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Editorial
 

NotasNotas Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Quem entra na Cate-
dral enxerga um painel 
com círculos semelhan-
tes a um alvo. Mas afi -
nal, você sabe pra que 
eles servem?  Abra o 
jornal na página 4 desta 
edição e descubra.  

Além desta matéria 
que fala sobre o alvo da 
Catedral, o JOM entra 
na polêmica da propa-
ganda eleitoral ante-
cipada. Uma placa do 
Deputado Federal Jair 
Bolsonaro foi instala-
da na Rua Marquês do 
Herval e tem causado 
debate, inclusive dos 
membros do Ministério 
Público Eleitoral. Saiba 
mais na edição de hoje.  

Neste fi nal de sema-
na o Brique da Praça re-
cebe o “Chevant”, o Che-
vett da Avant. Durante 
o evento dominical ao 
“Avanteiros” estarão 
divulgando o próximo 
encontro de carros an-
tigos que acontecerá no 
Parque Internacional 
de Exposições Siegfried 
Ritter.

O mês de março é 
marcado pelo aniver-
sário de Santo Ângelo 
e pelas atividades vol-
tadas à mulher.  Nesta 
semana foi divulgada 
ofi cialmente a progra-
mação alusiva ao ani-
versário do município. 
No site do JOM, pode 
ser lida a programação 
completa e nesta edição 
mostramos quais serão 
os principais eventos. 

Nesta semana tam-
bém chegou ao muníci-
pio o Ônibus Lilás, que 
oferecerá diversos ser-
viços voltados ao públi-
co feminino. Saiba mais 
lendo o “Retrato Coti-
diano”.

Editamos também 
uma página de eventos. 
Uma boa leitura e um 
ótimo fi nal de semana.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

2/3/2018 - 11h
1° Prêmio -  2.919
2° Prêmio -  4.060
3° Prêmio -  1.298
4° Prêmio -  2.233
5° Prêmio -  0.420
6° Prêmio -  0.930

2/3/2018 - 14h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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 O Ônibus Lilás, uma unidade 
referência no atendimento móvel 
voltado às mulheres já está na ci-
dade.  A entrega das chaves acon-
teceu na última quarta-feira, dia 
28, onde representantes da pre-
feitura municipal assinaram um 
termo de cooperação técnica. A 
unidade permanece no município 
até a próxima segunda-feira, dia 5, 
e deve passar pelos distritos Sosse-
go e Buriti, Centro, Praça Pinheiro 
Machado, na Praça Leônidas Ribas 
durante o Brique, e na comunida-
de Três Sinos.

No momento da entrega do 
Ônibus Lilás estava presente o 
vice-prefeito Bruno Hesse, a pri-
meira-dama Juliana Barbosa, a 
vice-primeira-dama Ligia Hesse, 
o presidente da Câmara de Vere-
adores Everaldo de Oliveira, a co-
ordenadora de Políticas Públicas 
para as Mulheres, Simone Lunkes, 
a representante da Emater, Thais 
Trindade, a presidente da Associa-
ção dos Clubes de Mães de Santo 
Ângelo (ACLUMASA), Amélia Le-
rino, a coordenadora de Enferma-
gem da Secretaria de Saúde An-
dréia Bernardi e a presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos 

da Mulher Tânia Santiago. As cha-
ves do veículo foram entregues aos 
mandatários pelos senhores Jorge 
Luís da Costa e Luís Alexandre, 
servidores públicos estaduais. 

O prefeito Jacques Barbosa 
destacou a importância de ofere-
cer os serviços do Ônibus Lilás às 
mulheres da cidade e do interior 
do município. Jacques destacou 
a parceria do Estado na oferta de 
relevantes serviços que contarão 
com o envolvimento das secreta-
rias municipais, URI, Faculdade 
CNEC Santo Ângelo, ACLUMASA 
e SESC, além dos profissionais que 
atuarão nos locais onde o ônibus 
estará à disposição. 

PROGRAMAÇÃO
No domingo, dia 4, o ônibus vai 

estar na Praça Leônidas Ribas no 
Brique da Praça, das 9 às 13 horas 
com apresentações artísticas, cul-
turais e shows. Às 15 horas a uni-
dade estará na Praça Pinheiro Ma-
chado, com prestação de serviços e 
atrações musicais.

Para encerrar, na segunda-fei-
ra, 5, às 14 horas, o encontro será 
na Comunidade Três Sinos, no 
Clube de Mães Três Sinos.

Ônibus Lilás 
está no Município

Assessoria Comunicação URIi

Cultivos de verão são 
objetos de pesquisa na URI

O curso de Agronomia da URI Santo Ângelo am-
pliou sua Área Experimental Agronômica, espaço 
laboratório para o cultivo de culturas para projetos 
de pesquisa e iniciação científi ca.  “Todo experimen-
to na área agrícola precisa de pelo menos dois anos 
para obter resultados, com análise da resposta em 
pelo menos duas safras”, afi rma a coordenadora do 
curso de Agronomia, professora Giselda Ghisleni. No 
caso de milheto e sorgo, a análise realizada foi de ma-
téria seca, adubação e produtividade. O estudo com 
o trigo mourisco traz uma cultura alternativa para a 
região. Já para o girassol, o projeto de pesquisa busca 
determinar a produtividade do cultivo com relação 
às variações de adubação.  Os resultados obtidos das 
pesquisas devem ser apresentados no fi nal do mês 
de março, bem como outras atividades do curso, na 
II Vitrine Tecnológica da Agronomia.

Grupo de Dança Sênior 
retoma as atividades

Na tarde desta terça-feira, 27, iniciaram as ati-
vidades do Grupo de Dança Sênior da CNEC Santo 
Ângelo. Aproximadamente 80 mulheres participa-
ram da primeira atividade, realizada no Auditório 
Azul da Instituição. A Dança Sênior é um projeto 
do curso de Fisioterapia da CNEC Santo Ângelo, 
coordenado pelo professor Armindo Holler, coor-
denador do curso, juntamente com os acadêmicos 
estagiários. A atividade é realizada duas vezes na 
semana nas dependências da Instituição com um 
grupo de senhoras da comunidade. O objetivo da 
dança sênior é manter e melhorar a coordenação 
motora através da música e do movimento.

Programa “Troco 
Solidário”

A Câmara de Vereadores de Santo Ângelo apro-
vou na segunda-feira, dia 26, projeto de lei que visa 
a implantar o Programa “Troco Solidário” no muni-
cípio. A iniciativa, de autoria do vereador Vinícius 
Makvitz e subscrita pelo vereador Maurício Lourei-
ro, tem por fi nalidade benefi ciar diversas institui-
ções do município, como os Lares de Idosos, Centro 
de Equoterapia, Hospital Santo Ângelo, dentre ou-
tros. Conforme explicaram os vereadores, a proposta 
deve ser viabilizada através de uma parceria entre as 
entidades de classe e comércio local. “O processo de 
implantação vai iniciar com o cadastramento das en-
tidades que desejam receber os recursos. Posterior-
mente, será formalizado um termo de parceria entre 
município e os estabelecimentos comerciais interes-
sados em aderir ao programa”, reiterou Makvitz.

Movimento Mude 1 
Hábito

Em 2017, a Unimed do Brasil lançou o movi-
mento Mude1Hábito, visando apoiar quem quer 
transformar algo em sua vida e mostrar que não é 
preciso muito para que maus hábitos sejam substi-
tuídos no dia a dia. Este ano, a Unimed Missões/RS 
aderiu a esse movimento em sua campanha de en-
domarketing, alinhando a campanha de 2017, “Você 
é o Refl exo de Suas Atitudes”. Através do site www.
mude1habito.com.br qualquer pessoa pode aderir a 
eesse movimento, colocando em prática hábitos que 
proporcionem bem-estar, saúde e qualidade de vida.

Minguante
9/3 a 16/3
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A Associação Comercial, Cultural, Industrial, 
Serviços e Agropecuária de Santo Ângelo (ACISA), 
foi fundada em 04 de março de 1929, na cidade de 
Santo Ângelo (RS), como uma associação sem fi ns 
lucrativos, com personalidade jurídica e de direito 
privado. No próximo domingo, 04 de março, a enti-
dade estará completando 89 anos.

Durante sua longa trajetória, muitos homens e 
mulheres de coragem integraram o quadro social da 
entidade e centenas de empresas vieram a se somar 
a este legado, construído a muitas mãos. Hoje, com 
89 anos, a ACISA possui uma trajetória consolidada 
na defesa constante das classes representadas, pro-
movendo as suas empresas, prestando assistência e 
auxiliando para a expansão do comércio, da indús-
tria, cultura, serviço e agropecuária. Participante 
ativa da vida comunitária vem se tornando agente 
de transformação e de fomento ao desenvolvimento 
de Santo Ângelo, estando presente nas ações e busca 
de soluções para o progresso do município.

Atualmente conta com quase 200 empresas asso-
ciadas, cinco funcionários e uma diretoria ativa e par-
ticipativa. A ACISA possui várias atribuições, dentre 
elas, representar a classe empresarial, promover o de-
senvolvimento e estimular o fortalecimento dos seg-
mentos que representa, estimular o intercâmbio edu-
cacional, profi ssional, social e cultural dos associados 
e comunidade em geral, além de orientar os associa-
dos em assuntos que envolvam situações econômicas, 
fi nanceiras, fi scais, jurídicas e administrativas.

Podem ser associadas às fi rmas individuais, as 
sociedades comerciais e industriais, as entidades de 
classe, as sociedades civis e os profi ssionais liberais 
autônomos.

Para o presidente da ACISA, Douglas Ciechowiez, 
são comemorados os 89 anos de vantagens aos asso-
ciados. “Neste período, a entidade passou, junto com 

a comunidade, por todos os momentos sociais e eco-
nômicos vividos no país, mas principalmente, con-
segue se manter jovem e pujante em seus 89 anos, 
se adaptando e entendendo as necessidades dos 
empresários de nosso município, e principalmente, 
provocando a discussão de onde estamos e aonde 
queremos chegar, promovendo uma visão de futuro! 
A ACISA tem atuado fortemente nos potenciais do 
município, ajudando e cobrando dos responsáveis 
as ações necessárias para o desenvolvimento, sendo 
uma promotora de união de forças, e esse deve ser o 
nosso objetivo principal, juntar forças!”

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Faz bem pensar nos inícios de aulas 
escolares em todos os níveis o que diz Augusto 
Cury: “Eu sempre achei que educar é ensinar a 
pensar, e não apenas transmitir informações. 
Receber informações é engordar o cérebro; 
pensar é fazer ginástica cerebral.” 

As frases acima entre aspas foram 
tiradas da página cinquenta e cinco do livro 
Ansiedade: a turma da fl oresta viva, de 
Augusto Cury, livro que trata, em síntese, de 
como enfrentar o mal do século XXI, ou seja, 
a ansiedade e seus efeitos destrutivos em todas 
as pessoas, de crianças a idosos. As pessoas 
todas, de pequenas a grandes, deveriam ler, 
obrigatoriamente, esse e os demais livros 
de Augusto Cury que tratam da ansiedade. 
As leituras desses livros far-lhes-iam um 
bem imensurável para a vida intelectual, 
profi ssional e emocional. Augusto Cury, sendo 
médico, psiquiatra, psicoterapeuta, cientista 
e escritor, não escreve livros de autoajuda, 
mas científi cos e educativos nos campos das 
emoções, cujos campos estão fabricando, 
cada vez mais,  janelas killer. Esses livros de 
Augusto Cury ensinam com mestria como as 
pessoas podem reescrever as janelas killer em 
janelas light, ou seja, como as pessoas podem 
sair das situações traumáticas, das perdas e 
das frustrações infernais, e terem vida humana 
livre e independente, sadia e feliz, consigo 
mesmas e com os outros, com o planeta e com 
Deus.

Mais importante do que estas palavras, mil 
vezes mais, é ler as palavras todas de todos 
os livros de Augusto Cury, a começar pelos 
que tratam da ansiedade que em termos de 
emoções está sendo considerada como o mal 
do século XXI como o câncer em termos de 
corpo está sendo considerado como a doença 
que mais vai fazer os seres humanos sofrerem 
e matá-los. Os livros dele recomendam-se, e 
com urgência, a todos: pais, fi lhos, professores, 
alunos, médicos, pacientes, advogados, 
promotores, juízes, policiais, vereadores, 
prefeitos, garis, empresários, funcionários, 
jornalistas, radialistas, viciados em drogas, 
encarcerados...

Assim, além de estudos nas escolas, leituras 
dos livros de Augusto Cury, pelo menos um por 
mês. A mídia pós-moderna – internet, celular, 
etc. –, usada em excesso  dentro e fora de casa 
e de escola, fora e dentro de carro, nas calçadas 
das cidades e até nas festas de aniversários, 
está dando para as pessoas que assim o fazem 
a SPA – Síndrome do Pensamento Acelerado: 
acúmulos e mais acúmulos de informações 
horizontais e rápidas. Esses acúmulos, 
variados e efêmeros, chegam a não só a cansar 
e a estressar o cérebro, o córtex cerebral, 
mas também a desarmonizar e infernizar as 
emoções – tornando os seres humanos não 
líderes das emoções, livres e felizes, mas cada 
vez mais sós, escravos e infelizes.

Acisa Missões faz aniversário 
no próximo domingo, dia 4. É 

representante da classe empresarial de 
Santo Ângelo e participa ativamente 
nas locais e regionais, estimulando o 

intercâmbio entre vários setores sociais 
com vistas ao desenvolvimento

Há 89 anos trabalhando Há 89 anos trabalhando 
para o desenvolvimento para o desenvolvimento 

de Santo Ângelode Santo Ângelo

Cidade

Sede da Acisa Missões em Santo Ângelo localizada na Av. Venâncio Aires

Arquivo/ACISA

SERVIÇOS OFERTADOS 
AOS ASSOCIADOS

Além disso, a entidade oferece aos associados vários 
benefícios, como descontos em planos de saúde (Uni-
med), parcerias com instituições bancárias (Banrisul, 
Sicredi e Unicred), de ensino (CNEC Santo Ângelo e Insti-
tuto Federal Farroupilha) e diversos convênios com em-
presas, além do Departamento de Educação Profi ssional 
e Estágios (DEPE), que atua como agente de integração 
para a concessão de estágios para estudantes de 2º e 3º 
graus e tem como objetivo principal a Promoção do De-
senvolvimento Educacional e Profi ssional do estudante 
e seu ingresso ao mercado de trabalho.

Diversos projetos, novidades, eventos e promoção 
de palestras estão sendo organizados para este ano, 
além da incansável representatividade empresarial. O 
próximo evento será o 4º Café & Negócios, dia 26 de 
março, às 8h, no Salão de Eventos da ACISA. Já no dia 
21 de março, junto ao baile do município, será realiza-
da uma homenagem aos 89 anos da entidade no Clube 
Gaúcho, sendo que todo o resultado do baile, promovi-
do pelo Lions, será destinado ao Hospital Santo Ângelo. 
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Tradicionalistas definem 
estratégias para a Inter-

Regional do Enart 

Associação Tradicionalista de Santo Ângelo (As-
setrasa) e Prefeitura Municipal de Santo Ângelo se 
reuniram na tarde da quinta-feira, dia 1, para tratar, 
principalmente, da Inter-Regional do Enart (Encon-
tro de Artes e Tradição Gaúcha) em Santo Ângelo, 
que será realizada nos dias 29 e 30 de setembro. O 
encontro contou com uma presença especial: Nairo 
Callegaro, presidente do MTG (Movimento Tradi-
cionalista Gaúcho).  A preparação para o evento que 
reunirá tradicionalistas de diversas regiões do Rio 
Grande do Sul em Santo Ângelo no mês de setembro 
já começou. E, segundo o presidente da Assetrasa, 
Paulo Faganello, muito do sucesso obtido no ano 
passado e a grande movimentação atual, mesmo 
com seis meses de antecedência, se deve à inédita 
união das entidades tradicionalistas do município e 
o apoio do poder público.

 “A Assetrasa, hoje, tem mais poder. As pesso-
as com intuito de ajudar se aproximaram da asso-
ciação e a prefeitura está sempre de portas abertas 
para nossas demandas”, argumenta Faganello. Feli-
pe Menezes, que integra a área de comunicação, fez 
eco ao destaque ao lembrar que “atualmente, temos 
as pessoas certas nos lugares corretos”.

 Sobre a edição 2017 da Inter-Regional em Santo 
Ângelo, Nairo Callegaro trouxe de Porto Alegre um 
feedback positivo. “Recebemos muitos elogios de 
setores do MTG a respeito da organização do evento 
no ano passado na cidade. Quando a sociedade é ca-
paz de se unir, consegue fazer acontecer. E realizar a 
Inter-Regional do Enart novamente aqui neste ano 
é um reconhecimento, mas também um desafi o. É 
preciso tomar todo o cuidado possível para que o su-
cesso seja a marca da cidade, novamente.”

 Nadir Ferreira Sommavilla, que faz parte da co-
missão organizadora da Inter-Regional 2018, disse 
que as equipes de trabalho foram fortalecidas em 
comparação ao ano passado para que tudo saia de 
acordo com o planejado. 

O prefeito Jacques Barbosa aproveitou para fa-
zer algumas sugestões à comissão organizadora. 
Uma delas é o melhor aproveitamento da presen-
ça dos turistas em Santo Ângelo nesta época: “uma 
ideia é disponibilizar gratuitamente ônibus com 
guias turísticos para que os competidores e seus 
acompanhantes conheçam o Centro Histórico e 
outras atrações que temos na cidade enquanto não 
estiverem participando das provas. O MTG nos deu, 
mais uma vez, uma grande oportunidade de mos-
trar a qualidade do nosso trabalho aos de fora”.

A reunião aconteceu na última quinta-feira, dia 1º e reuniu 
representantes da prefeitura municipal e tradicionalistas locais

Painel com círculos coloridos foram fi xados na porta de entrada da Catedral

Os momentos de oração no in-
terior da Catedral tem a companhia 
das andorinhas, mas o fato não 
chega a interferir na concentração 
ou bem estar dos fi eis e visitantes, 
o coordenador da paróquia Sérgio 
Secchi afi rma que o voo dos pássaros 
até desperta uma nostálgica integra-
ção com a natureza e Padre Rosalvo 
se refere com carinho aos pássaros.  

No entanto, a pintura personali-
zada da Igreja sofre alterações devi-
do às fezes das andorinhas. Diante 
deste fato, foi posto na entrada prin-
cipal da Igreja um painel com uma 
sequência de círculos coloridas em 
forma de alvo, a técnica tem sido 
usada para confundir os pássaros e 
reduzir a quantidade no interior da 
igreja. 

Sérgio Secchi disse que a ideia 
partiu dos próprios membros da di-
retoria da paróquia que fi zeram uma 
pesquisa na internet e encontraram 
informações sobre o uso de um “pai-
nel hipnótico de pombos”, outras 
igrejas no Brasil também enfrenta-

vam problemas semelhantes e en-
contraram nesta técnica uma solução.

 Secchi disse que a técnica ain-
da está em teste, mas afi rma que já 
constataram uma sensível redução 
no número de pássaros voando no 
interior na Igreja. O guarda que 
zela pela Igreja e acompanha dia-
riamente o movimento de pessoas 
e dos pássaros, afi rma que conti-
nuam entrando apenas os pássaros 
que tem ninhos e fi lhotes. “Chegou 
a ter mais de quarenta andorinhas 
e agora somente as que têm ninhos 
frequentam o interior da igreja. Elas 
chegam na porta da Catedral e pare-
ce que perdem o sentido de orienta-
ção, fi cam voando e revoando e não 
entram”, completou o guarda. 

Sergio acredita que no início da 
colocação do painel a redução foi 
maior, mas agora as andorinhas 
estão usando outros locais de en-
trada, ele acredita que é necessário 
continuar observando o fato para 
realmente lograr êxito no objetivo 
de manter as paredes sem cocô de 

passarinho.

REFORMA DA IGREJA
Está programada para o próxi-

mo mês a limpeza do frontispício, 
das esculturas, reparos no hall de 
entrada e nas bases dos pilares de 
sustentação, além de melhorias na 
parte interna da igreja.

As obras serão feitas pela ARS 
Restauraçõs, de Sobrado do Sul. 
Mesmo com as obras, a igreja per-
manecerá aberta para receber o 
público e eventos como missas e ca-
samentos não serão interrompidos.

A estimativa é de que a minir-
reforma custe entre 100 e 110 mil 
reais. Rosalvo destaca que boa parte 
deste valor foi arrecadada graças a 
contribuições da comunidade como 
doações e arrecadações durante 
as tradicionais Quermesses. “Que-
ro deixar meu agradecimento em 
nome de toda a paróquia, para a 
comunidade santo-angelense, que 
sempre contribuiu e foi bastante 
solidária”.

Círculos coloridos para 
hipnotizar andorinhas

Uma sequência de círculos coloridos parafusada na porta de entrada da Catedral 
contrasta com a arquitetura barroca missioneira e causa curiosidade 

Marcos Demeneghi
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Consolidado como um dos maiores eventos da 
manifestação cultural tradicionalista gaúcha, o 
Festival Canto Missioneiro da Música Nativa en-
cerrou nesta semana as inscrições para a 11ª edição 
e 10º Canto Piá Missioneiro, com 665 composições 
inscritas. Deste total, 555 estão inscritas na Etapa 
Geral e 65 na Etapa Local do Canto Missioneiro. 
Outras 32 foram inscritas na categoria Mirim, do 
Canto Piá Missioneiro, e 13 na categoria Juvenil.

A secretária municipal de Cultura, Neusa Cava-
lheiro, informou que a divulgação das 32 composições 
classifi cadas para subirem ao palco do Teatro Antônio 
Sepp, está prevista para o próximo dia 7 de março, 
quarta-feira. Serão 12 concorrentes na Etapa Geral, 10 
na Etapa Local do Canto Missioneiro e cinco na Cate-
goria Juvenil e cinco na Categoria Mirim do Canto Piá. 

A triagem das obras inscritas será realizada de 5 a 
7 de março, na Casa de Cultura Mário Quintana, em 
Porto Alegre. Nesta 11ª edição, a comissão julgadora 
é composta por Fá bio Dalla Costa, Fá tima Gimenez, 
Lenin Nunez, Mauro Moraes e Viní cius Brum.

O 11º Canto Missioneiro da Música Nativa e 
10º Canto Piá Missioneiro, acontece de 22 a 24 de 
março no Teatro Antonio Sepp, e é uma realização 
do Governo Municipal de Santo Ângelo, através da 
Secretaria da Cultura, com a produção cultural da 
Nova Produções e fi nanciamento da Secretaria do 
Estado de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do 
Rio Grande do Sul, através do Sistema Pró-Cultura 
RS - Lei de Incentivo à Cultura.

: Fernando Gomes/Arquivo

Canto Missioneiro 
recebe 665 inscrições

O 11º Canto Missioneiro da Música Nativa e 10º Canto Piá Missioneiro, 
acontece de 22 a 24 de março no Teatro Antonio Sepp

Concomitante ao Canto Missioneiro acontecerá
também o Canto Piá Missioneiro 

É propaganda ou 
não é propaganda?

O Ministério Público analisa os elementos que podem enquadrar um outdoor 
instalado no centro de Santo Ângelo como propaganda eleitoral ou não

O outdoor pode ser visto no centro de Santo Ângelo, na Rua Marquês do Herval

Até a próxima quarta-feira, dia 
7, o Ministério Público Eleitoral 
do Rio Grande do Sul decide se 
apresenta denúncia da prática de 
propaganda eleitoral antecipada 
do possível candidato a presidên-
cia da República Jair Bolsonaro. 
No centro de Santo Ângelo, na Rua 
Marquês do Herval, um outdoor 
semelhante a outros existentes em 
varias cidades gaúchas e brasileiras 
gera a dúvida quanto a confi gura-
ção de propaganda eleitoral. Caso 
o Ministério Público interprete que 
existam elementos sufi cientes para 
o enquadramento em propaganda 
eleitoral, entrará com uma deman-
da judicial e o juiz eleitoral fará o 
imediato julgamento da questão. 

Se o Juiz eleitoral que julgar 
o caso entender que o outdoor se 
confi gura como propaganda eleito-
ral, não há dúvida da irregularida-
de, tendo em vista que não é época 
de propaganda eleitoral e, mesmo 

que fosse, não é permitido o uso 
de outdoor. O responsável pela 
manifestação será notifi cado para 
proceder com a imediata retirada e 
aplicada a multa que varia de 5 a 25 
mil reais. 

O Ministério Público Eleitoral 
de Santo Ângelo recebeu denún-
cias, averiguou a procedência e 
identifi cou o autor da manifesta-
ção. Por se tratar de um pré-candi-
dato a presidência do Brasil, o caso 
está sendo analisado pelo Procu-
rador Regional Eleitoral em Porto 
Alegre. Na procuradoria de Santo 
Ângelo foram acatadas as denún-
cias e apurados os fatos e evidên-
cias que levam ao prosseguimento 
do caso. 

O Promotor de Justiça de Santo 
Ângelo, Júlio Cesar Maggio Stür-
mer explica que toda a controvérsia 
na interpretação da confi guração de 
propaganda ou não, surgiu devido 
uma modifi cação da na lei Eleito-

ral 9504/1997, ocorrida no ano de 
2015. Foi acrescido na lei eleitoral o 
Artigo 36-A que tem o seguinte tex-
to: [...“Não confi guram propaganda 
eleitoral antecipada, desde que não 
envolvam pedido explícito de voto, 
a menção a pretensa candidatura, a 
exaltação das qualidades pessoais 
dos pré-candidatos e os seguintes 
atos que poderão ter cobertura dos 
meios de comunicação social, in-
clusive via internet”: ...]

 Júlio Cesar interpreta o caso 
de Santo Ângelo como propagan-
da e diz que tem alusão à eleições, 
mas ele explica que pode haver ou-
tros entendimentos e interpretação 
desta lei. O caso de Santo Ângelo 
ainda não foi julgado porque o ou-
tdoor foi voluntariamente retirado 
do lugar anteriormente, mas uma 
vez que ele voltou no mesmo lugar, 
o caso ganhou repercussão nova-
mente e deverá ser avaliado pel MP 
em breve.

Marcos Demeneghi
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Aniversário de 145 anos de Santo Ângelo

A cidade completa 145 anos no próximo dia 22 de março

 Foi lançado ofi cialmente na ma-
nhã da última quarta-feira, dia 28, a 
programação ofi cial do mês de março, 
período dedicado às comemorações 
dos 145 Anos de Emancipação Políti-
co-Administrativa de Santo Ângelo. 

Entre os destaques da programa-
ção estão à realização de atividades 
comemorativas ao Dia Internacional 
de Mulher, como a Semana da Mu-
lher; a instalação da Vila do Coelho 
no Largo da Catedral Angelopolitana 
alusiva à Páscoa; a Semana Municipal 
de Conscientização sobre a Síndrome 
de Down; além de eventos esportivos, 
sociais, ambientais, artísticos e cultu-

rais, como o 11º Canto Missioneiro da 
Música Nativa e 10º Canto Piá Missio-
neiro, de 22 a 25 de março, no Teatro 
Antônio Sepp. 

Além disso, acontecerá a inaugu-
ração de obras de ampliação e outras 
melhorias em escolas da rede pública 
municipal de ensino. Também ga-
nham destaque na programação de 
março, o “Missões Fashion Show”; e o 
Rodeio Crioulo do Grupo Madrugada 
do Rio Grande, ambos no Parque de 
Exposições Siegfried Ritter.  A pro-
gramação completa pode ser aces-
sada na integra, no site do Jornal O 
Mensageiro:www.jom.com.br.

Eventos esportivos, artísticos, culturais, sociais, ambientais 
e de moda estão programados nas homenagens aos 145 anos 

de emancipação do Município

AI PMSA / Fernando Gomes

Líder no segmento hospedagem econômica na 
América Latina e na Europa, a rede IBIS possuí mais 
de mil hotéis em 61 países. No Brasil são cerca de 
140 hotéis, sendo 14 unidades no Rio Grande do Sul, 
número prestes a aumentar com a construção de mais 
um empreendimento na cidade de Ijuí/RS, contendo o 
mais alto nível de serviços de sua categoria oferecidos 
pela rede hoteleira.

O novo empreendimento foi apresentado recen-
temente na Associação Comercial e Industrial de Ijuí 

(ACI). Na tarde do dia 27, aconteceu na imobiliária Ko-
tlinksi Imóveis, o cerimonial de início de obra. Com o 
inicio das obras no dia 15 de março, acontecerá um ato 
festivo no dia 20, que irá marcar oficialmente o início 
da construção do hotel.

Com essa confirmação, Ijuí entrará no círculo de 
uma das maiores redes internacionais de hotéis, onde 
mesmo o hóspede estando no exterior poderá fazer sua 
reserva.

Responsável pela estruturação do negócio e exe-

cução do empreendimento, a WRA - INCORPORAÇÃO 
E CONSULTORIA, confirmou que o hotel possuirá 120 
apartamentos. Para maiores informações contatar a Co-
ordenadora Executiva Carmelucia Rodrigues.

O projeto do hotel de Ijuí é assinado pelos arqui-
tetos e urbanistas Alessandra Pettenon e José Crippa 
e tem parceria com as imobiliárias Kotlinski Imóveis, 
Ijuí, Pazzini Corretor de Imóveis associados, Imobiliária 
Tradição e Imobiliária Arlindo Diel de Santo Ângelo/RS 
e a nossa parceria financeira Sicredi Ijuí.

Arq. José Crippa; Dir 4T Eng. Alexandre Moretto; Arq. 
Alessandra Pettenon; Empresário Luciano Kotlinski; Prefeito 
Valdir Heck; Soc.  Prop WRA Antônio Roza; Eng. Leonardo 

Comassetto 4T; Vereador Marildo Kronbauer Muily; 
Empresário Alexandre Pazzini; Dir. Marcos Roza WRA

Leo Mousquer; Alexandre Pazzini; Coordenadora Executiva 
Carmelucia Rodrigues; Empresário Luciano Kotlinsk; Gustavo 

Callegaro; Clovis Hasse

Marcos Roza WRA; Coordenadora Executiva Carmelucia 
Rodrigues; Antonio Roza WRA
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O ano letivo de 2018 foi aberto ofi cialmente no 
município na ultima quarta-feira, dia 28, no Teatro 
Municipal Antônio Sepp. Aproximadamente 800 
servidores entre professores e funcionários parti-
ciparam da formação pedagógica com a Pedago-
ga Elaine Werle, palestrante que abordou o Tema: 
“Quem Educa e quem Ensina!”.

 Durante a abertura da programação o prefeito 
Jacques Barbosa destacou a importância da educa-
ção para o desenvolvimento de um mundo melhor e 
enfatizou que a admistração municipal sempre valo-
rizará a educação e seus servidores. Já o secretário 
municipal de educação, Valdemir Roepke, expôs os 
desafi os e conquistas que ocorreram durante a sua 
gestão. Roepke ressaltou ainda ações que serão de-
senvolvidas durante este ano letivo para que se pos-
sa ter uma educação de qualidade e cada vez melhor.

Estiveram presentes também na abertura ofi cial 
do ano letivo o vice-prefeito Bruno Hesse, o presi-
dente da Câmara de Vereadores, Everaldo de Olivei-
ra Batista, secretário de Administração, Hélio Costa, 
a coordenadora Regional de Educação, Vera Medei-

ros, diretora da Secretaria Municipal de Educação, 
Vera Werle e a presidente do Sindicato dos Profes-
sores Municipais, Rosane Stocker. 

O encerramento das atividades contou com apre-
sentações artísticas da Escola & Cia de Dança, que 
apresentou o Espetáculo “Folclore Brasileiro em 
Canto e Dança”.

Lançamento dos 
Jogos Culturais 2018 

Será aberto ofi cialmente na segunda-feira, dia 
12, os Jogos Culturais de 2018. A cerimônia acon-
tece no Centro Municipal de Cultura e tem início 
às 19h33min. Durante o lançamento serão anun-
ciadas as etapas classifi catórias e o organograma 
completo, bem como o nome dos jurados da edi-
ção.  Informações pelo email jogosculturaisrs@
gmail.com. Na fan page Jogos Culturais 2018. 

O jogos tem formato de olimpíada cultural, que 
reúne alunos do ensino infantil, ensino fundamen-
tal, ensino médio e EJA, com atividades como con-
curso de oratória, declamação, dança, teatro, grafi te, 
desenhos, música e canto.  As inscrições serão aber-
tas em março e as olimpíadas irão ocorrer de maio a 
outubro, envolvendo todas as escolas inscritas.

Baile do Município 
será em alusão a 

ACISA e em benefício 
do HSA

O tradicional Baile do Município deste ano será 
em benefi cio ao H SA e alusivo aos 89 anos da Aci-
sa.  O evento acontece no Clube Gaúcho, com início 
às 19h30min. A animação será por conta da Banda 
Balança Brasil e a gastronomia de Chica Sperling.
Toda a comunidade está convidada a participar do 
tradicional evento que ocorre anualmente no mu-
nicípio. 

O valor do ingresso será de R$ 60,00 e crianças 
até os 10 anos de idade pagam apenas R$ 30,00. 
Todo o resultado fi nanceiro do baile será em prol 
do Hospital Santo Ângelo. Os ingressos podem ser 
adquiridos com a diretoria da ACISA ou pelo tele-
fone (55) 3313-3200.

O Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues 
está promovendo a Pizza Solidária, que tem como 
objetivo arrecadar fundos para a manutenção da 
instituição. As pizzas podem ser adquiridas no va-
lor de R$ 25,00, com os integrantes da diretoria 
até o dia 9 de março e são oferecidas nos sabores 
de calabresa, frango, mista, mexicana e bacon. A 
retirada acontece no domingo, dia 10, das 10h às 
13h, diretamente no Lar, que fi ca localizado na Rua 
Marquês do Herval, 3486.

 Segundo o vice-presidente, Otávio G. Reichert, 
o Lar tem realizado diversos eventos solidários 
como o Galetasso e a Feijoada, com o objetivo de 
arrecadar fundos para garantir melhorias no lar. 
Otávio destaca também que todas as doações da 
comunidade são bem-vindas.

Atualmente, o Lar Isabel Oliveira Rodrigues 
atende 48 idosos e conta com 27 funcionários. O 
Lar também possuí  uma sala dedicada a saúde. 
No espaço são oferecidos serviços médicos, de fi -
sioterapia, podologia e inclusive atende idosos de 
outros lares. O Espaço Saúde também tem o apoio 
de instituições de ensino superior local.

Pizza Solidária em prol 
do Lar da Velhice 

Michael Garcia

Costelão do GDF 
será neste domingo

Durante esta edição, também haverá homenagens alusivas aos 30 anos do GDF

 Durante o evento, serão assados entre 12 a 14 costelões que seguem o modo antigo de preparo

 O GDF Os Farroupilhas promove neste domin-
go, mais uma edição do tradicional Costelão.  O 
evento inicia a partir das 11h e terá a animação do 
Grupo Farroupilha.

Nesta edição, o Costelão será alusivo ao aniversá-
rio de 30 anos da entidade. Também estão programa-
das apresentações artísticas das invernadas, grupos 
de chula entre outras. Além do Costelão, o cardápio 
também será composto por galeto, arroz, maionese, 
churrasco, batata caramelizada e saladas diversas. 

 Segundo o patrão do GDF Os Farroupilhas, Ce-
sar Vaz Langes, a expectativa é de fazer um grande 
evento, e ainda prestar homenagens aos últimos 
presidentes que passaram pelo GDF durante três 
décadas. “Serão entre 12 a 14 Costelões, que são 
assados no chão da moda antiga. Além disso, antes 
do almoço serão feitas homenagens aos ex-patrões  
que comandaram o GDF durante todo esse tempo”, 
conclui Cesar que também ressalta o fato de todo o 
ambiente do GDF ser climatizado, visando melhorar 
a comodidade de todos os frequentadores.  

Os cartões estão a venda ao valor de R$ 20,00  
antecipados e, no dia, custarão R$ 30,00. Crianças 
de 7 a 10 anos pagam R$ 10,00. Para adquirir os car-
tões basta ir até ao GDF ou ligar para os telefones: 
(55) 99616-0274 (César), 99981-0519 (Evandro) ou 
99616-8681 (Elói Grasel).

Divulgação

Eventos

Patrão Antônio Cesar Vaz Langes e o vice-patrão Evandro 
Fernandes Vianna

Ano letivo da rede municipal de educação iniciou 
com atividades no Teatro Antônio Sepp

Professores e funcionários participaram da abertura que 
contou com apresentação artística

Michael Garcia

AI PMSA
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O “Chevant” estará 
no Brique da Praça

A imagem do “Chevant” (chevette 
da Avant) e o do Monumento ao Índio 
Guarani ilustra o cartaz promocional do 
5º Encontro de Carros Antigos da Avant 
Santo Ângelo. 

Neste domingo, dia 4, os “Avanteiros” 
estarão no Brique da Praça Ricardo Leô-
nidas Ribas para divulgar as atrações do 
encontro que promete agradar públicos 
de todas as idades, congregando famílias 
inteiras no Parque de Exposições Sie-
gfried Ritter nos dias 17 e 18 de março.

Só na última edição o evento atraiu 
mais de sete mil visitantes, e reuniu 380 
automóveis antigos. O “chevant” será 
sorteado entre os participantes que ad-
quirirem, ao valor de R$ 25,00, um nú-
mero que dá direito a concorrer, no dia 
25 de agosto, este automóvel especial-
mente preparado para a edição 2018 do 
encontro. 

O encontro faz parte do Calendário 
Ofi cial do Município e está incluído na 
programação de aniversário de Santo 
Ângelo.  Tem o apoio do Instituto Federal 
Farroupilha, Prefeitura de Santo Ângelo 
e Léo Clube Universitário e o patrocínio 
de Weinert Supermercados, Bebidas 
Fruk, Julinho Espelhamentos, Café Grin-
gs, Scherer/Motorkote,  Cervejaria Het-
twer Bier e Fischer Peças.

Os “Avanteiros” estarão Os “Avanteiros” estarão 
concentrados na Praça concentrados na Praça 

Ricardo Leônidas Ricardo Leônidas 
Ribas com o chevett da Ribas com o chevett da 
Avant para divulgar o Avant para divulgar o 
5º Encontro de Carros 5º Encontro de Carros 
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