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1º DE JANEIRO

Prefeito eleito anuncia as 
primeiras medidas

Jacques Barbosa e Bruno Hesse assumem 
o Executivo Municipal pelos próximos qua-
tro anos. A promessa é de uma gestão em-
preendedora, proativa e que utilize todas as 
ferramentas publicas possíveis para superar 
as variáveis que assombram os municípios 
brasileiros.

1º DE JANEIRO

Os 15 vereadores eleitos 
tomaram posse 

Após a solenidade de posse  no Teatro Mu-
nicipal foi eleita a Mesa Diretora da Casa Le-
gislativa para o mandato de 2017.

Vereadores eleitos - Ademir Rodri-
gues de Queiroz. (PTB) - Adolar Rodrigues 
Queiroz. (PDT) - Dionísio Faganello. (DEM) 
- Evandro Carlos Nolasco (PDT) - Everal-
do de Oliveira Batista (PDT) - Felippe Ter-
ra Grass (PDT) - Jacqueline Possebom dos 
Santos (PDT) - Lucas Jeske Lima Gonçalves 
(PMDB) - Marcio Pereira Antunes (PP) - 
Mauricio Frizzo Loureiro (PDT) - Neila Zila 
Andres (PP) - Paulo Sergio dos Santos e Silva 
(PP) - Pedro Silvestre Perkoski Waszkiewicz 
(PSD) -  Rodrigo Trevisan (PP) - Vinicius Da-
mião Makvitz (PMDB). 

5 DE JANEIRO

Bruno Hesse é anunciado 
como presidente da 
Fenamilho

Hesse assumiu a presidência a exatos 112 
dias da realização da Feira, que foi realizada 
entre os dias 29 abril e 7 de maio. Em nota 
pública, entidades do município destacaram 
de forma unânime a indicação do vice-prefei-
to como liderança expressiva e de vasta expe-
riência em serviços prestados à comunidade, 
inclusive na vice-presidência da Fenamilho.

06 DE JANEIRO

Empossados os 14 secretários  e 
diretores de departamento da 
Prefeitura Municipal

Secretaria Municipal de Administração - Hélio 
Costa de Oliveira / Secretaria Municipal da Agri-
cultura - Luiz Gilmar Borges / Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania 
– Jacqueline Possebom dos Santos / Secretaria 
Municipal da Cultura – Neusa Cavalheiro / Secre-
taria Municipal de Educação – Valdemir Roepke 
/ Secretaria Municipal da Fazenda – Luis Alberto 
Voese / Secretário Geral do Município – Jorge 
Gilberto Meirelles Corrêa / Secretaria Munici-
pal de Habitação – Everaldo de Oliveira Batista 
/ Secretaria Municipal da Indústria e Comércio 
– João Baptista Santos e Silva / Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente – Francisco da Silva Me-
deiros / Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos – Diórlan Zanetti / Secretaria Municipal 
da Saúde – Luís Carlos Antunes Cavalheiro / Se-
cretaria Municipal dos Transportes – João Al-
berto Terra do Amaral / Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte, Lazer e Juventude – Osvaldir 
Ribeiro de Souza / Chefi a de Gabinete – Airton 
Peruzzi / Diretor do Departamento Municipal de 
Trânsito – Gerson Fernando Rodrigues

14 DE JANEIRO

O lixo nosso de todos os dias
Cerca de 70 toneladas de lixo são recolhidas 

em média por dia pela Via Norte, empresa res-
ponsável pela coleta de lixo em Santo Ângelo. Boa 
parte do lixo ainda não é descartado de forma cor-
reta pelos santo-angelenses.

13 DE JANEIRO

Acidente mata três Jovens 
Um grave acidente ocorrido na madrugada 

deixou duas jovens, de 16 e 17 anos, mortas na 
Zona Sul de Santo Ângelo e na manhã seguinte 
um Rapaz de 19 anos que foi internado no HSA 
não resistiu aos ferimentos e também morreu. A 
ocorrência aconteceu quando o motorista de um 
Astra seguia pela Avenida Rio Grande do Sul, 
perdeu o controle do automóvel, colidindo con-
tra duas árvores. Dentro do carro estavam pelo 
menos sete pessoas. As duas vítimas fatais foram 
identifi cadas como Fernanda Leobelt Borges (16 
anos) e Larissa Dutra Tatsch (17 anos), o jovem de 
19 anos era William de Lima Fabrim.
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02 DE FEVEREIRO 

“O Mensageiro” completou 
20 anos

Criado em fevereiro de 1997 dedica-se 
especialmente ao jornalismo impresso em 
edições bissemanais e na confecção de re-
vistas especiais. “A Realidade dos Fatos” é 
a fonte inspiradora para a redação e uma 
proposta de jornalismo que mantém a 
marca “O Mensageiro” viva há 20 anos. Já 
editou 48 revistas com os mais diversos 
temas. O Mensageiro é visto como um veí-
culo que potencializa os conteúdos de inte-
resse público e registra na história os fatos 
marcantes. Hoje, os conteúdos também 
são registrados no formato digital no site 
que ocupa o domínio www.jom.com.br.

06 DE FEVEREIRO

Onde pegar o ônibus?
Quem depende do transporte coletivo 

urbano é surpreendido pelas mudanças 
temporárias de roteiro provocadas pelas 
constantes obras que impedem o tráfego 
de veículos. A população não conta com 
informações prévias sobre as mudanças, 
nem mesmo a empresa que presta o servi-
ço em Santo Ângelo dispõe um sistema de 
informações de fácil acesso na internet ou 
por meio de aplicativos de celular.

DIA 7 DE FEVEREIRO

Temer é convidado para a - 
18º edição da Fenamilho

A comitiva de Santo Ângelo liderada pelo 
prefeito Jacques Barbosa e acompanhada 
do deputado Darcísio Perondi (PMDB-
-RS), vice-líder do Governo, e de Osmar 
Terra, ministro do Desenvolvimento Social 
e Agrário, esteve com o presidente Michel 
Temer, no Palácio do Planalto, quando en-
tregaram ofi cialmente um convite para que 

Michel Temer participe da abertura da 18ª 
Feira Internacional do Milho – Fenamilho. 

16 DE FEVEREIRO

Inicia o movimento de 
retorno às aulas

Alunos que frequentam a rede particular 
de ensino iniciaram as atividades e no dia 
6 de março a redes estadual e municipal 
também intensifi caram o movimento de 
retorno. Somando o número informado 
de crianças e adolescentes em cada escola 
particular, redes estadual, municipal e fe-
deral, são cerca de 15 mil crianças e adoles-
centes em processo de ensino e aprendiza-
gem em escolas de Santo Ângelo. 

20 DE FEVEREIRO

Um problema, três soluções
Pesquisadores da URI fabricaram e anali-

saram mais de 6250 tijolos feitos com pro-
porções diferentes de areia de fundição. A 
pesquisa foi realizada pela URI – Universi-
dade Regional Integrada em parceria com a 
Fundimisa. Caso o projeto seja alavancado 
será possível reduzir a quantidade de areia 
de fundição nos depósitos da indústria, ge-
rar economia na execução de obras públi-
cas e reduzir a pena dos detentos pois eles 
trabalhariam na fabricação das peças. A 
pesquisa foi realizada pelos departamentos 
de Engenharia e Ciência da Computação, de 
Ciências Exatas e da Terra da URI, coorde-
nadas pelos professores, Dr. Antônio Van-
derlei dos Santos e Mauro Cesar Marchetti 
e executada pela Engenheira Ayane Rodri-
gues, na época de realização da pesquisa, 
bolsista e acadêmica de engenharia.

24 DE FEVEREIRO

Shows da Fenamilho
Comissão Central da Fenamilho assinou 

contrato com a GDO Produções e anuncia os 
principais shows da 18ª Edição da Feira. Foram 
confi rmados: para o dia 29 de abril, na abertu-
ra da Fenamilho, Vitor e Léo; dia 04 de maio, 
a dupla sertaneja Henrique e Juliano; dia 05, a 
cantora Ludmilla e, em seguida, a Banda Santo 
Graal; e dia 6 de maio, o cantor Thiaguinho.
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06 DE MARÇO

Fuga de assaltantes termina 
em acidente e morte

Criminosos roubaram um malote de 
dinheiro do Weinert e durante a fuga 
acidentaram-se no cruzamento da Rua 
Antunes Ribas esquina com a Rua Duque 
de Caxias. O condutor não resistiu aos fe-
rimentos e o caroneiro restou gravemen-
te lesionado. O assalto ocorreu quando 
dois homens abordaram a Van que trans-
portava os malotes do supermercado na 
esquina da Rua Quinze de Novembro e 
Avenida Brasil. Os criminosos renderam 
os ocupantes da van com uma pistola e 
na fuga invadiram a preferencial e colidi-
ram em um Chevrolet Cobalt. 

13 DE MARÇO

Carnaval de Rua é 
cancelado em Santo Ângelo

A LIESSA – Liga Independente das 
Escolas de Samba de Santo Ângelo, jun-
tamente com a Secretaria de Turismo 
responsáveis pela realização do Carna-
val de Rua do Município decidiram pelo 
cancelamento das festas momescas. O 
cancelamento do Carnaval foi decidido 
por falta de recursos públicos e serão di-
recionados para setores  prioritários da 
Gestão municipal como saúde, educação 
e segurança.

13 DE MARÇO

Cruzamento entre as 
Avenidas Rio Grande do 
Sul e Venâncio Aires ganha 
rotatória 

Teve início às obras de ordenamento 
do tráfego no cruzamento das avenidas 

Venâncio Aires e Rio Grande do Sul, com 
a instalação de uma rotatória, redutores 
de velocidade, sinalização viária e estrei-
tamento de pista. Segundo a prefeitura 
municipal, as obras devem dar mais se-
gurança para motoristas e pedestres em 
virtude do tráfego intenso, principal-
mente em horários de pico.

15 DE MARÇO

O mistério das caneleiras 
secas

Caneleiras amarelam e secam total-
mente no município de Santo Ângelo. Na 
Rua Barão de Santo Ângelo, no Bairro 
Missões, dezenas destas árvores adoe-
ceram e estão morrendo. Uma broca que 
ataca o interior da planta seria a respon-
sável pelo estrago, conforme indica um 
diagnóstico preliminar da SEMA - Secre-
taria de Meio Ambiente.

13 DE MARÇO

A singularidade das Missões 
como produto turístico foi 
tema do Café & Negócios da 
ACISA

Nesta palestra, que foi proferida por 
José Roberto Oliveira, o público foi basi-
camente formado por empresários, polí-
ticos e lideranças santo-angelenses, que 
foram instigados a pensar no turismo 
como ferramenta de desenvolvimento re-
gional e uma fórmula viável de aumentar 
o PIB da cidade.

DIA 16 DE MARÇO

O Aeroporto recebeu 
certificação da Anac 

O Aeroporto Regional Sepé Tiarajú está 
habilitado a operar com voos comerciais. 
A portaria foi assinada pelo superinten-
dente de Infraestrutura Aeroportuária da 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 
Fábio Faizi Rabbani  e publicado no Di-
ário Ofi cial da União, indicando que o 
aeroporto está em plenas condições para 
operar com aeronaves de até 70 lugares. 
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03 DE ABRIL

Vírus de caxumba circula no 
Munícipio de Santo Ângelo 

Até 03 de abril foram registrados 39 
casos. A maioria deles em jovens na faixa 
etária de 17 a 25 anos. As notifi cações fo-
ram feitas por hospitais, postos de saúde 
e consultórios médicos. Os dados foram 
confi rmados pela Secretaria de Saúde do 
Município, a enfermeira Juliane da Rosa, 
responsável pela Vigilância Epidemiológi-
ca, afi rma que, até o momento não há in-
formações de complicações e a doença tem 
apresentado um curso benigno, deixado o 
infectado imunizado.

03 DE ABRIL

Um antigo conhecido com 
novas cores

O tradicional marrom que cobria os bri-
ses do Verzeri foi substituído por tonalida-
des que compõem a logo da Rede Verze-
ri, amarelo, vermelho e azul. O projeto de 
pintura foi realizado por Mariane Limber-
ger e Jonas Morschheiser da Metro² Ar-
quitetura. Mariane é ex-aluna do Verzeri 
e confessou ser muito gratifi cante retornar 
a casa como uma arquiteta, contribuindo 
com a instituição que fez parte de sua vida. 

19 DE ABRIL

Finalmente a faixa elevada
Uma antiga reivindicação da comunida-

de residente na Zona Sul do município foi 
atendida. O Departamento Municipal de 
Trânsito (DMT) instalou uma faixa eleva-
da nos dois sentidos da Avenida Getúlio 
Vargas, tendo em vista a organização do 
fl uxo de veículos e pedestres, principal-
mente nos horários de entrada e saída dos 
alunos.

27 DE ABRIL

Uma Selfi e para a história
Nathália Ferreira Mello e as princesas 

Lauren Voese Krüguer e Bianca das Chagas 
Caye, intensifi caram a divulgação da 18ª 
edição da Fenamilho Internacional no fi nal 
do mês de abril e nos dias que antecederam  
a Feira as recepcionistas realizaram uma vi-
sita de reconhecimento no Parque de Expo-
sições. Além disso, percorreram os veículos 
de comunicação do município como rádios 
e jornais. Elas foram fl agradas realizando 
uma selfi  e no Parque de Exposições.

28 DE ABRIL

Trabalhadores reagem 
contra a reforma trabalhista 
e saem às ruas

Em Santo Ângelo houve uma concentra-
ção de milhares de trabalhadores em frente 
da Catedral Angelopolitana, por volta das 
17h30min partiram em direção à esquina de-
mocrática com carro de som e cartazes ma-
nifestando o repúdio a reforma trabalhista 
e da previdência. Na imprensa local e regio-
nal a ACISA manifesta-se por meio de nota 
e apoia a reforma. Além disso, na internet o 
nome dos deputados federais que votaram 
contra e a favor da reforma trabalhista cir-
cularam em grupos de troca de informação. 

DIA 29 DE ABRIL

O que foi dito na abertura
da Fenamilho? 

“Os tributos saem a jato para o Governo Fe-
deral e retornam para os municípios a passos 
de tartaruga, parte do valor se perde no cami-
nho, nas curvas do poder e quando chegam... 
Chegam minguados”, Bruno Hesse Presiden-
te da 18ª Fenamilho. 

“A chama das Missões apaixona. Retorna-
rei para Brasília encantado com as belezas da 
região e a Rota Missões fi cará conhecida em 
todos os cantos do Brasil”. Marx Beltrão Mi-
nistro do Turismo. “Nunca vi em uma feira 
de interior tanta representatividade política 
junta. Santo Ângelo está no caminho certo do 
desenvolvimento. Disse o Vice-governador do 
Estado José Paulo Dornelles Cairoli.



Maio
RE T R O S P E C T I V A  2 0 1 7

02 DE MAIO

Na Cápsula do Tempo
O Mensageiro está na cápsula do tempo dos 

60 anos da instalação do escritório da Emater 
em Santo Ângelo da Emater. Nesta cápsula as 
pessoas escreveram em um papel a resposta 
da seguinte pergunta: Como espero encontrar 
o lugar onde eu vivo daqui 20 anos? O even-
to foi realizado durante a Fenamilho e nesta 
mesma cápsula também foi depositado um 
exemplar da última edição da Revista O Men-
sageiro - Especial Fenamilho e do Jornal. Na 
cápsula ainda foram postos outros impressos 
que ajudam contar fatos do momento atual 
em que estamos inseridos, tanto da agricultu-
ra, quanto em outras áreas.

03 DE MAIO

Azul inicia venda de 
passagens aéreas 

A primeira operação da empresa foi con-
fi rmada para o dia 3 de julho. A Azul inicia-
ria com duas operações semanais e a partir 
de 31 de julho, a operação passaria  para 
quatro vezes semanais.

02 DE MAIO

O fi m da produção da Coca-
Cola no município 

A unidade de produção da Coca-Cola 
Femsa em Santo Ângelo foi fechada e pelo 
menos cinquenta funcionários foram de-
mitidos. A unidade de Santo Ângelo con-
tinua funcionando apenas como centro de 
distribuição para a Região das Missões.

05 DE MAIO

“Não queremos pagar 
pessoas, queremos pagar 
serviços” 

O empresário Heitor José Müller tem 
título de cidadania santo-angelense, presi-
dente da FIERGS esteve em Santo Ângelo e 
falou para lideranças: Müller afi rma que é 
necessário criar mecanismos efi cientes de 
pagar pelo que é produzido e não simples-
mente porque o trabalhador esta revestido 
em um emprego, cercado de mecanismos 
de proteção. A palestra foi na ACISA e 
teve como tema “O Brasil na travessia de 
2017/2018”. 

10 DE MAIO

Anunciado mais um curso 
superior no IF Farroupilha

O Curso Superior de Tecnologia em Ges-
tão do Agronegócio iniciará no primeiro 
semestre de 2018 no campus de Santo Ân-
gelo do IF Farroupilha. Serão ofertadas 35 
vagas (noturno) e o acesso é pela nota do 
EMEM – Exame Nacional do Ensino Mé-
dio. 

17 DE MAIO

Menos trigo e mais aveia
O período de plantio das lavouras de 

inverno como o trigo, aveia branca, aveia 
preta, canola e linho iniciou com previsão 
de termino no mês de junho. Estima-se 
uma queda de 18% na área plantada de 
trigo. No ano anterior foi plantado dos 11 
mil hectares em Santo Ângelo, em 2017 é 
esperado que o plantio do trigo seja feito 
em nove mil hectares. Em contrapartida 
a quantidade de aveia terá um leve incre-
mento. Entre os fatores que contribuem 
para a redução de 6,49% da área gaúcha de 
trigo, estão preços pouco atrativos para o 
grão e elevados custos de produção.

31 DE MAIO

Chuva acima da média em 
maio

No mês de maio choveu 643 milímetros. 
Um período de precipitação que fi cará 
marcado na história da cidade. O Rio Ijuí 
chegou a alcançar 6,65 metros, causou 
medo e apreensão aos moradores dos Mu-
nicípios de Santo Ângelo e Entre-Ijuís.
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02 DE JUNHO

Prefeito de Santo Ângelo 
decretada Situação de 
Emergência

O Decreto assinado no dia 2, relata os 
estragos causados pelo volume de chuva 
ocorrido no mês de maio. As ruas urbanas 
de Santo Ângelo fi caram com centenas de 
buracos expostos, na zona rural o transpor-
te transformou-se em aventura comprome-
tendo em até 40% a produção leiteira. Além 
disso, cerca de mil hectares de planta de 
soja safrinha foram perdidos e a implanta-
ção das lavouras foi atrasada. Moradores do 
interior fi caram ilhados. Cerca de 30 buei-
ros e 6 pontilhões fi caram comprometidos.

06 DE JUNHO

Nova casa da Justiça Federal
O prédio tem 2433m² foi inaugurado 

no mês de junho em Santo Ângelo. Sérgio 
e Odacir Secchi foram os investidores e 
consequentemente são os proprietários do 
imóvel, em contrapartida o Governo Fede-
ral tem o compromisso de alugar o espaço, 
no mínimo, por 10 anos. O Diretor do Foro 
da Justiça Federal do RS, Eduardo Tonetto 
Picarelli, considerou que “mesmo sem in-
vestimento em patrimônio predial, foi pos-
sível qualifi car e melhorar o atendimento 
a população, bem como oferecer melhores 
condições de trabalho aos servidores pú-
blicos federais”, complementou Eduardo 
Tonetto Picarelli que esteve presente no 
ato de inauguração da nova sede.

10 DE JUNHO

ETA II fi cou alagada
A Área de captação da ETA II fi cou alaga-

da com a cheia do Rio Ijuí e não permitiu 
a entrada de um caminhão guincho para 

realizar a troca do transformador que ali-
menta o sistema de captação da ETA II. 
Esta unidade abastece 70% da população 
de Santo Ângelo e um raio teria ocasiona-
do o dano no sistema. Diante da recorrên-
cia das paradas mecânicas, ocasionadas 
pelo sistema elétrico, decidiu-se realizar a 
troca do transformador com o uso de uma 
retroescavadeira hidráulica e uma canoa.

08 DE JUNHO

Itaquarinchim invade mais 
de 30 residências

O volume do Rio Itaquarinchim subiu na 
Zona Norte do Município e atingiu cerca 
de 30 residências. Depois de aproximada-
mente 135 milímetros de precipitação em 
Santo Ângelo, por volta das 4h da madru-
gada de quinta-feira, dia 8, a água come-
çou a invadir casas de moradoras no Bairro 
Meller Norte. Três famílias foram retiradas 
de casa por equipes da Defesa Civil. 

08 DE JUNHO

Prestação de contas da 
Fenamilho

Foi apresentado o relatório fi nal e a pres-
tação de contas da 18ª Fenamilho Interna-
cional. O presidente da Feira, Bruno Hesse, 
foi aplaudido ao anunciar que o lucro ultra-
passou um milhão de reais, afi rmando que 
ainda restaram R$ 500 mil em caixa para o 
novo exercício. O anúncio foi realizado na 
Churrascaria do Clube Gaúcho na presen-
ça da imprensa, secretários de governo e 
representantes de entidades organizadoras.

22 DE JUNHO

Nova sede do Sindicato Rural 
Inaugurada a sede administrativa e sa-

lão de eventos do Sindicato Rural de Santo 
Ângelo, o local possui 843m² de área cons-
truída, onde serão desenvolvidas todas as 
atividades administrativas. Além disso, o 
Sindicato passa a contar com um salão de 
eventos equipado com cozinha, churras-
queira e capacidade para receber 250 pes-
soas. O Projeto arquitetônico da nova sede 
foi desenvolvido pela Bassani Engenharia.
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03 DE JULHO

Políticos celebram o fi m do 
isolamento aéreo 

Uma aeronave modelo ATR-72 da Azul 
Linhas Aéreas pousou na Capital Missio-
neira às 15h53min da segunda-feira, dia 3 
de julho de 2017, marcando a retomada dos 
voos entre Santo Ângelo e Porto Alegre. O 
voo inaugural contou com a presença do 
governador José Ivo Sartori, de autoridades 
municipais, estaduais e federais, além de 
passageiros que utilizam a rota para o des-
locamento dos cerca de 440 quilômetros. 

12 DE JULHO

Táxi ou carona
O deslocamento com carro particular 

ou táxi são as únicas opções de transporte 
para vencer a distância entre o Aeroporto 
Regional Sepé Tiaraju e o centro de San-
to Ângelo. Fator que infl uência no custo/
benefício de quem usa o transporte aéreo 
regular que entrou em funcionamento em 
Santo Ângelo. Para chegar até a Catedral 
Angelopolitana são 12,6 km vencidos em 
22 minutos em média. Quem não conta 
com transporte particular tem a opção de 
usar um táxi que custa entre R$ 50 e R$ 
60 Reais. 

15 DE JULHO

Ameaças tentam silenciar a 
comunidade

Uma facção estaria agindo para domi-
nar o tráfi co de drogas em Santo Ângelo 
e usando o terror psicológico para intimi-
dar a comunidade e fortalecer a rede no 
município. Intimidação com ameaça de 
morte causa receio a moradores de bairros 
em Santo Ângelo. Pessoas ligadas ao trá-
fi co de drogas e roubo estariam usando o 
nome de facções conhecidas para impor 

restrições e silenciar as comunidades e até 
policiais militares. Relatos de cidadãos de 
localizações diferentes do município e sem 
relações de proximidade, contam que esta 
facção estaria usando porte de arma e vio-
lência verbal com o intuito de dominar o 
comércio de drogas no município.

12 DE JULHO

UPA fechada causa prejuízo 
ao Município

A placa inaugural da UPA em Santo Ân-
gelo é de 21 de dezembro de 2012. Esta 
unidade de atendimento está localizada 
no Bairro Pippi e nunca entrou em fun-
cionamento, está há mais de quatro anos 
fechada. Na recuperação do prédio foram 
investidos R$ 55.701,71. Segundo o secre-
tário da Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, 
uma avaliação realizada por equipe técnica 
especializada, orçou em cerca de R$ 100 
mil o investimento do Governo Municipal 
para a recuperação dos aparelhos médicos 
hospitalares da unidade.

19 DE JULHO

Uma onda de frio invade o Sul 
Os campos de Santo Ângelo amanhece-

ram brancos. Na madrugada os termôme-
tros registraram 3° negativos e no centro da 
cidade, quando eram 8h30min, os termô-
metros de rua ainda assinalavam zero grau. 
Pelo menos 120 cidades registraram a me-
nor temperatura mínima do ano. O frio que 
tomou conta do Sul do Brasil continuou por 
três dias e ocasionou a formação de geadas 
e o gelo, danifi cou a produção de espinafre, 
alface, agrião e brócolis, entre outros estra-
gos na vegetação de Santo Ângelo. 

27 DE JULHO 

Alibem confi rma abertura de 
346 postos de emprego

A direção da Alibem anunciou que ini-
ciaria em agosto a contratação de novos 
funcionários, ganhando intensidade no 
trimestre seguinte. A iniciativa visa suprir 
a demanda gerada pela ampliação da pro-
dução industrial. 
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1º DE AGOSTO

Acostamento lotado
Uma manifestação de caminhoneiros formava 

quilômetros de veículos de carga parados na BR 
285 em Ijuí. Os protestos ocorreram em todo o 
País e o movimento se diz contrário ao aumento 
do imposto do PIS e Cofi ns que resultou em ele-
vação no preço fi nal do diesel e demais cobustí-
veis. No Rio Grande do Sul, atos ocorrem em pelo 
menos sete pontos. Aqui no Estado, no dia 1º de 
janeiro de 2016, ainda passou a vigorar o aumento 
de ICMS determinada pelo Governo e aprovada 
pela Assembleia Legislativa, o que deixou o preço 
da gasolina ainda mais cara no Rio Grande do Sul.

02 DE AGOSTO

Três voos semanais
O Aeroporto Regional Sepé Tiaraju passa a 

contar com três voos semanais para Porto Ale-
gre e os passageiros terão a possibilidade de se 
deslocar-se até a Capital do Estado nas segun-
das, quartas e sextas-feiras. 

07 DE AGOSTO

Cinco paises e um acordo
O 1º Encontro do Conselho Executivo da 

Rota Jesuítica Internacional da América do 
Sul foi realizado em São Miguel das Missões e 
contou com ministros, o Governador Sartori, 
prefeitos de 26 municípios das Missões e au-
toridades de cinco países. O Ministro do Tu-
rismo Marx Beltrão assinou a Carta de Adesão 
ao Programa Global de Crédito para a Integra-
ção da Região do Rio da Prata. O DIB - Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento tem 
interesse em fi nanciar projetos ligados ao de-
senvolvimento da América Latina por meio da 
“Rota Jesuítica”. Ao todo são U$ 100 milhões 
distribuídos entre os países que participaram 
do encontro. Os governos pretendem estimu-
lar o turismo cultural e religioso nestas regiões 
e proporcionar que pessoas de todo o mundo 

tenham a possibilidade de conhecer a Obra das 
Missões Jesuíticas. 

11 DE AGOSTO

“Cobrança pela disponibilidade”
Não usar a rede de esgoto que passa em fren-

te de casa encarecerá a conta de água. A Cor-
san lançou para as Missões uma campanha de 
incentivo ao uso do sistema de esgotamento 
sanitário. Após a notifi cação a ligação deverá 
ser realizada em até 120 dias. No termino des-
te prazo, mesmo que o usuário não se ligue a 
rede, terá que pagar a conta. Por outro lado, o 
proprietário que agilizar o processo ganha des-
conto que pode chegar até 50% sobre a tarifa, 
que não será fi xa, mas sim, aferida com refe-
rência no consumo de água. A Cobrança pela 
Disponibilidade é uma novidade e considerado 
um mecanismo inédito no Rio Grande do Sul. 

08 DE AGOSTO

Jona’s Brothers 
A primeira aparição pública do músico Jonas 

Demeneghi, depois de um longo período de in-
ternação hospitalar para vencer um câncer foi 
o ponto alto do evento Jonas’ Brothers. O ho-
menageado sensibilizou a todos ao executar no 
piano a música Gratidão, composta no período 
de internação hospitalar. A solidariedade foi o 
combustível do evento e somente nas urnas pos-
tas no hall de entrada do teatro a contribuição 
espontânea da plateia ultrapassou R$ 22,5 mil. 
Músicos, técnicos de som, equipes operacional e 
organizadora trabalharam de modo voluntário.

27 DE AGOSTO

A fase inter-regional do Enart 
movimentou Santo Ângelo 

Tradicionalistas de todo o Estado realizaram 
provas de diferentes modalidades no Ginásio 
Marcelo Mioso, Colégio Estadual Missões e Co-
légio Tiradentes da Brigada Militar e entidades 
tradicionalistas de Santo Ângelo conquistaram 
a classifi cação para disputar a grande fi nal do 
Enart em Santa Cruz do Sul. O evento foi aber-
to ofi cialmente no sábado e seguiu até o do-
mingo. Os organizadores estimam um público 
de 15 mil pessoas entre competidores, familia-
res e a comunidade em geral. 
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06 DE SETEMBRO

IPTU no lixo 
No ano de 2016 a secretaria da fazenda 

do município teve um prejuízo de R$ 4,15 
milhões com limpeza, recolhimento, trans-
porte e destino fi nal do lixo. Pois gasta-se 
R$ 6,8 milhões anualmente e arrecada-se 
com a taxa de lixo R$ 2,65 milhões. O mais 
curioso é que o IPTU, levando em conta os 
dados de 2016, não chega a arrecadar R$ 
8 milhões. A metáfora do título desta ma-
téria é validada pela prática, a quantidade 
de recursos públicos arrecadados com o 
IPTU, está sendo colocado no lixo.

06 DE SETEMBRO

A ampliação da sede da OAB
A Ordem dos Advogados do Brasil, sub-

seção de Santo Ângelo foi concluída e 
agora conta com oito novos ambientes. O 
presidente nacional da OAB, Claudio La-
machia prestigiou reinauguração da nova 
sede. O projeto foi iniciado na gestão de 
Itaguaci Meirelles e aumentou em 439m² 
a antiga sede, totalizando 750m². O atual 
presidente João Olavo Daltrozo informou 
que o investimento foi de aproximada-
mente um milhão de reais, sendo cerca 
de R$ 700 da Seccional do Rio Grande do 
Sul e 300 da Caixa de Assistência dos Ad-
vogados do RS. A ampliação criou novos 
espaços destinados a conferências, lazer, 
cursos, trabalho e cuidados com a saúde. 

11 DE SETEMBRO

A confeitaria reúne a 
população na praça 

O Festival Cidade das Tortas apresentou 
os sabores das tortas confeccionados em 
Santo Ângelo, neste ano o evento conta 
com 16 expositores, que levam para a de-
gustação dos santo-angelenses em frente 

a Catedral Angelopolitana o que melhor 
fazem, tanto no quesito novidade, quanto 
especialidade. 

08 DE SETEMBRO

Os ipês pedem socorro
Os Ipês amarelos localizados no trecho 

da Av. Brasil, entre a Antunes Ribas e 
Marechal Floriano em Santo Ângelo fl o-
resceram em setembro e um casal de noi-
vos aproveitou o cenário para realizar um 
book de fotografi as. No entanto, um olhar 
atento para a copa das árvores permite 
visualizar que uma planta parasita cha-
mada erva de passarinho está tomando 
conta dos Ipês. A ação do tempo e a falta 
de manejo estão comprometendo a saúde, 
e, lentamente, esta espécie está enfraque-
cendo e perdendo a exuberância natural. 

21 DE AGOSTO 

Repressão intensiva para 
crimes qualifi cados em 
Santo Ângelo

O comando da Brigada Militar confi rmou 
a atuação de criminosos ligados a facções 
da região metropolitana em Santo Ânge-
lo e iniciou um trabalho de inteligência e 
repressão qualifi cada. Equipes do Pelotão 
de Operações Especiais e Policiamento 
Ostensivo do Sétimo Regimento de Polícia 
Montada atuam de modo coordenado no 
município e já alcançaram resultados.

28 DE SETEMBRO

O polêmico toque de gaita
Mãe que acompanhava um jovem gai-

teiro de 13 anos em apresentações em 
frente de estabelecimentos comerciais foi 
advertida por conselheiros tutelares e o 
caso virou polêmica no município de San-
to Ângelo. A prática foi denunciada por 
pessoas da comunidade como exploração 
de trabalho infantil e uma conselheira foi 
até o local onde o jovem gaiteiro e sua 
mãe estavam. O fato ganhou repercussão 
e foi parar nas redes sociais com manifes-
tações contrárias a atuação do Conselho 
Tutelar.
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1º DE OUTUBRO

Vento deixa um rastro de 
destruição 

A ventania seguida de chuva causou pâni-
co entre os passageiros da Azul que tentavam 
pousar no Aeroporto Sepé Tiaraju, derrubou 
placas, destelhou casas e derrubou árvores 
inteiras no início da tarde de domingo, dia 
1º, em Santo Ângelo. O fenômeno foi causa-
do pelo choque de uma frente fria com uma 
massa de ar quente. Tão logo o fato ocorreu 
as Secretarias do Meio Ambiente, Obras e 
Agricultura foram acionadas para desobstruir 
ruas e passeios públicos. 

11 DE OUTUBRO

Prefeitura decreta situação de 
emergência

Dois temporais atingiram a cidade na quar-
ta e quinta-feira, deixando mais de 600 re-
sidências com estragos em razão dos fortes 
ventos e do granizo. O Prefeito Municipal Jac-
ques Barbosa, decretou situação de emergên-
cia em Santo Ângelo, em razão de dois tem-
porais que atingiram a cidade e deixam mais 
de 600 residências danifi cadas. Segundo o 
Coordenador da Defesa Civil Adelar Cava-
lheiro, até a manhã de ontem, já haviam sido 
distribuídos mais de 12 mil metros de lona à 
população. Além disso, equipes da prefeitura 
municipal se mobilizaram para atender todos 
os atingidos e providenciar lonas e telhas para 
a reconstrução da cobertura das residências.

19 DE OUTUBRO

Vento causa cenário de 
destruição no município

O amanhecer de quinta-feira, dia 19, reve-
lou a força dos ventos de 95 km/h registrados 
durante a madrugada. Em alguns pontos da 
cidade as rajadas podem ter alcançado uma 

velocidade ligeiramente acima. Em pontos da 
Av. Venâncio Aires e Av. Sagrada Família o 
cenário era de destruição, partes da pista esta-
vam obstruídas com árvores inteiramente ou 
parcialmente quebradas ou arrancadas. Tol-
dos vieram ao chão, vidros de estabelecimen-
tos comerciais quebraram, placas e muros 
caíram, mas somente duas pessoas fi caram 
levemente feridas. A falta de energia elétrica e 
de água atingiu praticamente toda a cidade. O 
vento tombou um trator, arrancou completa-
mente a cobertura de instalações. 

25 DE OUTUBRO

Cobertura é fatiada e retirada 
com guindastes

A estrutura de zinco e ferro da cobertura do 
pavilhão social do Estádio da Zona Sul que foi 
completamente tombada para o lado oposto 
com a força do vento registrado na madrugada 
do dia 25. Uma equipe de serralheiros está divi-
diu a estrutura em partes e um guindaste reali-
zou a suspensão e retirada do material. A estru-
tura total pesa aproximadamente 12 toneladas 
e mede 60mx9m. foi usado um guindaste com 
possibilidade de atingir 40 metros de altura. 

29 DE OUTUBRO

Pé na estrada... 
Peregrinos caminham 410 quilômetros de 

Corpus na Argentina até Santo Ângelo. Os 12 
aventureiros são os pioneiros neste roteiro tu-
rístico e espiritual que lembra as Missões em-
preendidas por padres Espanhóis que deram 
origem aos chamados 30 Povos Missioneiros. 
As doze pessoas que completam o percurso 
no domingo dia 29 em frente a Catedral An-
gelopolitana partiram no dia 12 de outubro, 
enfrentaram frio, calor, chuva e sol e depois 
que cruzarem os pergolados da Praça Pinhei-
ro Machado participam de uma celebração na 
Igreja.

31 DE OUTUBRO

Estátua de Martinho Lutero
A estátua de Martinho Lutero vai compor 

um novo espaço de convivência em Santo Ân-
gelo. O Largo Martinho Lutero foi inaugurado 
dia 31 e faz parte das celebrações de 500 Anos 
da Reforma Luterana. 
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1º DE NOVEMBRO

Arrombamentos tiram 
o sono de comerciantes

Criminosos iniciaram uma modalidade 
de atuação na qual quebram portas de vidro 
de estabelecimentos comerciais para furtar 
produtos. A prática intensifi cou-se no fi nal 
de outubro e início de novembro. O coman-
do da Brigada Militar reuniu-se e mapeou os 
locais com maior incidência dos crimes e tra-
balha no reforço dos patrulhamentos para 
trazer mais segurança à população. 

05 DE NOVEMBRO

O desafi o “Audax Missões
200 km” 

O Audax reuniu 148 participantes vindos 
de 27 cidades gaúchas. No domingo, dia 05, 
iniciaram o percurso em frente ao Clube 28 
de Maio em Santo Ângelo e depois de passa-
rem pelo limite de sete cidades Missioneiras 
e quatro pontos de apoio e controle chega-
ram a Frente da Catedral Angelopolitana, 
onde foram recepcionados pelos integrantes 
da ACM – Associação Ciclo Missões e o or-
ganizador da prova Adair Jacinto Tomazi. 
Cada participante foi contemplado com uma 
Medalha de Participação e um certifi cado 
homologado pelo Clube Parisiense, que é o 
organizador geral dos desafi os “Audax 200, 
300, 400 e 600 quilômetros.

22 DE NOVEMBRO

Encontrado o Papai Noel 
Missioneiro

Uma representação de São Nicolau foi 
encontrada no ateliê do Colégio Marista em 
Santa Maria. Esta peça foi produzida com a 
ajuda dos indígenas pelo jesuíta José Brasa-
nelli, escultor na Redução de São Borja de 
1696 a 1706. A identifi cação da obra foi pos-

sível pelo trabalho do pesquisador e Profes-
sor Édison Hüttner, coordenador do Projeto 
de Arte Sacra Jesuítico-Guarani e professor 
da Escola de Humanidades da PUCRS. 

22 DE NOVEMBRO

A “Panela Missioneira” é 
o mais novo produto da 
Fundimisa 

O utensílio leva o símbolo das missões 
cunhado em baixo relevo e poderá ser a 
primeira panela brasileira certifi cada pelo 
INMETRO. A indústria pretende colocar a 
panela a disposição dos consumidores já no 
mês de dezembro em dois modelos, a mul-
tifuncional e a frigideira. A nova aposta da 
Fundimisa pretende potencializar a atuação 
da indústria em âmbito regional, nacional e 
até internacional.

27 DE NOVEMBRO

Investido R$ 1,2 milhão em 
estádio que está sem uso

Foi investido 1,12 milhão na obra de revi-
talização do Estádio Municipal Carlos Wil-
son Schröeder, no entanto o campo não tem 
condições de uso. A reinauguração daquele 
espaço foi realizada no dia 29 de dezembro 
de 2016, mas um ano depois, o campo está 
criando erva daninha. O estádio receberia 
gramado com drenagem e irrigação, vestiá-
rios, arquibancadas, banheiro, cercamento, 
inclusive do campo. E o custo seria de R$ 
191 mil para o município e R$ 749 mil para 
a União.

29 DE NOVEMBRO 

Com o Grêmio onde o Grêmio 
Estiver

Eles não foram a pé, mas estiveram nas 
arquibancadas do Estádio La Fortaleza, em 
Lanús, na Argentina ao lado do Grêmio na 
conquista do tricampeonato da Libertadores 
da América. Cerca de 40 gremistas da região 
noroeste e pelo menos 4 santo-angelenses 
embarcaram no ônibus e partiram para as-
sistir o jogo que decidiu o maior título do fu-
tebol na América.
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04 DE DEZEMBRO

Inicia obra do 
estacionamento público da 
Rio Grande do Sul

O trabalho de construção do novo esta-
cionamento público projetado para a Av. 
Rio Grande do Sul, próximo ao Hospital 
da Unimed iniciou. A intensão dos traba-
lhadores é de concluir a obra antes do final 
de ano. No dia  4, o meio fio que delimita 
o espaço para os veículos estava sendo co-
locado. O trecho em obras está localizado 
entre a Rua Marechal Floriano e Avenida 
Venâncio Aires. 

04 DE DEZEMBRO

Cena rara em Santo Ângelo
Durante a luz do dia em um dos locais 

mais movimentados da cidade os santo-
-angelenses puderam admirar as caracte-
rísticas de um Urutau que pousou na placa 
de sinalização da esquina da Avenida Bra-
sil e Rua Antunes Ribas. O comportamen-
to do urutau despertou a curiosidade dos 
pedestres e moradores, que aproveitaram 
para fotografar e apreciar o pássaro que 
raramente é visto na região, tendo em vis-
ta seu hábito de viver em regiões quentes, 
ele também dificilmente é visto em zonas 
urbanas.

08 DE DEZEMBRO

Sicoob inaugura em Santo 
Ângelo

A primeira agência da Sicoob foi inaugu-
rada em Santo Ângelo na Rua Andradas, 
960, na esquina com a Marquês do Herval 
e já está aberta para todo a comunidade 
missioneira. Sob o comando do gerente 
Tiago Luis Stoll e da Sub-gerente Valeria 
Casanova S. Loureiro. A abertura do Si-
coob na Capital das Missões faz parte do 

processo de expansão da empresa no Esta-
do, que atualmente já conta com mais de 
trinta agências espalhadas em todo o terri-
tório gaúcho.

15 DE DEZEMBRO

Se a agenda é para 2018, as 
imagens são para toda vida

Ensaio fotográfico de idosos do Lar Isabel 
Oliveira Rodrigues com cachorros da Aspa 
Bicho Amigo ilustram uma agenda 2018 
personalizada. O projeto foi idealizado pela 
presidente da Aspa Bicho Amigo, Nadir 
Vier e pela diretora Administrativa do “Lar” 
Maria Lúcia Santos Mousquer. A produção 
fotográfica e o figurino dos modelos que 
ilustram a agenda foram feitas por volun-
tários, que também cuidaram do banho e 
tosa dos cachorros, maquiagem e cabelo dos 
idosos, a impressão gráfica do material foi 
realizada com o patrocínio de empresas que 
apostaram na ideia e agora as duas entida-
des contam com a colaboração da população 
para a aquisição das agendas.

13 DE DEZEMBRO

Uma viagem no tempo
Parte da história do transporte ferroviário 

no Rio Grande do Sul está sendo resgatada 
com o trabalho de restauração de dois va-
gões que compõe a Estação Férrea de Santo 
Ângelo. O NQ-357 é da década de 50 e o PC 
7619-0 da década de 60. Os restauradores 
são Dari Afonso Teichmann e Adão Arizolim 
são profundos conhecedores destas máqui-
nas, pois eram ferroviários que cuidavam da 
manutenção de vagões e locomotivas. 

19 DE DEZEMBRO

Alta, média e baixa tensão 
no entorno do Hospital 
Santo Ângelo

Uma equipe de profissionais composta 
por 150 trabalhadores e cerca de 10 viaturas 
realizaram uma operação para qualificar a 
rede elétrica no entorno do Hospital San-
to Ângelo. Foi realizada a troca de postes, 
transformadores, religadores e inclusive a 
fiação que conduz as redes de alta, média e 
baixa tensão. 
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O Sicredi oferece 
diversas soluções 
para você curtir 
seus dias de descanso 
na maior tranquilidade.

Suas férias ficam 
mais tranquilas 
com a gente.

Proteja sua casa, automóvel 
e a vida da sua família 
com a gente.

Seguros

Diversas soluções em moed
estrangeira direto na sua 
cooperativa.

Câmbio

Facilidade em fazer 
pagamentos nacionais e 
internacionais, além de 
benefícios em viagens.

Cartões

Aplicativo, internet banking, 
serviços por telefone, caixas 
eletrônicos, Rede Banco24Horas, 
agentes credenciados e mais de 
1.500 agências.

Canais de 
relacionamento


