
Sábado, 10 de março de 2018   |   Ano XXI - Nº 2014   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

Página 9

“Mulheres Desta Terra”“Mulheres Desta Terra”

No dia Internacional da Mulher 
um evento feito só para elas movimentou 

o Salão Metálico do Clube Gaúcho. Momento 
em que foi lançada a 49ª edição da revista: O 
Mensageiro - Especial Mulheres desta Terra

Gabriela/Equipe Bárbara Rigo

Contracapa e BS Magazine
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NotasNotas Retrato cotidianoRetrato cotidiano

O JOM trabalha 
com a arte de contar 
histórias. Editamos 
recortes ocorridos em 
um espaço de tem-
po, nos quais pessoas 
usam das palavras, das 
fotografi as e até dos ve-
ículos antigos para dar 
sentido à vida social. 

Na página 5 elenca-
mos uma matéria que 
fala sobre os preparati-
vos da Avant para mais 
uma edição do encon-
tro de veículos antigos 
que acontece no Par-
que da Fenamilho.  

Na página 4 mos-
tramos o trabalho de 
um santo-angelense 
que faz a arte confun-
dir-se com a realida-
de.  Recentemente o 
Artista Fabiano Millani 
participou de eventos 
no continente europeu 
, onde o talento santo-
-angelense  é visto com 
genialidade.  

Vários eventos 
como o Brique da 
Praça e a Festa da Co-
lheita, do Distrito do 
Sossego e Baile do Mu-
nicípio acontecem nos 
próximos dias.  Além 
de contar histórias, o 
JOM também tem o 
dever social de infor-
mar eventos que pro-
movem a integração de 
nossa comunidade. 

Outro importante 
assunto que ganha às 
páginas do jornal neste 
sábado é a ampliação 
do Aeroporto de Santo 
Ângelo. Nesta semana, 
a Fepam concedeu a 
licença ambiental para 
execução do projeto de 
modernização e am-
pliação do Aeroporto.  

Uma boa leitura e 
um ótimo fi nal de se-
mana.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

9/3/2018 - 11h
1° Prêmio -  5.922
2° Prêmio -  1.190
3° Prêmio -  7.821
4° Prêmio -  1.999
5° Prêmio -  8.429
6° Prêmio -  5.361

9/3/2018 - 14h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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Reciclando Vidas: A 
Arterapia e o Desvelamento 

do Potencial Humano

 Será lançado na próxima terça-feira, dia 13, o 
livro “Reciclando Vidas: A Arterapia e o Desvela-
mento do Potencial Humano”, das autoras Fran-
ciele Mirian da Rocha e Maria Aparecida Santana 
Camargo.  O Lançamento acontece no Centro Mu-
nicipal de Cultura de Santo Ângelo e terá início às 
19h30min.  O lançamento contará também com a 
exposição de arte “Universo Onipresente” de Yann 
Ziegler e a exposição de fotos “Polinização” de El-
len K. da Rocha. Ao fi nal do evento, ainda terá um 
show especial com o cover de Raul Seixas, João 
Ellias de Apucarana-Paraná.

O evento de lançamento é promovido pela Fun-
dação de Apoio à Cultura e a Pesquisa Missionei-
ra (FUNDACAM). Além disso, tem o apoio de MK 
Projetos & Produções Culturais e Secretaria Mu-
nicipal de Cultura. Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones (55 ) 999289016 e 55 3313-
2640 ou pelo e-mail: fmr.psico@hotmail.com.

13º Jantar do Peixe 
O Rotary Clube Santo Ângelo Norte promove 

neste sábado, dia 10, o 13º Jantar do Peixe. O even-
to será realizado às 20h30min, no Salão Paroquial 
da Catedral Angelopolitana (Rua 7 de Setembro, 
ao lado da Cinesom). O cardápio será composto 
por peixe assado na grela, peixe recheado ao forno, 
peixe frito, polenta frita e buffet com acompanha-
mentos.   Os cartões custam R$ 30,00 para adul-
tos, crianças de 6 à 12 anos pagam R$15,00. 

Cinco faixas elevadas
em áreas escolares

 Equipes do DMT e Secretaria de Obras e Servi-
ços Urbanos concluíram nesta semana a instalação 
de cinco faixas elevadas de segurança para pedes-
tres nos principais eixos de movimentação escolar. 
Até o momento foram instaladas faixas elevadas 
próximas a Escola Municipal Liberato Salzano Viei-
ra da Cunha, no Bairro São Carlos; Escola Madre 
Catarina Lépori, no Bairro Aliança; Escola Munici-
pal Miguel Bosniak, no Bairro José Alcebíades de 
Oliveira; Escola Estadual de Ensino Médio Unírio 
Carrera Machado, o CIEP; e ao Instituto Cenecista 
de Ensino Superior de Santo Ângelo – CNEC e Co-
légio Sepé Tiaraju.  O DMT também está trabalhan-
do na melhoria da sinalização viária nas escolas da 
rede pública e privada de Santo Ângelo.

Odila Motta, Franciele Miriam da Rocha e 
Sérgio G.Rolim de Moura

Posse festiva no 
20 de Setembro

Hoje a noite no CTG 20 de Setembro será rea-
lizada a posse festiva da nova Patronagem. O jan-
tar seguido de baile iniciará às 20h30min e terá 
animação do grupo Garotos do Fandango. Assume 
como patrão Antônio Luiz Dahmer e esposa Ro-
nice Camargo Dahmer, que sucederá a gestão de 
Eduardo Bechorner.

Dahmer afi rma que dará continuidade a essên-
cia do trabalho iniciado por um grupo que atua 
desde 2016 na diretoria na valorização do patri-
mônio, bem como no incentivo a preservação da 
cultura do Rio Grande do Sul.

A FEPAM – Fundação Estadu-
al de Proteção Ambiental concedeu 
nesta semana, a licença para execu-
ção do projeto de modernização e 
ampliação do Aeroporto Regional de 
Santo Ângelo. Para execução da obra 
é aguardada apenas a destinação do 
recurso ao Fundo Nacional De Avia-
ção Civil – FNAC, já que a liberação 
ambiental já foi emitida. O projeto 
de ampliação do Aeroporto foi enca-
minhado logo após a inauguração da 
nova pista, em julho de 2017.  

Com a execução do projeto, o 
Aeroporto passará da categoria 2C 
para 3C, o que possibilitará pousos 
e decolagens de aeronaves maiores. 
Também está prevista a ampliação 
da pista e a construção de um novo 
terminal para passageiros. Além dis-
so, no projeto estão previstas melho-
rias no posto de bombeiros e a ins-
talação de iluminação para pousos 
noturnos.

REUNIÃO NA CÂMARA
DE VEREADORES

Na próxima segunda-feira, dia 
12, a Câmara de Vereadores de Santo 
Ângelo, através do vereador Vinícius 
Makvitz e em parceria com o Poder 
Executivo Municipal, ACISA e demais 
entidades locais, realiza uma reunião 

de trabalho para tratar sobre o proje-
to de ampliação e modernização do 
Aeroporto Regional Sepé Tiaraju. 

A reunião na Câmara de Verea-
dores está marcada para às 14 ho-
ras. O encontro deverá contar com a 
participação de empresários locais, 
representantes da CDL, Sindilojas, 
Sindicato Rural, Aeroclube, Insti-
tuições de Ensino, Brigada Militar, 
Bombeiros, e demais interessados.

De acordo com o vereador 
Makvitz, requerente da reunião, o 
objetivo é unir forças e traçar um 
plano de trabalho voltado para a 
aquisição dos recursos que irão 
viabilizar as obras.  Segundo ele a 
expectativa é que até o fi nal deste 
mês a Secretaria de Aviação Civil 
– SAC fi nalize o projeto e repasse 
para o Departamento Aeroportu-
ário do Rio Grande do Sul – DAP. 
Para Makvitz, o momento deve ser 
de mobilização pela o organização 
de um plano estratégico em prol da 
aviação regional. “Queremos discu-
tir o assunto com todos os órgãos 
que tenham ligação e interesse na 
conclusão imediata desse projeto. O 
objetivo é unir forças para, em Bra-
sília, conquistarmos todo o recurso 
necessário para a ampliação do Ae-
roporto Regional”, afi rmou o edil.

Licença concedida 
para a ampliação

Governo do Estado

Nova
17/3 a 23/3
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Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Advérbio. Num dia de fevereiro deste 
ano, encontrei perto do Cinema de Santo 
Ângelo um antigo colega na URI, o professor 
Danilo Schneider, com o qual bati um papo 
sobre diversos assuntos da atualidade nacional 
e internacional, em cuja conversa entrou 
também um ou outro assunto de português, 
inclusive o advérbio. O professor entende 
de direito e também de português, mas às 
vezes encontra uma ou outra dúvida no uso 
do advérbio, em saber na frase que palavra 
funciona como advérbio. Prometi-lhe recordar 
aqui a lição do advérbio por ele estudado no 
primeiro e no segundo graus, assim chamados 
na época, intercalando este estudo, às vezes, 
com um ou outro assunto que, antes que 
caduque, demande mais urgência.

Posto isso, eis nesta primeira lição acerca 
do uso do advérbio este período de Augusto 
Cury tirado de um livro que todos deveriam ler, 
também os pais e os fi lhos, os professores e os 
alunos, intitulado Ansiedade: como enfrentar 
o mal do século, à página 10: “Falando em 
mente humana, vocês sabiam que, hoje, uma 
criança de 7 ou 8 anos de idade tem mais 
informações do que tinha um imperador 
romano que dominava o mundo?”

Todos os que têm estudos de sétima série 
para cima saberiam localizar, com um pouco 
de esforço, o advérbio presente no período em 
tela. Enquanto fi cam localizando o advérbio 
no período acima, pode recordar-se aqui outro 
assunto, um dos sinais de pontuação: as aspas 
ou vírgulas duplas. Notaram que o ponto de 
interrogação fi nalizando o período fi cou dentro 
das aspas ou vírgulas duplas e não fora? Os 
sinais de pontuação que fi nalizam um período, 
uma oração ou uma frase fi cam sempre 
dentro das aspas ou sempre fora? Depende. 
Ficam sempre dentro se o período, a oração 
e a frase começarem por letra maiúscula. É o 
caso do período acima. E fi cam sempre fora 
se o período, a oração e a frase começarem 
fora das aspas. Exemplo: A mídia fala que “os 
deputados federais e os senadores querem 
prorrogar por dois anos o mandato de Temer”.

Assim, os leitores me dizem que a palavra 
“hoje” é o advérbio do período acima. 
Acertaram. E dizem que é um advérbio de 
tempo. Acertaram também. Agora têm este 
senão: advérbio curto, de duas sílabas [hoje], 
pode fi car dentro de vírgulas ou não deve ter 
vírgula alguma? Ambas as formas serão e 
são certas. Essas formas dependem não da 
gramática, propriamente dita, mas da ênfase 
comunicativa. O advérbio “hoje” no período 
acima se fi casse sem vírgulas teria a mesma 
ênfase que as demais palavras do período têm. 
Gramaticalmente correto o uso desse advérbio 
sem vírgulas. Entre vírgulas, o advérbio “hoje” 
tem uma ênfase destacada nestes dois campos: 
signifi cado e pausa. As duas vírgulas dão-lhe 
uma pausa enfática, ou seja, aumentam-lhe a 
ênfase signifi cativa, ou seja, avolumam-lhe o 
signifi cado.

Carlos Magrão está em carreira solo e traz para a 49ª 
Festa da Colheita no Distrito de Sossego em Santo Ân-
gelo um Show inédito no município. Neste domingo, dia 
11, quem adquire um cartão para a festa poderá conhe-
cer a nova proposta musical do artista. 

Magrão inaugurou uma nova fase, na qual dedica 
mais tempo para a sua família e isso também refl ete no 
estilo das suas canções. Sua arte continua voltada ao re-
gionalismo e a música brasileira, no entanto, agregou 
valores cristãos e espirituais nos temas de suas canções.

A FESTA
As festividades da comunidade de Sossego iniciam 

às 10h com uma Missa Campal em meio ao bosque da 
comunidade, logo após, ao meio-dia o churrasco e os 
acompanhamentos estarão disponíveis para um encon-
tro de famílias ao velho estilo campeiro, recomenda-se 
que os participantes levem pratos e talheres.

Os festeiros da 49ª Festa da Colheita também contra-
taram a Banda Cia Renascer para animar a festa durante 
a tarde. Os cartões antecipados podem ser adquiridos 
com a comunidade e mais informações estão disponíveis 
pelos telefones: 99914 7446 (Sergio Copetti) ou 99954 
5696 (Maria Inês Vanzin).

Os organizadores do evento lembram que a estrada 
está em boas condições e o local da festa de fácil acesso, 
com muita sombra. Serão momento de agradecimento a 
colheita, integração e oportunidade de saborear as cucas 
e demais alimentos preparados na tradição rural. Quem 
participa da festa concorre a um Kit Churrasco.

Eventos

Carlos Eugênio Knop conhecido como “Carlos Magrão”

Sossego agradece a 
colheita neste domingo

Na 49ª Festa da Colheita do Distrito do Sossego deste domingo 
será possível conhecer a nova proposta musical de Carlos Magrão

No Brique: Show alusivo às mulheres e abertura 
das comemorações de aniversário da cidade 

A cerimônia de abertura das come-
morações dos 145 anos de Emancipa-
ção Política e Administrativa de Santo 
Ângelo será realizado neste domingo, 
às 10h durante a realização do Brique 
da Praça. O ato terá a presença do Pre-
feito Jacques Gonçalves Barbosa e inú-
meras autoridades convidadas. 

SHOW DAS ONZE
Para o “Show das Onze”, ainda, na 

edição da Semana da Mulher, o públi-
co presente poderá aplaudir a santo-
-angelense Thais Matzembacher, voz e 
violão. A cantora vem se apresentando 
na noite da cidade e região em parce-
ria com Kenny Rogers e, para o Brique, 
convidou duas amigas “que cantam ma-
ravilhosamente”, afi rma ela. O repertó-
rio será escolhido entre compositoras 
nacionais e as músicas direcionadas à 
temática da Semana em que se insere o 
“Dia Internacional da Mulher”.

Divulgação

Evelyn fi n
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Fabiano Millani

Fabiano Millani fez dois workshops na Itália, 
onde chegou a ser anunciar um “Gênio do Hiperre-
alismo”, nesta semana retornou para as atividades 
em seu ateliê e na quarta-feira, dia 7, as(os) apren-
dizes santo-angelenses de sua arte prepararam um 
coquetel de recepção para parabenizar o mestre e ce-
lebrar o reconhecimento internacional conquistado 
nos últimos anos. 

ELAS (ES) VIBRAM COM A 
CONQUISTA DO “MESTRE” 

Cléo Correa é aluna de Millani e uma das orga-
nizadoras da recepção. Ela disse que a cada degrau 
que o artista conquista, os alunos e alunas vibram 
juntos. Além de impressionar pela realidade da sua 
pintura ao manipular as cores do óleo sobre a tela, 
Millani é considerado um excelente professor. 

“Estive no garrão da bota” disse Milani ao expli-
car a localização de um dos ateliês onde ministrou 
workshops para outros artistas. Ele esteve em Roma 
e Lecce (Maglie), o convite partiu dos italianos que 
conheceram o trabalho do brasileiro pela internet, 
e ao que tudo indica, no mês de agosto os italianos 
querem a presença dele em mais um evento. “Não 
estamos perdendo para os gringos” disse o artista 
que falou com humildade e carinho sobre o reconhe-
cimento obtido em outros países.

INCENTIVO DO PROFESSOR
Quem conhece bem o talento do Mestre são as 

alunas(os) que o consideram um ótimo professor. 
Maria Eduarda Welzbacher logo na primeira 

pintura orientada por Milani conquistou reconhe-
cimento em concursos. “Para mim o Milani é um 

grande mestre, tenho um amor e consideração enor-
me por ele. Considero uma pessoa humilde e que 
sempre esteve ao meu lado, me incentivando.”

“Eu comecei a fazer aula com o Millani há três 
anos, primeiramente com desenho e logo após co-
mecei a fazer pinturas. Com o estímulo do Millani, 
fi z o meu primeiro quadro e a partir do seu convite, 
o levei a uma exposição em Santa Rosa. Logo após, 
meu primeiro quadro ganhou um prêmio como me-
lhor pintura em um site para empoderamento femi-
nino chamado Fuzia. Já tenho três certifi cados de 
pintura e isso não seria possível sem o incentivo do 
Millani, sempre mostrando que tenho potencial e 
que tudo é possível com esforço e boa vontade.”

Cléo Correa e Ineida Chaves também foram pre-
miadas na 29ª Mostra Artistas da Terra, evento que 
tradicionalmente ocorre em Santa Rosa para mostrar 
o trabalho de artistas plásticos das regiões Noroeste 
e Missões do Estado nas categorias pintura, desenho, 
gravura, escultura, porcelana, fotografi a, cerâmica, vi-
deoarte, instalação, infogravura. Ineida chaves além de 
conquistar o primeiro lugar na categoria pintura, con-
quistou o primeiro lugar na categoria geral, que con-
corria com todas as expressões artísticas da Mostra. 
A tela de Ineida retrata um ângulo das Ruínas de São 
Miguel e levava o título “Terra sem males”. 

Os workshops em que Fabiano Millani partici-
pou foram realizados em dois fi nais de semana. Ele 
já havia participado de um workshop há cerca de 
dois anos na Europa e já está agendando mais uma 
viajem para agosto deste ano. Por enquanto o artista 
não pensa em residir em outra cidade, pois pretende 
estar ao lado da família, pessoas que ele trata com 
muito carinho e respeito.

Aprendizes do “Gênio”
Alunas (os) de Fabiano Millani vibram com o reconhecimento internacional do 

professorque foi considerado um gênio do hiper-realismo por setores da imprensa italiana

Alunos de Fabiano Millani na recepção de boas-vindas logo após o retorno ao Brasil

Maria Eduarda Welzbacher e Millani

Ineida Chaves e Cléo Correa

Marcos Demeneghi
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Os Lions Cubes Santo Ângelo Centro, Tiara-
ju e Universitário promovem o tradicional Jan-
tar Baile de Aniversário do Município de Santo 
Ângelo, que completa neste mês, 145 anos de 
emancipação político-administrativa. O evento 
também será alusivo ao Centenário do Lions In-
ternacional e a renda arrecadada será revertida 
ao Hospital Santo Ângelo. 

O jantar será realizado no próximo dia 21, às 
20h no Clube Gaúcho e terá a animação da Banda 
Balança Brasil. Além disso, a gastronomia fi cará a 
cargo da Chica Sperling. Durante o evento, tam-
bém acontece uma homenagem para instituições 
que são parceiras do Lions.  “Por ser uma data 
histórica, alusiva 100 anos do Lions Internacio-
nal, vamos fazer uma homenagem para aqueles 
parceiros locais que sempre ajudaram ou contri-
buíram de alguma forma, inclusive na divulga-
ção, como é o caso dos veículos de comunicação”, 
destaca Leonardo Schoffen – Presidente do Lions 
Tiaraju. Está previsto ainda, homenagens alusivas 
ao aniversário de 89 anos da Acisa Santo Ângelo.

Os cartões para o evento estão sendo ven-
didos ao valor de R$ 60,00 e podem ser com-
prados com integrantes dos três Lions, do Clube 
Gaúcho, Hospital Santo Ângelo e ACISA. Mais 
informações podem ser obtidas pelos telefo-
nes: (55)99981-3470 99962-4727 e (55) 99961-
2009.100 

100 ANOS DO LIONS INTERNACIONAL
O Jantar Baile será marcado pelo ápice das 

comemorações locais de 100 anos do Lions In-
ternacional. No ano passado o centenário mun-
dial do Lions Club foi inclusive tema da sessão 
solene realizada na Câmara de Vereadores de 
Santo Ângelo. 

Além disso, diversas outras ações alusivas a 
data foram realizadas. Atualmente Santo Ângelo 
conta com o Lions Club Centro – 12ª Clube a ser 
fundado no Estado – O Lions Club Tiaraju e o 
Lions Club Universitário, fundado em 1995.

Marcos Demenenghi

Lions clubes promovem 
jantar baile beneficente

Isabel Cristina (Secretária Lions CLUB Santo Ângelo 
Universitário), Maria de Lourdes Minussi Pereira 

(Presidente do Lions Clube Santo Ângelo Centro) e Leonardo 
Schoffen (Presidente do Lions Tiaraju), em visita ao JOM

CRONOGRAMA

SÁBADO DIA 17
14h – Recepção e abertura 
14h - Test drive de bikes 
18h – Fechamento dos Portões 

DOMINGO DIA 18
8h - Abertura dos portões para a visitação 
10h30min – Palestra Scherer no Auditório do Parque 
10h30min - até 16h - Ofi cinas de Enfermagem - Estande Aberto
14h até às 16h - Workshop de Estética no Auditório do Parque 
14h - Palestra sobre polimento no estande do Julinho
18h - Fechamento dos Portões para a visitação 

Eventos

Veículos que Veículos que 
contam históriascontam histórias

O público terá acesso ao evento pelo portão prin-
cipal do Parque de Exposições Siegfried Ritter a par-
tir das 14h mediante o pagamento de R$ 4,00. 

Os proprietários de carros antigos que desejarem 
participar do evento terão entrada gratuita e acesso 
especial para credenciamento do veículo, a organi-
zação espera cerca de 400 veículos antigos expostos 
para um público aproximado de sete mil pessoas. 

NO BRIQUE
Na manhã deste domingo, dia 11, os “Avanteiros” 

estarão no Brique da Praça divulgando o evento e es-
clarecendo dúvidas dos interessados em participar 
do encontro. 

CARREATA NA TARDE DE AMANHÃ
O ronco dos motores antigos também será ouvido 

nas principais ruas de Santo Ângelo. Na tarde deste 
domingo, dia 11, a comissão organizadora e proprie-
tários de veículos antigos de Santo Ângelo farão uma 
concentração a partir das 17h no Centro Social Urba-
no de onde partem realizando uma carreata. 

A proposta é lembrar os moradores locais que 
o evento se aproxima e terá uma série de atrações 
para todos os públicos. O itinerário segue pela Av. 
Sagrada Família, Antônio Manoel, Marechal Floria-
no, Bento Gonçalves, Marquês do Herval, Andradas, 
Marechal Floriano e se dispersa no JR Autopeças.

ATRAÇÕES

1-Feira de adoção de animais organizada pela ONG Aspa – 
Bicho Amigo e venda de produtos da grife Bicho Amigo
2-Espaço Kids com recreação e brinquedos infl áveis gratuitos 
para criançada
3-Carro do Papai Noel
4-Palestra sobre cuidados e manutenção preventiva de 
veículos responsabilidade da Scherer s/a
5-Dicas sobre técnicas e produtos para polimento e 
espelhamento para  veiculo
6-Ação de cidadania com exames e cuidados com a Saúde, 
medição da pressão, exames de glicose e orientações. Serviços 
a cargo dos universitários de  enfermagem do IF Farroupilha 
7-Programaçao especial para o publico feminino (mulheres 
Avanterias) com a realização de um Whorkshop e ofi cina 
sobre beleza  com dicas de maquiagem, estética, cabelo e 
tendências da moda organizado pelo Coordenação do Curso 
de Estetica do IF Farroupilha 
8-Praça de alimentação com lanches e bebidas.
9-Banca de venda de doces, tortas, cookies. (as delicias do 
leo clube)
10-Mercado de pulgas e comercio de peças e acessórios antigos
11-Feira de artesanato e lojas de souvenires
12-Bierwagen com Chopp Artesal da Taberna do Chopp
13-Test drive de bicicletas da marca mundial Trek Bikes sob 
Coordenaçao da casa dos consertos de Santa Rosa 
14-Test drive de quadriciclos a cargo da Fischer Maquinas

Veículos que fi zeram história na lavoura, 
na estrada, no asfalto e até nos ares 

estarão em exposição no próximo fi nal 
de semana, dias 17 e 18, no 5º Encontro 

de Carros Antigos da Avant Santo 
Ângelo. Além dos automóveis, máquinas 

agrícolas antigas e até um avião com 
motor de fusca estará em exposição. 

Marcos Demeneghi
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A direção do Elite Clube Des-
portivo  confirmou nesta sema-
na, que a equipe será uma das 
representantes de Santo Ângelo 
na Terceirona do Campeonato 
Gaúcho.  A apresentação oficial 
dos jogadores e da Comissão 
Técnica está marcada para acon-
tecer na próxima segunda-feira, 
dia 12, às 15h nas dependências 
do antigo seminário.

Segundo o gestor do Elite, Luiz 
Claudio Steglich, o elenco desta 
temporada será formado 90% por 
atletas que já atuaram pelo Cari-
jó Missioneiro no ano passado. O 
clube deverá ainda buscar algu-
mas contratações de fora. 

Steglich destaca também que 
o Elite passou por uma reestru-
turação financeira, com o obje-
tivo de não repetir o que acon-
teceu no ano passado, em que o 
clube se viu obrigado a abando-
nar a disputa da Terceirona de-
vido a uma crise financeira. 

A expectativa é de que o clube 
mande seus jogos no Estádio da 
Zona Sul. Além disso, segundo 
Steglich também existe a pos-
sibilidade de que alguns jogos 
sejam disputados no Campo Mu-
nicipal, que está localizado na 

Zona Norte e necessita de algu-
mas readequações para receber 
partidas. 

Além da Terceirona o clu-
be também pretende disputar  
campeonatos estaduais nas ca-
tegorias Sub-15 e Sub-17

VALDUÍNO ALVES 
SERÁ O TREINADOR 

Nesta semana, o clube tam-
bém anunciou Valduíno Anderson 
da Rosa Alves, de 57 anos , como 
treinador para esta temporada.

  O novo técnico é formado 
em educação física pela Unicruz 
e já treinou clubes como o Milan 
de Júlio de Castilhos, onde in-
clusive foi jogador e conquistou 
a Segunda Divisão. 

Esporte

Elite confi rma a 
participação na Terceirona

Vereadores querem explicações sobre as obras 
no Estádio Municipal Carlos Wilson Schröeder

Gestor do Elite, Luiz Claudio Steglich confi rmou nesta semana que o clube 
participará da competição. Apresentação acontece na próxima segunda-feira, dia 12

Michael Garcia

Elite retornou ao futebol profi ssional em 2017, pórem desistiu da Terceirona 
devido a problemas fi nanceiros 

Os Vereadores de Santo 
Ângelo estiveram reunidos na 
terça-feira, dia 06, com repre-
sentantes do município e da em-
presa responsável pelas obras de 
remodelação do Estádio Muni-
cipal Carlos Wilson Schröeder.

 O objetivo da reunião foi 
discutir o assunto com todos 
os responsáveis pela obra. En-
genheiros, técnicos da Caixa 
Econômica Federal, secretário 
municipal de esportes da época 
e demais pessoas ligadas ao pro-
jeto foram notificadas, mas não 
compareceram na reunião.

A reforma movimentou R$ 
1,12 milhão, entre recursos 
provenientes do Ministério do 
Esporte e contrapartida do mu-
nicípio. Segundo a descrição do 
projeto, os recursos foram apli-
cados na drenagem do campo, 
troca de gramado, implantação 
de sistema de irrigação, recupe-
ração dos sanitários, construção 
de novos vestiários e arquiban-
cadas, remodelação da copa, 
cercamento do campo e constru-
ção de casamatas.

Do valor investido no local, 
R$ 749 mil foram repassados 
pelo governo federal. A intenção 
era disponibilizar o espaço aos 
clubes amadores do município, 

contudo, segundo os parlamen-
tares, as melhorias previstas 
no projeto não alcançaram as 
expectativas da comunidade, 
tendo em vista, principalmente, 
o grave problema de drenagem 
que o campo apresenta.

Conforme informou o pre-
sidente Everaldo de Oliveira, 
todos os responsáveis serão 

convocados para uma próxima 
audiência, a qual terá a fina-
lidade de apontar as medidas 
necessárias para solucionar os 
problemas, principalmente de 
drenagem e iluminação. A reu-
nião foi conduzida pelo Presi-
dente da Casa, vereador Everal-
do Oliveira, e foi solicitada pela 
bancada do PP.

O estádio foi inaugurado no ano de 2016 e até agora ainda não recebeu
jogos devido a problemas de drenagem e iluminação

Marcos Demeneghi
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Livro Espírita aborda 
passagens da vida de Sepé

A obra mediúnica traduz uma visão pacifi cadora de Sepé Tiaraju e conta fatos do 
tempo das reduções e também da atuação de Sepé como “Guardião das Terras do Sul”

O livro pode ser encontrado na Livraria do Grupo Espírita Seara do Mestre

“Sepé, o guerreiro da paz” é 
um livro de literatura espírita que 
foi lançado na noite de quinta-fei-
ra, dia 08, no Grupo Espírita Sea-
ra do Mestre, em Santo Ângelo. A 
escritora Maria Elisabeth Barbie-
ri fez uma sessão de autógrafos e 
uma palestra falando da sua ex-
periência mediúnica para compor 
o livro. As narrativas, em grande 
parte, são de Oscar Pithan, que 
em uma encarnação anterior era 
conhecido como Padre José, pai 
de criação de Sepé Tiarajú. 

Maria Elisabeth conta que o 
livro é composto por narrativas 
que revelam a face pacifi cadora 
deste índio que impressionava 
pelo seu poder de liderança. A 
inteligência, amor e trabalho de 
Sepé, exercia infl uência em todos 
que conviviam com ele. 

A autora disse que é necessá-
rio revelar a verdadeira sentido 
da missão deste espírito, que fi -

cou sepultada por interesses es-
cusos. Neste momento social o li-
vro vem fazer justiça ao legado de 
Sepé Tiaraju, antes de um guer-
reiro bélico era um pacifi cador 
que preferiu a morte para mos-
trar aos seus irmãos que a vitória 
não está onde a maioria a coloca. 

Segundo os Espíritas, Sepé 
(em espírito) continua trabalhan-
do como “Guardião das terras do 
sul”, a autora afi rma que ele pro-
move o resgate de almas ainda 
muito arraigadas nas lutas e ba-
talhas históricas ocorridas nesta 
região. No plano espiritual o cris-
tianismo primitivo vivido na pro-
posta social das Missões tem uma 
relevância que foge ao censo co-
mum e o entendimento das pes-
soas que hoje vivem nesta região. 
Sendo o protagonismo de Sepé e 
dos padres da época uma genuína 
experiência cristã na terra. 

O Músico, compositor e ins-

trumentista Jonas Demeneghi 
compôs uma música  inédita que 
foi tocada antes das atividades da 
noite. O evento contou com a pre-
sença do presidente da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul, 
Gabriel Salum e de Teltz Farias, 
que ajuda no desenvolvimento 
mediúnico de Maria Elisabeth e 
também prefaciou o livro lança-
do.

OSCAR PITHAN
Oscar Pithan - Nasceu a 16 de 

dezembro de 1879, na cidade de 
São Luiz Gonzaga das Missões, no 
Rio Grande do Sul. Estudou Filo-
sofi a e Direito Romano, formou-
-se em Farmácia, depois resolveu 
estudar Medicina, diplomando-
-se na turma dos médicos de 
1912, com raro brilhantismo. Foi 
Professor Catedrático das Escolas 
de Medicina e Cirurgia e também 
da Cadeira de Homeopatia.

Eventos
Marcos Demeneghi

A venda de estandes para a 19ª edição da  
Fenamilho Internacional começa em abril

Expositores interessados em empreender na edi-
ção da Fenamilho poderão comprar espaços inter-
nos e externos entre os dias 27 de abril a 5 de maio 
de 2019. A solenidade de lançamento de comercia-
lização dos espaços será no próximo dia 6 de abril, 
às 20 horas, na sede da Etnia Alemã, no Parque de 
Exposições Siegfried Ritter. 

A prioridade da organização é comercializar es-
paços para empreendedores locais, valorizando os 
setores do comércio, indústria e de prestação de ser-
viços de Santo Ângelo. 

 A confi rmação de data de abertura da comercia-
lização dos espaços  foi feita durante uma reunião 
no fi nal da tarde de quarta-feira, dia 07, entre  o pre-
sidente da feira, vice-prefeito Bruno Hesse, prefeito 
Jacques Barbosa, Comissão Central da 19ª Fenami-

lho Internacional e representantes das entidades de 
Santo Ângelo.

Entre as informações repassadas ao colegiado 
organizador, Hesse relatou os contatos mantidos 
durante o recesso visando estruturar a programação 
da 19ª edição, assuntos internos relativos às feiras 
anteriores e alterações propostas no Estatuto da Fe-
namilho.

Também estiveram na pauta da reunião, projetos 
culturais, eventos técnicos voltados às áreas do mi-
lho e suíno, seminários internacionais para debater 
assuntos de interesse do MERCOSUL, e a realização 
do Dia do Trabalhador agendada para o dia primeiro 
de maio de 2019, durante a feira, com facilidade de 
acesso às famílias trabalhadoras e uma série de atra-
ções que ainda serão defi nidas pelos organizadores.

Após dois dias com a missão de selecionar 32 
entre 665 composições inscritas, a Comissão Orga-
nizadora e a de Triagem, juntamente com a Secre-
taria Municipal de Cultura, divulgaram na noite de 
terça-feira, 06, as músicas que participarão desta 
11ª edição do festival Canto Missioneiro da Música 
Nativa e 10º Canto Piá Missioneiro, que acontecem 
de 22 a 24 de março, no Teatro Antônio Sepp, em 
Santo Ângelo.

A Comissão Julgadora responsável pela seleção 
das músicas esteve composta por Fá bio Dalla Cos-
ta, Fá tima Gimenez, Lenin Nunez, Mauro Moraes 
e Viní cius Brum, defi niu as 12 composições para a 
fase geral, 10 para a fase local e 10 intérpretes nas 
categorias mirim e juvenil do Canto Piá Missionei-
ro. Confi ra abaixo as músicas selecionadas:

Divulgada músicas 
classificadas para o 
Canto Missioneiro

FASE LOCAL

1. A Dom Lauro (toada) – letra melodia de Otavio Geraldo 
Reichert
2. Águas vermelhas (milonga) – letra de Clodinei Silveira 
Machado e melodia de Mauro Adriano Tomé
3. Destino de guitarreiro (milonga) – letra de Eron 
Carvalho e melodia de Rubilar Ferreira
4. Em mates de espera (milonga) – letra de Cláudio Reinke 
e melodia de Carlos Eduardo Maycá
5. Flor de manhosa (chamarrita) – letra e melodia de 
Vagner Pizzoloto da Costa
6. Lembrança, história e saudade (chamarra) – letra de 
Milton Berving e Francisco Goulart e melodia de Milton 
Berving
7. Nos laços do bem querer – letra de Mário Amaral e José 
Mauro Ribeiro Nardes e melodia de Kerly Mess
8. Pra aquecer o frio da alma (milonga) – letra da Edgar 
Prestes e melodia de Mano Fontoura
9. Transição (vaneira) – letra de Francisco Carneiro Neto 
e Marco Augusto Ribeiro Nardes e melodia de Marco 
Augusto Ribeiro Nardes
10. Zamba para as missões (zamba) – letra e melodia de 
Mauro Augusto

FASE GERAL

1. A voz do Rio Grande (chamamé) – letra e melodia de 
Alex Palma
2. Buscando viver (zamba) – letra de Ângelo Franco e 
melodia de Matheus Alves
3. Caminho de volta (chamarrita) – letra de Rafael 
Machado e melodia de Kiko Goulart
4. Despedida (milonga canção) – letra de Rômulo Chaves 
e melodia de Emerson Martins e Arison Martins
5. Galo Missioneiro (vaneira) – letra de Paulo Ricardo 
Costa e melodia de Tiago Machado
6. Infância Missioneira (milonga) – letra de Maximo Fortes 
e melodia de Pedro Flores
7. Mandalete (chamamé) – letra de Jaime Caetano Braun (in 
memorian) e melodia de Leonel Gomez e Juliano Gomes
8. Meus motivos de xergão (chamarrita) – letra de 
Matheus Costa e melodia de Geovani Boazan Silveira
9. Milonga de frente aberta (milonga) – letra de Rafael 
Chiapetta e melodia de Carlos Madruga
10. Onde a estrela se ajoelha (chamamé) – letra de Diego 
Muller e melodia de Guilherme Castilhos
11. Vivência (milonga arrabalera) – letra de José Matos e 
melodia de Piero Ereno
12. Viver Guarani (canção indígena) – letra de Claudio 
Reinke e melodia de Jean Carlo Kirchoff 

CANTO PIÁ

CATEGORIA MIRIM
1. Giovana Vieira de Lima (São Gabriel) – A delicada
2. Júlia Almeida (Novo Hamburgo) – Um músico, um 
poeta
3. Maria Fernanda Costa (Porto Alegre) – Duas asas
4. Murilo Vargas (Santo Ângelo) – Não podemos se 
entregar pros home
5. Vitória de Sá Heck (Porto Alegre) – Vento norte

CATEGORIA JUVENIL
1. Carolina Bracht da Veiga (Santo Ângelo) – O perfume 
do teu poncho
2. Kassia Macedo Costa (Gravataí) – Campo negro
3. Letícia Roennau (Taquara) – Dança dos trigais
4. Manuela Martins de Souza (Porto Alegre) – 
Pensarolando
5. Maria Eduarda Ferreira Meotti (Santo Ângelo) – Meu 
Santo Anjo
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