana de Natal, RGE e RGE 
Sul estão com estratégias de ação defi nidas para o 
atendimento de eventuais ocorrências.

Família que perdeu casa em 
incêndio receberá apoio
O Secretário da Habitação vai repassar repasse dos 

materiais necessários para a reconstrução da residên-
cia de madeira da família que perdeu tudo em um in-
cêndio na última terça-feira, dia 19. Rodrigo informou 
à família que o município aguarda o laudo técnico do 
Corpo de Bombeiros que apontará as causas do sinistro 
para que a Secretaria da Habitação possa encaminhar a 
compra emergencial dos materiais de construção. 

Recolhimento do lixo
 A Via Norte, empresa responsável pela coleta do 

lixo em Santo Ângelo informa que não haverá reco-
lhimento durante o Natal, dia 25. No feriado de Ano 
Novo também haverá interrupção dos serviços. 

Diretoria do Clube
Gaúcho faz doações

Diretores do Clube Gaúcho receberam na ter-
ça-feira, dia 19, representantes de seis entidades, 
para fazer a entrega de uma doação. Essas entida-
des foram selecionadas pelos relevantes serviços 
prestados a comunidade e pela constante necessi-
dade de auxílio que possuem.  

A entrega ofi cial foi feita pelo Presidente do 
Clube, Luís Alberto Voese. Ao todo, foram doados 
R$ 9.594,00, divididos de acordo com a quanti-
dade de assistidos por cada entidade. Esse valor 
foi resultado do rateio entre o Rotary Clube Santo 
Ângelo Centro e Diretoria do Clube Gaúcho atra-
vés do jantar benefi cente  Homens na Cozinha que 
aconteceu em agosto, no Salão Metálico do CG. 

Divulgação

Edição especial do JOM
Uma edição especial de fi nal de ano do Mensagei-

ro já está em processo de elaboração. Ela vai circular 
com data de sexta-feira, dia 29 e trará uma retrospec-
tiva dos principais fatos do ano de 2017. Em virtude 
desta editoria especial, estaremos antecipando a edi-
ção de sábado e suprindo a edição de quarta-feira.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EXTRATO
DECRETO Nº 3.749, De 20 de dezembro de 2017: 
“Atualiza o valor da Unidade Financeira Municipal – 
UFM, conforme Lei n.º 2.477, de 11/09/2001”. O inteiro 
teor do Decreto está disponível para consulta no site do 
Município de Santo Ângelo: www.santoangelo.rs.gov.br 
e FAMURS: www.famurs.com.br

Nova
18/12 a 25/12

Crescente
26/12 a 1º/1
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artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Adão Lago Pinto escreveu aqui, no sábado pas-
sado, É Tempo de Natal. Lindo texto: cheio de 
mensagens natalino-divino-humanas. Vela à pena 
lê-lo, relê-lo e meditá-lo. De fato, Natal é tempo 
de vida nova. Lucas no capítulo dois do Evangelho 
por ele escrito narra do versículo nove ao quatorze 
estes quatro grandes e extraordinários fatos: que 
um anjo de Deus apareceu a alguns pastores, que 
os pastores não tivessem medo da glória de Deus 
que naquela noite os inundava de luz, que essa 
luz prenunciava um fato inédito, de valor univer-
sal e eterno, aguardado desde Adão e Eva, ou seja, 
o nascimento de Jesus, e que após esse anúncio, 
em ato contínuo, os pastores viram e ouviram uma 
multidão de anjos junto com o anjo anunciador 
cantando glória a Deus nas alturas e paz na Terra 
aos seres humanos de boa vontade.  

Os mais instruídos e entendidos em Bíblia 
sabem que Jesus nasceu e morreu pobre. Cresceu 
em idade, sabedoria e graça. Perfeito em todas as 
virtudes. Viveu e pregou a vontade de Deus em 
tudo, não a própria. Mostrou com palavras e práti-
cas o caminho de Deus, o que leva a Deus, o da vida 
eterna, do Céu. Sintetizou os dez mandamentos 
de Deus do Antigo Testamento em dois: amar a 
Deus acima de tudo e o próximo como a si. Esses 
dois mandamentos do Novo Testamento, embora 
simples, são amplos e profundos. Contêm as infor-
mações essenciais para os seres humanos terem 
vida e paz na Terra segundo a vontade de Deus. E 
mais, para terem, de verdade, após esta efêmera 
vida e paz a vida e a paz eterna. Aliás, a vida e a paz 
eternas valem para os cristãos infi nitamente mais 
que a vida e a paz terrenas. Valem infi nitamente 
mais que todos os efêmeros dinheiros, riquezas e 
bens materiais deste mundo. 

Infelizmente, multidões de criaturas não seg-
uem na Terra, de modo sincero e autêntico, do fun-
do do coração e da consciência, o que Jesus Cristo 
disse para seguirem. Não fazem a vontade de Deus 
em nada. Não valorizam nem promovem em século 
e milênio algum, ano a ano, dia a dia, a vida nem 
o amor, a esperança nem a paz. Ao contrário, seg-
uem as instruções de Lúcifer e a de seus sequazes 
desencarnados e encarnados. Adoram e idolatram 
outros deuses e não o único Deus verdadeiro, o Pai 
de Jesus Cristo, o Pai nosso, e outros salvadores, 
não o único salvador, Jesus Cristo.  

Assim, mesmo que pareça que o mal esteja 
degolando o bem, que a morte esteja afogando a 
vida, que a guerra esteja nocauteando a paz, que 
só o Papai Noel seja o centro das atenções das pes-
soas em novembro e dezembro de cada ano e não 
mais Jesus Cristo, há sinais evidentes [amplos e 
profundos] que as portas do Céu estão  abrindo-se 
cada vez mais e prenunciando na Terra gigantescas 
transformações em tudo, também no Homem. Que 
Jesus Cristo com o seu amor e paz esteja sempre 
com todos nós.

O recorte no asfalto está sendo realizado em 
21 pontos na cidade de Santo Ângelo. Locais 
onde uma tubulação leva cabeamento para ar-
mários de telecomunicações. Nestes armários 
são centralizados equipamentos que compõe a 
rede de internet e telefonia da companhia. 

Há um ano a OI está ampliando a rede de 
fibra óptica no município. Em 2016 iniciou a 
implantação de 12 km de cabos de fibra. Parte 
desta rede foi posta em túneis que cruzam em 
baixo de nossos pés em ruas centrais do muni-

cípio, e, em alguns trechos a fiação segue por 
postes. 

No segundo semestre desde ano foi iniciada 
a implantação destes 21 armários nos cantei-
ros centrais de avenidas da cidade e para con-
duzir a fiação de modo subterrâneo está sendo 
necessário realizar o recorte do asfalto. Porém, 
a melhoria das instalações da companhia ace-
lera a deterioração do asfalto,  pois o acaba-
mento final do preenchimento não apresenta o 
mesmo nível do pavimento anterior.

Quando o desnível Quando o desnível 
“sai do armário” “sai do armário” 

Técnica de reparo do asfalto utilizada por uma empreiteira a serviço da “Oi” 
não permite o nivelamento ao repor o asfalto e o acabamento apresentado 

prejudica o rolamento dos veículos e o tempo útil da pavimentação. 

Armário localizado em trecho de asfalto novo da Av. Getúlio Vargas, esquina com a Rua Carlos Gomes

Infraestrutura Marcos Demeneghi
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Cidade

Foto revela Santo Ângelo  
iluminada para a festa de Natal

Enquanto a projeção mapeada que conta a história de Sepé Tiaraju era exibida na Praça Pinheiro Machado, 
Guilherme Rocha usou a criatividade para registrar a cena noturna da Capital das Missões em dezembro de 2017

xxxxxxxx

Foto: Guilherme Rocha / Videomaker

A criatividade de Guilherme Rocha oferta um novo olhar para ele-
mentos já conhecidos como a Catedral e o perímetro urbano de Santo 
Ângelo e por fi m, registra a visão noturna e urbana da cidade às vésperas 
do Natal de um modo singular. O drone deste jovem videomaker levan-
tou voo na noite do dia 17, por volta das 22h30min, registrou nossa Ca-
tedral revestida com as cores da projeção mapeada, que neste ano conta 
a história de Sepé. Contudo, a foto fez um recorte histórico do Natal de 
2017 de modo único e digno de ocupar este espaço. 

Nas redes sociais os compartilhamentos e curtidas também atestam 
que a comunidade aplaude a iniciativa de Guilherme Rocha, ele fi cou 
muito surpreso com a repercussão da foto. “Perdi a conta de quantos 
likes e compartilhamentos a foto teve. Os números fi caram incalculáveis 
e recebi inúmeras mensagens, até mesmo de agradecimento. Também 
fui contatado por pessoas de fora do Estado e do País. A intenção era dar 
um destaque especial para nossa cidade, nesse momento especial do ano 
e deu certo!” Disse Guilherme.  

A iluminação noturna em contraste com a Catedral vestida para a 
festa foi a inspiração para a foto. Tecnicamente ele optou por uma edição 
“pouco carregada”, ou seja, fez correções para realçar as luzes do espetá-

culo e oferecer mais “vida” a cena noturna. 
Este não foi o primeiro trabalho de Guilherme, que tem 28 anos e 

iniciou na área de vídeo aos 14 anos de idade. Foi produtor de vídeos e 
fotos no 1ºBCom e atuou como repórter cinematográfi co no Grupo RBS. 
Neste ano ele fez outros dois registros curiosos pela técnica usada e o 
resultado obtido. Ele disse que fez uma foto da Catedral Angelopolitana 
e do Santuário de Schoenstatt, através da técnica de “mini planeta” e 
recebeu centenas de comentários, curtidas e compartilhamentos. 

“Confesso que foi algo surpreendente, a primeira foto que tirei da 
Catedral com a técnica do “mini planeta ou mini mundo” como  muitos 
chamam, chegou a alçar a marca superior a 850 curtidas e 750 com-
partilhamentos, somente no meu perfi l pessoal do Facebook”, destaca o 
viodeomaker. 

O santo-angelense não esconde a paixão pela cinematografi a e des-
taca que futuramente pretendo elaborar novos projetos na área do au-
diovisual. “Desde os 14 anos de idade fi lmava a galera andando de skate 
e daí não parei mais, mas confesso que esse tipo de segmento me atrai”. 
Declara Guilherme que pretende continuar criando novos projetos para 
divulgar a rica história da cidade e da região.
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Natal pleno de sol e Natal pleno de sol e 
calor em Santo Ângelo calor em Santo Ângelo 

As Extremosas fl orescem em dezembro e janeiro e 
lembram que o Natal e o verão chegaram nas Missões

Rústicas, coloridas, tolerantes a seca, pos-
suem raízes superfi ciais e alcançam no máximo 
seis metros de altura. As fl oradas brancas, púr-
puras e rosas da Lagerstroemia indica, popu-
larmente conhecida como, rosedá, extremosa, 
escumílha ou Árvore-de-júpiter, indicam que o 
verão iniciou e o Natal está chegando. De fato 
o verão iniciou na última quinta-feira, dia 21 e 
estas árvores nativas da Índia e China quando 
plantadas nas Missões também ornamentam a 
época de Natal.

Na Av. Brasil em Santo Ângelo elas estão no 
passeio público em vários pontos, um deles é 
em frente a sede da Receita Federal, lá encon-
tramos 17 árvores desta espécie. Entre a Av. 
Getúlio Vargas e XV de Novembro, também ob-

servamos o colorido das Extremosas em vários 
tons.

Celebramos o Natal na mesma época que as 
Extremosas fl orescem em Santo Ângelo, mesmo 
assim, usamos pinheirinhos e outros ornamen-
tos como toucas, meias e luvas que lembram o 
Natal gelado dos Norte-Americanos. 

No outono/inverno as folhas desta espécie 
de árvore fi cam avermelhadas e caem, revelan-
do outro espetáculo de cores e de movimento da 
natureza em nossa cidade.  

Em Santo Ângelo elas poderiam ser conside-
radas “Árvores de Natal”. Ornamentam natural-
mente nossas residências e passeios públicos. 
Lembrando que o Natal Missioneiro é pleno de 
sol e calor. 

Marcos Demeneghi PROGRAMAÇÃO 

SÁBADO, DIA 23 
20h30min – Prenúncio dos 
Anjos (pelas ruas da cidade) 
21h15min – Murilo Vargas 
e Grupo 
21h35min - Marinês Siqueira
22h10min – Danças Urbanas
22h45min – Vídeo Mapping

DOMINGO, DIA 24
21h15min - Apresentação 
Cultural Natal em Família 
com Danilo Show
22h – Vídeo Mapping

SEGUNDA-FEIRA DIA, 25
21h15min - Espetáculo 
ZOE – Celebração da Vida no 
Natal – Cia Burzum Circense 
e participação de Kerli Mess
22h10min – Natália Peçanha 
e banda 
22h45min - Vídeo Mapping

TERÇA-FEIRA, DIA 26
21h15min – Apresentação 
artística da Banda Opus Dei
22h15min – Vídeo Mapping

QUARTA-FEIRA DIA, 27
21h15min – Entrega da 
Premiação do Concurso de 
Vitrines de Natal
21h45min –Claus Jerke e 
Coral da AABB
22h15min – Banda Local: 
Creedence Cover
22h45min – Vídeo Mapping

QUINTA-FEIRA, DIA 28 
21h30min – Show com 
Claudio Vargas e Gana 
Missioneira e Murilo Vargas
22h15min – Vídeo Mapping

SEXTA-FEIRA, DIA 29
21h15min – Apresentação de 
Eduardo Maicá e João Pedro 
22h15min – Vídeo Mapping

SÁBADO, DIA 30 
21h15min – Show de Fábio e 
Grupo Alma Campesina
22h15min – Vídeo Mapping
DOMINGO, DIA 31
22h15min - Show com 
Banda Sherlock 
23h – Jennifer Scheff er 
23h40min – Vídeo Mapping

Natal Cidade dos Anjos
Neste sábado, dia 23, seguem as atrações cultu-

rais com artistas santo-angelenses na Praça Pinheiro 
Machado e até o dia 31 está sendo realizada a Proje-
ção Mapeada. Os shows musicais de hoje são volta-
dos a música regionalista pois sobem ao palco Murilo 
Vargas e Grupo e também Marinês Siqueira. A exibi-
ção da Projeção Mapeada também integra a progra-
mação geral do Natal Cidade dos Anjos até o dia 31. 

Natal
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Segurança

A Polícia Civil de Santo Ângelo, deflagrou na 
manhã da quarta-feira, dia 20, a Operação Final 
de Ano. Ação teve como objetivo, combater o trá-
fico de drogas na cidade e no noroeste do Estado. 
Durante as ações, foram cumpridos cinco manda-
dos de busca e apreensão em Santo Ângelo.

 Na ação, quatro pessoas foram presas em fla-
grante. Além disso, drogas, uma arma e aproxima-
damente cinco mil reais em dinheiro foram apre-
endidos.

Segundo o delegado Heleno dos Santos, os sus-
peitos integram uma organização criminosa de 

trafi cantes que atua na região de Santo Ângelo. 
“Eles representam uma facção criminosa que 

atua na Região Metropolitana”, conta o delegado. 
Dos presos, três foram autuados em fl agrante por 
tráfi co de drogas e um deles por posse irregular de 
arma de fogo. 

“Foram apreendidas 400 gramas de cocaína, 
111,2 gramas de crack, 0,4 gramas de maconha, 
uma balança de precisão, diversos celulares, ano-
tações do tráfi co, uma pistola Taurus calibre 380 
e aproximadamente R$5.000,00 Reais em dinhei-
ro”, acrescenta Santos.

Cocaína, crack e maconha
A Polícia Civil defl agra a operação “Final de Ano” e prende suspeitos de representar 

uma facção criminosa da região Metropolitana que atuava em Santo Ângelo

Divulgação/Polícia Civil

Com os suspeitos foram apreendidas armas, drogas, dinheiro e celulares

Atropelamento 
Às 8h30min da quarta-feira, dia 20, compa-

receu no Módulo Central, uma vítima de atrope-
lamento. A vítima relatou que efetuava a traves-
sia da via pública pela faixa de pedestre na Rua 
Marechal Floriano, em frente ao Banrisul, disse 
que  a semáforo estaria fechado para os veículos, 
e que no meio da travessia o sinal ficou verde 
para os carros, neste momento foi atropelado 
por um veículo Pálio, prata, que era conduzido 
por uma mulher loira, que também estaria diri-
gindo e fazendo o uso do celular. A vítima caiu 
ao solo e foi socorrido pela filha que deslocava 
logo atrás. o veículo não parou e não prestou au-
xílio a vítima.

Carro Furtado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polí-
cia de Santo Ângelo, recuperou, na última quar-
ta-feira, dia 20 um veículo furtado. O automóvel 
estava em via publica na Capital Missioneira e 
havia sido furtado na cidade de Santa Rosa.

DetranRS alerta para as diferenças 
no calendário do IPVA e licenciamento

O DetranRS está pedindo que motoristas fi quem 
atentos para as diferenças nas datas de pagamento 
do IPVA e o Licenciamento. Na última sexta-feira, 
dia 15, foi publicada no Diário Ofi cial do Estado, o 
calendário de licenciamento de veículos 2018. O Im-
posto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
deverá ser pago por todos até abril, mas a validade 
do licenciamento varia conforme a placa: 30 de abril 
para fi nais 1, 2 e 3; 31 de maio para fi nais 4,5 e 6; 30 
de junho para fi nais 7 e 8; e 31 de julho para fi nais 9 
e 0. O licenciamento do veículo é composto por três 
itens: IPVA, seguro obrigatório DPVAT e taxa de 
expedição do documento. Somente após a quitação 
desses três valores e de eventuais multas vencidas 
o veículo estará licenciado para o exercício 2018 e 

será emitido o novo documento de licenciamento 
(CRLV). 

Após o pagamento da taxa, seguro DPVAT e de-
mais encargos legais que compõem o licenciamen-
to anual, mais as eventuais multas vencidas, o do-
cumento é enviado por Sedex para o endereço que 
consta nos registros do DetranRS, por isso é impor-
tante manter o cadastro atualizado. Através da con-
sulta no site do Detran/RS é possível ter acesso ao 
número do Sedex e link para consulta da situação de 
entrega junto aos Correios.

Informações sobre o IPVA podem ser acessadas 
no site www.ipva.rs.gov.br/Informações sobre o 
Seguro DPVAT podem ser acessadas no site www.
dpvatsegurodotransito.com.br.

Prisão
Às 12h17min da quarta-feira, dia 20, uma 

guarnição da BM, em patrulhamento de rotina 
pelo Bairro Colmeia, efetuou a abordagem de um 
elemento e ao consultar o sistema informatizado 
constatou que havia mandado de prisão em seu 
desfavor.  Já às 16h45min, uma guarnição da BM 
em patrulhamento pela Rua Gaspar Martins efe-
tuou a abordagem de um elemento e ao consul-
tar o sistema informatizado constatou que havia 
mandado de prisão da 1ª Vara Criminal de Santo 
Ângelo em desfavor do mesmo.

Posse de 
entorpecentes

Às 6h30min da segunda-feira, dia 18, a Bri-
gada Militar foi acionada para averiguar um pos-
sível local de tráfi co de drogas, no Bairro Har-
monia. No local a guarnição avistou uma mulher 
entregando algo pela janela para um indivíduo 
que, ao avistar a viatura, saiu em disparada, o 
qual foi acompanhado e detido resistindo a abor-
dagem. Foi necessário o uso moderado da força 
para deter o meliante que tentou esconder dentro 
da boca duas pedras de crack. Alegou ser usuário 
de drogas e que a droga seria para consumo pró-
prio. Foi preso e conduzido a DP para efetuar o 
devido registro onde o jovem comprometeu-se a 
explicar a justiça os delitos cometidos. 

Divulgação/Polícia Civil
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