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EDUCAÇÃO

“Viver viajando pelo “Viver viajando pelo 
mundo da leitura”mundo da leitura”

Os familiares de 

com pesar, comunicam seu falecimento e 
convidam parentes e amigos para a Missa de 
Sétimo Dia que acontecerá na próxima quarta, dia 
16/5/2018, às 19h, na Catedral Angelopolitana.

Aproveitamos para agradecer a todos que 
manifestaram seu apoio e solidariedade na 
ocasião do velório.

Também agradecemos a equipe de 
enfermagem e equipe de funcionários da Unimed 
Missões que foram incansáveis fazendo todo o 
trabalho com muito amor. Ao médico Dr. Lourenço 
Sangói e sua equipe que foram maravilhosos no 
atendimento. Nossa gratidão a todos!

RafaelRafael
HamerskiHamerski

PARTICIPAÇÃO DE 
FALECIMENTO E CONVITE 

PARA MISSA DE 7º DIA
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NotasNotas 

As Bibliotecas das Escolas Municipais estão em 
processo de revitalização. O projeto “Ler é... Viver 
viajando pelo mundo da leitura” está em andamen-
to no município e com ele, uma série de ações que 
visam despertar o prazer da leitura nas crianças da 
rede municipal de educação. As bibliotecas existen-
tes estão sendo reorganizadas, o projeto também 
está criando cantinhos de leitura nas salas de aula, 
bibliotecas móveis e também treinando professores 
e auxiliares de bibliotecas que trabalham direta-
mente com a literatura infantil. 

O projeto está sendo implementado pela Secre-
taria de Educação do Município e coordenado pela 
professora e escritora de literatura infantil, Jussara 
Carvalho Graffunder. O projeto já alcançou 17 bi-
bliotecas das escolas de Ensino Fundamental e três 
bibliotecas das escolas de Educação Infantil. A rede 
municipal tem 41 escolas, sendo que 20 delas dedi-
cam-se ao ensino fundamental e 21 delas a educação 
Infantil. Contudo, a Secretaria de Educação do Mu-
nicípio tem a missão de universalizar as bibliotecas 
até o ano de 2020. 

“Ler é... Viver viajando pelo mundo da leitura” 
é um projeto que também está em andamento para 
dar cumprimento a lei federal 1.244/2010 que de-
termina, em outras palavras que todas as escolas de 
ensino básico do país devem possuir uma biblioteca 
a disposição da comunidade escolar. 

Jussara Graffunder disse que as bibliotecas não 
podem ser depósitos de livros. Os acervos devem 
estar organizados de modo acessível e lúdico para 

despertar o interesse para a leitura. A coordenado-
ra do projeto acredita que a leitura tem o poder de 
infl uenciar em todo o processo de aprendizagem, 
melhorando o IDEB – Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica. 

No ano de 2018 já foi possível implementar a 
“Mala Viajante” que leva as obras literárias para 
perto dos alunos, em locais onde não há biblioteca. 
No ano de 2019 Jussara pretende criar o “Book Tru-
ck”  uma representação de caminhão de livros que 
serve de biblioteca móvel dentro das escolas. Para 
efetivar este projeto, ela pretende conseguir o apoio 
de empresários e pessoas interessadas em fomentar 
a leitura nas escolas. 

Realizou-se no dia 9, à noite no auditório da Se-
cretaria Municipal de Educação mais uma ação do 
projeto. A coordenadora professora Jussara Gra-
ffunder, desenvolveu a ofi cina de contação de his-
tórias “Quem conta um conto aumenta o encanto”, 
com teoria e prática sobre a arte de contar histórias 
e sua importância no processo de ensino.

Mensalmente estão sendo realizados encontros 
com os auxiliares de bibliotecas para que possam 
trabalhar no mesmo foco, atendendo as especifi ca-
ções do projeto. 

O projeto prevê ainda: Desenvolvimento de pro-
jetos literários com alunos, professores e comunida-
de escolar, cadastramento de todos os alunos na Bi-
blioteca Pública Municipal, momentos de “contação 
de histórias” e a formação continuada dos professo-
res e auxiliares. 

Retrato cotidiano

“Viver viajando pelo “Viver viajando pelo 
mundo da leitura”mundo da leitura”
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Hoje é dia “D” de 
Vacinação contra influenza

Neste sábado, acontece o “Dia D”, de vacina-
ção contra a infl uenza em Santo Ângelo, para os 
grupos prioritários. Os postos 22 de Março, do 
Bairro Pippi, Bairro Rogowski e Bairro Sepé esta-
rão oferecendo doses das vacinas, das 8h às 17h. 
Além disso, também haverá doses na Praça Leô-
nidas Ribas e na Secretaria Municipal de Saúde.  
A vacinação segue até o dia 1º de junho. Idosos 
com mais de 60 anos acamados e que não podem 
se locomover devem ligar para a Secretaria de 
Saúde pelo telefone: 3313-2144 e informar o en-
dereço, para que uma equipe se desloque para a 
vacinação na residência. 

O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas 
para Internet do Instituto Federal Farroupilha - 
Campus Santo Ângelo passou por reconhecimen-
to pela equipe de avaliadores do Inep/MEC nesta 
semana, e obteve o Conceito 5, que é o conceito 
máximo dos Cursos Superiores. 

Conceito 5 no IF 
Farroupilha 

14 quilômetros de
rede de água

Nesta semana, o Departamento de Águas do 
Interior (DAI), vinculado à SEMAGRI, deu início 
à construção de 14 quilômetros de rede para levar 
água potável às torneiras de 32 famílias da loca-
lidade de Rincão dos Moscon, que sofriam com a 
precariedade no abastecimento.

Semma cria canal para 
receber demandas

Está em funcionamento desde a última segun-
da-feira, dia  07, um endereço eletrônico exclusivo 
para que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Santo Ângelo (SEMMA) receba opiniões, suges-
tões, reclamações, denúncias e outras demandas 
relacionadas ao saneamento básico, como o re-
colhimento do lixo doméstico, descarte irregular, 
depósito ilegal de resíduos, ligações clandestinas e 
problemas com esgoto sanitário. 

O contato com a SEMMA, com disponibilidade 
de envio de fotografi as e de vídeos relacionados à 
demanda, pode ser feito pelo e-mail saneamento@
santoangelors.com.br.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Presencial nº. 26/2018 – Objeto: Aquisição 
de materiais operacionais a serem utilizados pelos servidores 
do Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo com recursos 
provenientes do Ministério Público do Trabalho (Notifi cação 
PTMSA nº 5866/2016 - IC nº 000007.2006.04.003/2). 
Protocolo de Propostas: até 9h15min do dia 25/05/2018.  
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações no 
Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes 
Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, e-mail licitacao@
santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através 
do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.
Edital de Pregão Presencial nº. 28/2018 – Objeto: 
aquisição de um transformador de 150KVA para uso 
do Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter. 
Protocolo de Propostas: até 9h15min do dia 29/05/2018.  
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações 
no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua 
Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser 
acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EXTRATO
DECRETO Nº 3.766, de 11 de maio de 2018: “Declara 
de Utilidade Pública e Interesse Social, para fi ns de 
Desapropriação, o imóvel rural com área de 23.468,68 
metros quadrados que descreve, de propriedade de 
JOÃO BATISTA TURCATO SOBRINHO, para ampliação 
do Aeroporto Regional Sepé Tiarajú – Santo Ângelo..” O 
inteiro teor do Decreto está disponível para consulta no site 
do Município de Santo Ângelo: www.santoangelo.rs.gov.br 
e FAMURS: www.famurs.com.br.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EXTRATO
DECRETO Nº 3.767, de 11 de maio de 2018: “Declara 
de Utilidade Pública e Interesse Social, para fi ns de 
Desapropriação, o imóvel rural com duas áreas de 
76.275,50 metros quadrados e 7.248,82 metros quadrados 
que descreve, de propriedade de ALCIDES ROQUE 
MILANESI, para ampliação do Aeroporto Regional Sepé 
Tiarajú – Santo Ângelo”. O inteiro teor do Decreto está 
disponível para consulta no site do Município de Santo 
Ângelo: www.santoangelo.rs.gov.br e FAMURS: www.
famurs.com.br.
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Ofertas válidas para os Supermercados COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões, para este final de semana. 
Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. Encomendas pelos fones: 3312-4159 e 3312-2369

TEMOS CONVÊNIO COM: Sindicato dos Professores Municipais; Sindicato dos Municipários; Aceitamos Cartão Sintriasa (CONVEYNET)

COXA E SOBRECOXA
KG

R$ 3,99

COXA E SOBRECOXAXA E SOB PRESUNTO FRANGOSUL 
KG

R$ 13,99

PEITO DE FRANGO
C/OSSO KG

R$ 4,69

COSTELA MINGA KG 
(COTRISA CONDE)

R$ 12,99

REFRIGERANTE
GUARANÁ FRUKI 2L

R$ 3,69

LEITE CONDENSADO 
ELEGÊ 395G

R$ 2,99

LEITE LANGUIRU
1L

R$ 2,39

PERNIL SUINO RESFRIADO KG 
(COTRISA CONDE)

R$ 8,99

PÃO CACETINHO
KG

R$ 5,39

KGPERNIL SUINO RESFRIADO K

CERVEJA KAISER
473ML

R$ 2,19

PONTA DE PEITO BOVINA KG 
(COTRISA CONDE)

R$ 12,99

NTEEFRREF

$

RIGERAN

TOMATE LONGA VIDA 
KG

R$ 2,79

Cidadania

A Sicredi União RS anuncia que irá 
apoiar com recursos fi nanceiros proje-
tos e ações de desenvolvimento, gera-
ção de emprego e renda. A novidade 
foi possível depois que os associados 
aprovaram em assembleia a criação de 
um fundo de natureza fi nanceira que 
cotará com 2% do resultado do exer-
cício. Serão destinados recursos fi nan-
ceiros que partem de R$ 5 mil até R$ 
10 mil. 

A ideia é custear ações que pos-
sam melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. Terão direito de pleitear 
os recursos as entidades que são as-
sociadas ao Sicredi União RS e que 
possuam CNPJ, estatuto social e mo-
vimentação ativa nas unidades da co-
operativa. Será exigido das entidades 
benefi ciadas apenas uma contraparti-
da de investimento no projeto de 10% 
do custo global. 

O fundo custeará projetos nas áre-
as de: Educação, saúde, cultura, es-
porte, meio-ambiente e Segurança e 
cada entidade poderá encaminhar um 
projeto a cada ano.  

Educação: Será possível investir 
em formação, material didático, mó-
veis, utensílios e melhorias estrutu-
rais; 

Saúde: Melhoria da Infraestru-
tura e equipamentos voltados ao bem 

público, desenvolvidos por entidades 
de saúde e clubes de serviços; 

Cultura: Atividades coletivas que 
desenvolvam o teatro, música, dança, 
pesquisa e seus receptivos materiais; 

Esporte: Destinado a inclusão de 
jovens e adultos através da prática de 
esporte, aquisição de materiais e equi-
pamentos; 

Meio Ambiente: Destinado a re-
ciclagem, preservação, conservação e 
geração dos recursos naturais; 

Segurança: Apoia a ações volta-
das a segurança pública.

“ANIVERSÁRIO PREMIADO”
A Sicredi União Completa 105 anos 

em 2018 e está realizando a promoção 
“Aniversário Premiado”. Serão sortea-
dos mais de R$ 650 mil em prêmios 
em duas etapas de premiação. A pri-
meira delas é composta de três apura-
ções com um sorteio local em que os 
associados de cada uma das 43 unida-
des da cooperativa serão contempla-
dos com TVs, Notebooks e Refrigera-
dores. No dia 29 deste mês a primeira 
apuração irá sortear os Notebooks. 

Até julho deste ano, cada unida-
de sorteará, na própria agência, uma 
TV Led de 55’ avaliada em R$ 2.699, 
um Notbook  ACER Cor I7, 8gb, 1TB 
avaliado em R$ 3.599 e um refrigera-

dor 435L Panasonic avaliado em R$ 
2.099.    

Na etapa regional da primeira fase 
serão sorteadas três motocicletas zero 
quilômetro Yamaha Modelos 250cc, 
150cc e 190cc. 

Todas as transações fi nanceiras 
realizadas no Sicredi geram cupons, 
que podem ser requisitados direta-

mente na agência de relacionamento. 
Leticia Stringuini lembra que é impor-
tante depositar o cupom somente na 
agência onde está lotado, pois nesta 
primeira etapa do sorteio os prêmios 
são destinados aos associados de cada 
uma das 43 agências que compõe o 
sistema e é importante que esteja cor-
retamente depositado. 

Marcos Demeneghi

Letícia Stringuini Fraga, Amauri Lírio e Elisangelo Pelisson Nedel

Sicredi anuncia a criação de um 
Fundo Social para custear projetos

Entidades associadas poderão apresentar projetos nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte, meio-ambiente 
e segurança para desenvolver projetos que precisem de aporte fi nanceiro na casa de R$ 5 mil a R$ 10 mil
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Neste sábado acontece a sé-
tima edição do Café Colonial 
Missioneiro, alusivo ao dia das 
mães. O Café será servido das 
7h às 10h30min, quando serão 
servidos mais de 25 produtos, 
todos oriundos da agroindústria 
familiar de Santo Ângelo. 

Além disso, também se-
rão sorteados brindes a todos 
os presentes no evento, que 
acontece no Pavilhão de Hor-
tifrutigranjeiros, localizado na 
Avenida Venâncio Aires.  Para 
participar, basta adquirir um 
dos cartões, que estarão sendo 
vendidos na hora, ao valor de 
R$ 15,00.

Segundo o coordenador das 
Agroindústrias e das Associa-
ções de Produtores, Diomar For-
menton, o Café Colonial Missio-
neiro é um evento que deu certo 
e consolidou-se na comunidade. 

Já o coordenador do evento, 
Reinaldo Machado e a presiden-
te da Aprohcosa, Ana Paula de 
Moura, contam que o Café tem 
sido uma forma de unir gerações 
e proporcionar um momento de 
incentivo a agricultura familiar 
do município. 

Segundo eles, o evento tam-
bém tem beneficiado a Feira do 
Produtor, que acontece nas ter-
ças quintas e sábados, pois no 
Café Colonial Missioneiro a co-
munidade tem a oportunidade 
de conhecer um pouco mais so-
bre a agricultura familiar local, 
bem como as atividades que são 
realizadas nesta área em Santo 
Ângelo. 

O Café Colonial Missioneiro 
é promovido pela Associação 
de Produtores Hortifrutigran-
jeiros e Produtos Coloniais de 
Santo Ângelo (Aprohcosa) e tem 
o apoio da Prefeitura Munici-
pal. O evento acontece sempre 
nos segundos sábados de cada 
mês. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: (55) 
99619-1746.

Eventos

Convite foi entregue nesta semana, no Palácio Piratini

Governador é 
convidado para a 9ª 
FEAAGRI Missões

O governador José Ivo Sartori e o secretário 
adjunto de Cultura, André Kryszczun, recebe-
ram na última quarta-feira, dia 09, do prefeito 
de Santo Ângelo Jacques Gonçalves Barbosa, do 
deputado Eduardo Loureiro e de membros da 
Comissão Organizadora o convite oficial para a 
9ª Feira da Agroindústria e Agricultura Fami-
liar – FEAAGRI Missões, evento que será reali-
zado de 31 de maio a 3 de junho, no Parque de 
Exposições Siegfried Ritter.

A audiência aconteceu no Palácio Pirati-
ni com a presença do secretário municipal de 
Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, Vando 
Ribeiro de Souza, vereador Adolar Queiroz, do 
vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Oswaldino Lucca e do agropecuarista 
e representante da FEAAGRI Missões, Itaner 
Henkes. 

CEASA
Por ocasião do encontro com o Sartori, o 

prefeito Jacques Barbosa pediu a atenção do 
governador em relação à área da CEASA em 
Santo Ângelo, para que retorne ao domínio do 
município que pretende instalar no local um 
novo e moderno loteamento industrial. 

Divulgação

Natália Peçanha no 
Show das Onze

A coordenação de Eventos e Divulgação da 
Associação do Brique da Praça, liderada pela 
professora Clara Emília Hochegger, agendou 
para domingo a presença da cantora santo-an-
gelense Natália Peçanha, com apenas 13 anos de 
idade. Nascida numa família de músicos de larga 
tradição em nossa cidade e região, Natália vem 
se destacando no meio artístico, com voz privile-
giada para interpretar canções nacionais e inter-
nacionais pontuando, também, no canto lírico. 

Convidada por grandes conjuntos para par-
ticipar de suas gravações como “Os Monarcas” 
e “Os Serranos”, sua carreira promete grandes 
alegrias a todos os seus familiares, amigos e ad-
miradores. 

BALIZAS, BRINDES E FOTOS 
No espaço empresa desta edição, o Brique re-

ceberá a direção e equipe de funcionários do CFC 
Santo Ângelo. Haverá também, treino de balizas 
para quem desejar aprimorar esta prática, brin-
quedos infláveis para a criançada com a partici-
pação do “Zezinho Brinquedos”, recanto de fotos 
com as mães e mais atividades com as crianças. 
Na ocasião, será ofertado um brinde para as 
mães com as crianças presentes ao evento.

Além disso, vários modelos do aparelho de 
purificação de água “ULFER”, nas mais varia-
das cores, estarão em exposição no Brique deste 
domingo, através da representação da Empresa 
com sede em Santa Cruz do Sul.

Michael Garcia

Café Colonial em Café Colonial em 
homenagem às Mãeshomenagem às Mães
O evento será realizado neste sábado, das 7h às 10h30min, no Pavilhão de 

Hortifrutigranjeiros. Também haverá o sorteio de brinde para todos os presentes

O Espetáculo Musical Anchieta será realizado 
nos dias 15 e 16 de julho e Santo Ângelo. A confor-
mação foi feita nesta semana, quando o prefeito em 
Exercício Bruno Hesse recebeu, juntamente com 
os secretários municipais de Administração, Hélio 
Costa, de Indústria e Comércio, João Baptista San-
tos Silva, e Diórlan Zanetti, de Obras e Serviços Ur-
banos, o representante do Colégio Anchieta, Celso 
Schneider, acompanhado do santo-angelense Luiz 
Vilmar Denardin, que vieram divulgar o Show Mu-
sical Anchieta. 

O evento  acontecerá no Teatro Municipal Antô-
nio Sepp com entrada gratuita e recebe apoio do Go-
verno Municipal e do Caminho das Missões. O show 
é realizado desde 1966, com os alunos do Colégio 
Anchieta e tem como principal objetivo levar cultura 
para todos. “Nosso show quer divulgar a arte, cultu-
ra e levar uma mensagem de fraternidade nos locais 
por onde passa”, explicou Celso. 

A apresentação conta com 65 jovens artistas divi-
didos entres cantores, dançarinos e instrumentistas 

que percorrem o Brasil e alguns países do exterior 
levando cultura. “Estamos felizes por Santo Ângelo 
receber os jovens talentos do Colégio Anchieta que 
com certeza irão realizar um belo espetáculo”, decla-
rou Bruno Hesse.

Evento que será apresentado no Teatro Municipal Antônio Sepp, contará com a apresentação de 65 jovens artistas

Coordenador das Agroindústrias e das Associações de Produtores Diomar Formenton, 
presidente da Aprohcosa, Ana Paula de Moura e o coordenador do evento, Reinaldo Machado

Santo Ângelo recebe Show Musical
Anchieta no mês de julho

Divulgação

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Presencial nº. 24/2018 – Objeto:  
Registro de preços de móveis escolares e equipamentos 
diversos. Protocolo de Propostas: até 9 horas do 
dia 24/05/2018.  Abertura: às 09h30min da mesma 
data. Informações no Departamento de Compras e 
Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 
3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. 
O edital poderá ser acessado através do sítio www.
santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito
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Geral “A inovação é “A inovação é 
compartilhada”compartilhada”
Santo Ângelo integrou o XVI CIDEAD - Ciclo de 
Debates de Administração promovido pelo CRA-

RS - Conselho Regional de Administração. O 
Diretor-presidente da Rede Gaúcha de Ambientes 

de Inovação – Reginp e gerente da Unidade de 
Inovação e Tecnologia do Tecnosinos, Carlos 

Eduardo Aranha foi um dos debatedores presentes 
no Salão Azul da Faculdade CNEC na última 

quinta-feira, dia 10, onde o evento foi realizado 
A Administração no Ecossis-

tema de Inovação foi o tema de 
um ciclo de palestras promovido 
pelo CRA-RS – Conselho Re-
gional de Administração. Santo 
Ângelo foi uma das 24 cidades 
gaúchas que participou deste 
debate. Mediado pelo diretor-
-presidente da Rede Gaúcha de 
Ambientes de Inovação – Reginp 
e gerente da Unidade de Inova-
ção e Tecnologia do Tecnosinos, 
Carlos Eduardo Aranha. Ele fez 
uma provocação para a quebra 
de paradigmas no modo de ad-
ministrar. 

Aranha debateu com empre-
sários na tarde de quinta feira, 
dia 10, e às 19h, no Salão Azul 
da Faculdade CNEC falou com 
convidados e alunos dos cur-
sos de Administração, Ciências 
Contábeis e Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas da daquela 
instituição. 

A vice-presidente de Relações 
Externas da autarquia, Adm. He-
lenice Reis enfatizou que o CRA-
-RS procura trazer pessoas que 
possam contribuir com conheci-

mentos que ajudam outros a to-
mar decisões. O debate proposto 
é uma provocação para desper-
tar, ou, desafi ar os administra-
dores locais.

O QUE DIZ ARANHA
A inovação não acontece em 

quatro paredes. A inovação é 
compartilhada. O entendimen-
to de que dois “é” mais que um, 
de que juntos somos fortes é ne-
cessário para mudar os modelos 
mentais, mudar os paradigmas 
para administrar melhor den-
tro de um novo ambiente social, 
onde as empresas e as pessoas de 
sucesso estão trabalhando juntas.

Carlos Eduardo Aranha en-
fatizou que o empresariado tem 
que querer mudar. Entender que 
o competidor é também o “cara 
que está lá fora” (em qualquer 
lugar do mundo). Lembrando 
que as entidades de classe (como 
ACISA, CDL, Sindilojas) tem um 
papel fundamental para traba-
lhar neste processo. “Uma boa 
dica para começar é construir 
uma agenda e um planejamento 

estratégico com seus associa-
dos”, falou o palestrante, aconse-
lhando a realização de um mape-
amento e identifi cação de quem 
são estes atores que estão levan-
do uma fatia do mercado local. 

Aranha afi rma que usamos 
produtos elaborados em outros 
locais do mundo,  e ele questio-
na:  Que produtos feitos fora de 
Santo Ângelo são usados pelos 
moradores locais? Ele afi rma 
que podemos aproveitar uma so-
ciedade conectada para também 
impactar nas outras cidades e lu-
gares do mundo.

O palestrante ainda destaca 
que existem atores de um ecos-
sistema de inovação. Lembrou 
das incubadoras e parques tec-
nológicos, bem como os jovens 
universitários, empreendedores, 
empresários dispostos aos de-
safi os de um mundo conectado 
e compartilhado. Ele considera 
que estes agentes são fundamen-
tais para fomentar o processo 
de desenvolvimento econômico, 
social e também humano das ci-
dades.

Carlos Eduardo Aranha

Evento foi realizado no Salão Azul da Faculdade CNEC Helenice Reis, Carlos Eduardo Aranha e Ghisleni Freitas

“ Um Diálogo entre as 
carreiras Jurídicas”
“Um diálogo entre as carreiras Jurídicas e as 

funcionalidades do Direito”, este será o tema do 
18º Simpósio Participativo do curso de Direito 
– SIMPART, da CNEC Santo Ângelo. O evento 
acontece nos dias 15, 16 e 17 de Maio no Auditório 
Azul da Instituição.  O Simpósio tem o objetivo de 
propiciar aos acadêmicos do curso de Direito uma 
análise profunda da atribuição de diversos cargos 
e órgãos existentes do Estado de Direito pátrio em 
contraponto com outras funções existentes, bem 
como preparar o aluno a identifi car bases de atu-
ação depois de formado. 

O investimento para participar todas as noites 
é de R$ 25,00 (25 horas), apenas uma noite R$ 
10,00 (8 horas) e duas noites R$ 20,00 (16 horas). 
As inscrições podem ser feitas pelo site http://
affecty.com/SGCE/certifi cados/auth.html#/. 

Canto Missioneiro e 
Caminho Missões no 

roteiro cultural estadual 

Uma comitiva santo-angelense participou 
na tarde de terça-feira, dia 08, da solenidade de 
sanção de nove leis que incentivam a cultura e 
o turismo na região, pelo governador José Ivo 
Sartori. À frente da comitiva esteve o prefeito 
Jacques Barbosa, juntamente com os secretários 
municipais da Cultura, Neusa Cavalheiro, e do 
Turismo, Vando Ribeiro de Souza, em Porto Ale-
gre, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini.

De iniciativa do deputado estadual Eduar-
do Loureiro, foram sancionadas as leis que de-
claram o roteiro turístico Caminho Missões e o 
Festival Canto Missioneiro da Música Nativa de 
Santo Ângelo como manifestações de relevante 
interesse cultural dos gaúchos, passando a inte-
grar o Calendário de Eventos Oficial do Estado.

Além do prefeito santo-angelense Jacques 
Barbosa e do presidente da Associação dos Mu-
nicípios das Missões (AMM), Paulo Peixoto, 
também estiveram presentes no ato de sanção 
lideranças e empresários que atuam na área do 
turismo, como José Roberto Oliveira, além de 
vereadores e secretários municipais.

Leis que declaram o roteiro turístico Caminho Missões 
e o Festival Canto Missioneiro foram sancionadas na 

terça-feira, dia 8

Divulgação
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Grupo esteve reunido para tratar sobre as atividades 
desenvolvidas no Nepi Missões

NEPI inicia captação 
de novas empresas

Desde o início de maio, o Núcleo de Extensão 
Produtiva e Inovação – Nepi Missões está desenvol-
vendo uma nova fase de suas atividades, com a cap-
tação de novas empresas, que receberão orientação. 
Instalado na URI Santo Ângelo desde 2012, o Nepi é 
um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tecnologia do RS, cujo objetivo é 
oferecer assessoria a indústrias de pequeno e médio 
porte, estabelecidas na Região das Missões. Antes 
de iniciar o atendimento às empresas, o grupo de 
extensionistas esteve reunido com os professores 
tutores Flávio Kieckow – área de redução de perdas; 
Marcelo Stracke – área de produção mais limpa, e 
Vilmar Boff – área de planejamento estratégico, 
com o objetivo de dialogar sobre o tema.

O Nepi Missões é coordenado pelo professor 
Luis Claudio Villani Ortiz e atua com equipe de ex-
tensionistas integrada por Carlos Alberto Junior, 
Estela Bresolin, Luan Fronza e Anderson Andrade.

Seminário do 
Microcrédito na Acisa

A unidade local do SEBRAE promove no próxi-
mo dia 19, o Seminário de Microcrédito. O evento 
será realizado na Acisa, terá início às 19h e será di-
recionado para Micro Empreendedores Individuais 
(MEIs).  Durante o seminário, estarão participando 
representantes dos bancos Banrisul, Caixa, Econô-
mica Federal, Banco do Brasil e Cooperati Imembui 
Microfi nancas. A participação é gratuita e as vagas 
são limitadas. Mais informações e inscrições podem 
ser usadas através do telefone (55) 3313-1088 ou 
pelo telefone e-mail greissetc@sebrars.com.br.

Campanha do Agasalho 
da Fecomércio

O Sindilojas Missões aderiu à Campanha do 
Agasalho da Fecomércio RS, que vai até o dia 31 de 
maio. O sindicato convida não somente aos empre-
sários, mas toda a comunidade a colaborar. Para 
participar, basta entregar as doações em uma caixa 
de coleta disponibilizada na sede do Sindilojas Mis-
sões, localizado na Avenida Venâncio Aires, 1615. 

Divulgação

“Quanto mais compreendemos sobre a realida-
de que trabalhamos, melhores serão as nossas deci-
sões”. Esta frase foi dita por Luis Fernando Sartini 
Felli, ele é Presidente da AGCO para a América do 
Sul, fabricante e distribuidora global de equipamen-
tos agrícolas das marcas Challenger, Fendt, Massey 
Ferguson e Valtra. Na quinta-feira, dia 10, o execu-
tivo esteve em Santo Ângelo na Matriz da Redemaq 
Sul que é considerada uma parceira histórica, com 
54 anos de comercialização de implementos e má-
quinas agrícolas. 

Luis Felli afi rmou que “a vida real é onde a poeira 
está. Lá no campo, junto ao agricultor” e foi com este 
propósito que veio para as Missões e ao Noroeste do 
Rio Grande do Sul. Pretende conversar com agricul-
tores e perceber qual a realidade vivida nestas regi-
ões. 

O presidente estava acompanhado do diretor co-
mercial para a Massey Ferguson do Brasil, Eduardo 
Nunes, e foram recepcionados pelo superintendente 
da Redemaq, Roberval Silva que também apresen-
tou a Redemaq para os Diretores da Empresa. 

INVESTIMENTOS 
E NOVOS PRODUTOS

Luis Felli acredita que a única solução para tra-
balhar obtendo lucratividade com as commodities é 
reduzindo os custos de produção, sendo que a em-
presa trabalha para que as máquinas e equipamen-
tos produzidas tragam este benefício para os diver-
sos tipos de produtores. 

O diretor anunciou o investimento de U$ 300 
milhões de dólares na elaboração de novos produ-
tos, inclusive nas plantas produtivas da indústria. 

Serão 150 novos equipamentos que estarão a 
disposição dos agricultores. A maioria deles tem a 
função de reduzir o custo de produção, com moto-
res de menor consumo de combustível, entre outras 
tecnologias embarcadas. Será lançada, por exemplo, 
uma linha de tratores que vai de 55 a 100CV (4700, 
5700, 6700, 7200 e 7700), segundo Felli, são produ-
tos diretamente relacionados com as  realidades dos 
produtores. 

Luis Felli não acredita que os pequenos agricul-
tores vão deixar de existir e afi rma que a Massey 
Ferguson possui produtos para todos os perfi s de 
agricultores, desde aqueles que têm pequenas pro-
priedades até os que plantam em larga escala. “Cada 
geografi a, cada região tem seus desafi os de infraes-
trutura, de escala, de escoamento de produção e te-
mos produtos para que a agricultura seja efi cientes 
em todos estes cenários”, afi rmou o executivo

Roberval Silva Considerou que a visita da direção 
da empresa foi de extrema importância para o grupo 
da Redemaq, mas principalmente para os produto-
res da região, lembrando que a vida é feita de rela-
cionamentos de confi ança, sendo que a visita reafi r-
ma este compromisso da Massey Ferguson com os 
produtores, estreitando o relacionamento com esta 
classe que tem o desafi o de alimentar o mundo. 

O presidente da AGCO para a 
America do Sul, Luis Fernando 
Sartini Felli esteve na Redemaq 

anunciando investimentos, novas 
linhas de produtos e conversando 
com produtores rurais das regiões 

Noroeste e  Missões

“A vida 
real é onde 

a poeira 
está”

Luis Fernando Sartini Felli

Negócios
Marcos Demeneghi
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Depois de vencer o São 
Borja, por 3 a 2 na quarta-
-feira, fora de casa, o Elite 
Clube Desportivo folga neste 
fi nal de semana na Segunda 
Divisão. O Galo Carijó atu-
almente é o vice colocado do 
grupo A, com 4 pontos.  Após 
a folga no fi nal de semana, a 

equipe volta a campo no dia 20, no Clássico contra o San-
to Ângelo, no estádio da Zona Sul. A partida está marcada 
para às 15h.

Os jogos acontecem no Ginásio Marcelo Mioso a partir das 15h

Santo Ângelo joga fora 
e Elite folga na rodada

 Após deixar a vitória es-
capar nos últimos minutos 
de jogo, empatando em 1 a 1 
com o Cruz Alta, na quarta-
-feira, dia 9, o Santo Ângelo 
volta a campo neste domin-
go pela Segunda Divisão 
do Campeonato Gaúcho.  A 
equipe missioneira vai até 

Passo Fundo, onde enfrenta o Gaúcho, que é líder, a partir 
das 15h. A vitória é muito importante para o Santo Ânge-
lo, uma vez que a equipe ocupa a última colocação do Gru-
po  A, com 1 ponto e ainda não venceu no campeonato.

As categorias de base Sub-15 e Sub-17 da Asaf 
irão estrear em casa no Campeonato Estadual de 
Futsal com rodada dupla, que será realizada no Gi-
násio Marcelo Mioso, a partir das 15 h.

Na rodada dupla de amanhã, a Sub-15 irá enfren-
tar a equipe Paineira de Cacequi, às 15h, e a sub-17 
entra em quadra às 18h30min, onde irá confrontar a 
equipe do Real de Itaqui.

A direção da ASAF informa que o ingresso para 
assistir as duas partidas da ASAF será vendido a par-
tir das 14h30min, na bilheteria do Ginásio Marcelo 
Mioso, no valor de R$ 5,00.

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Vale este assunto: sinônimos e posição das 

palavras na frase – diferenças nas signifi ca-
ções. E mais alguns pivôs afi ns. Como introdução, 
vale redizer que eufonia signifi ca, entre o mais e mais, 
som agradável, lindo, musical, elevado, literário e culto, 
e que cacofonia, seu antônimo, signifi ca som desagradá-
vel, feio, ruidoso, brega, iletrado e vulgar. Ou usando-se 
outra terminologia, terminologia suavizada no advérbio 
mais, pode-se dizer que eufonia é mais agradável, linda, 
musical, elevada, literária, culta e formal que cacofonia.

Lembro que Miguel Torga é um escritor moderno 
português de quem muito gosto de ler as obras dele, 
também as dos contos, todos maravilhosos. Escolhe 
bem as palavras e as põe nos lugares certos. Aqueles, 
portanto, que querem melhorar a ciência e a arte do 
bem escrever e do bem falar não podem deixar de ler as 
obras literárias desse autor, inclusive as dos contos, en-
tre as quais, Novos Contos da Montanha. Encontra-se 
nessa obra o conto Repouso do qual retiro da página 51 
estas oito palavras fi nais do quinto parágrafo: “humilde 
e manso como um monte de estrume.” 

Os dois adjetivos [manso e humilde] e a locução ad-
jetiva [monte de estrume] têm como sujeito o corpo de 
Lomba, bandido que, depois de cometer inúmeras atro-
cidades e assassinatos, suicidou-se descarregando a pis-
tola no céu da boca. Eis uma pergunta importante: por 
que Miguel Torga não usou primeiro o adjetivo manso 
e depois o adjetivo humilde e no lugar do substantivo 
estrume o substantivo sinônimo esterco? Os livros de 
gramática têm esses adjetivos e essa locução adjetiva 
como adjetivos e locução adjetiva no mundo denotativo 
e nada mais. Os livros de estilística levam em conta as 
lições gramaticais e nelas encontram, têm e apresentam 
signifi cados outros no mundo conotativo que as gramá-
ticas por serem gramáticas não os encontram, não os 
têm e não os apresentam.

Os adjetivos e a locução adjetiva na frase acima 
têm na estilística estas lições: o maior signifi cado está 
no primeiro adjetivo; o segundo signifi cado, na locução 
adjetiva; e o terceiro signifi cado, no segundo adjetivo. 
Se Miguel Torga quisesse dar, por exemplo, signifi cação 
maior ao adjetivo manso, era com esse adjetivo que teria 
de começar a expressão, escrevendo-a, portanto, “man-
so e humilde como um monte de estrume”. Importa 
isto: a posição das palavras na frase muda-a de signifi ca-
do. Comprovações? Além das do exemplo acima, estas: 
pai nosso e nosso pai, homem grande [Golias do AT] e 
grande homem [Rui Barbosa].

Assim, os sinônimos estrume e esterco, em termos 
gramaticais, nada lhes têm de novidade: ambos  são 
substantivos, trissílabos e paroxítonos, cada um com 
sete fonemas.  Em termos estilísticos, porém, a coisa 
muda, ou seja, o adjetivo estrume é mais eufônico que 
o adjetivo esterco, é mais literário, poético e culto que 
esterco. Enfi m, valeria à pena ver no Aurélio e noutros 
bons dicionários os sinônimos de estrume. Das dezenas, 
a palavra mais aproximada de estrume seria esterco, 
esta, porém, mesmo assim, na frase de Miguel Torga, 
não substituiria estrume – palavra certa posta no lugar 
certo. 

Geral

A 3ª Edição do Pedal Amarelo acontece no dia 26 deste mês e tem como objetivo, 
reduzir o número de acidentes de trânsito e incentivar a concientização

Pedal Amarelo, luz 
vermelha para os acidentes

Pedal Amarelo é promovido pelo CFC São Luiz e está na sua 3ª edição

A bicicleta será o meio de 
transporte usado para chamar a 
atenção da comunidade local em 
relação aos acidentes de trânsi-
to e a necessidade de incentivar 
uma cultura de conscientização 
dos motoristas e pedestres, que 
utilizam diariamente as ruas da 
cidade. 

No próximo dia 26 de junho, 
será realizada a terceira edição do 
Pedal Amarelo. A saída da pedala-
da está prevista para acontecer em 
frente a Catedral Angelopolitana e 
terá inicio às 14h. O evento é pro-
movido pelo CFC São Luiz, e terá o 
Apoio do Lions Clube Universitá-
rio e DMT. As atividades são aber-
tas a população e toda a comuni-
dade está convidada a participar.

  A pedalada também integra 
as atividades do Maio Amarelo 

em Santo Ângelo. Durante todo 
o mês de maio o município está 
desenvolvendo ações educativas e 
preventivas para o trânsito, como 
palestras e demonstração de pri-
meiro atendimento ao acidentado 
e atividade realizada pelo SAMU. 
Segundo o diretor do Departa-
mento Municipal de Trânsito 
(DMT), Gerson Fernando Rodri-
gues, “O principal objetivo é cha-
mar atenção da comunidade para 
os acidentes de trânsito e mostrar 
que eles podem ser evitados com 
pequenos cuidados”. 

As atividades preventivas 
estão sendo coordenadas pelo 
Departamento Municipal de 
Trânsito com o apoio da Brigada 
Militar, Polícia Rodoviária Es-
tadual, Conselho Municipal de 
Trânsito, Lions Club, Rotaract 

Clubs, URI Campus Santo Ânge-
lo, CNEC Santo Ângelo, Corpo de 
Bombeiros, SAMU, CFC São Luiz, 
CFC Santo Ângelo, CFC da Getú-
lio, Escola Municipal Infantil Se-
gundo Lar e Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal.

Divulgação/CFC São Luiz

SAIBA MAIS
Em maio de 2011 a 

Organização das Nações Unidas 
– ONU - decretou a Década de 
Ação para Segurança no Trânsito, 
dessa forma, o mês de maio se 
tornou uma referência mundial 
para a realização de ações ao redor 
do mundo com o objetivo de 
colocar em pauta o tema trânsito 
e a importância de conscientizar 
toda sociedade. A cor amarela foi 
escolhida por simbolizar atenção, 
sinalização e advertência.

Asaf estreia em casa
no Estadual de Futsal

Divulgação Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Tomada de Preço 009/2018 - Objeto: Obras 
diversas. Protocolo dos envelopes: até as 09h15min do 
dia 30/05/2018. Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser 
acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Santo Ângelo comunica que no Processo 
Licitatório na modalidade Concorrência Edital nº. 
004/2018 – referente ao Item 6.4, Atestado de capacitação 
técnico-profi ssional em nome do responsável técnico 
da empresa, sendo o mesmo do quadro permanente ou 
contratado, registrado no CREA, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em 
características com o ora licitado, no serviço de maior 
relevância; foi acrescentado o Sub item II ( – Piso 
Intertravado  (para os itens 1 e 2). Os demais itens do Edital 
permanecem inalterados. A data de abertura do edital 
permanece inalterada, prevista para o dia 25/05/2018 as 
09:30min. O Edital retifi cado encontra-se disponível no 
endereço eletrônico www.santoangelo.rs.gov.br

Jacques Gonçalves Barbosa  - Prefeito
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