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Retrato cotidiano

 Uma grande festa 
movimenta o domin-
go. A partir das 9h, o 
Bairro Haller promo-
ve a tradicional festa 
do colono e motorista, 
que terá missa, almo-
ço, além de sarau dan-
çante com a animação 
da Banda Safi ra. A 
matéria também apre-
senta um pouco mais 
da história do bairro 
que é conhecido como 
“Bairro dos Caminho-
neiros”. Além da festa, 
na página 10 estão os 
principais eventos 
como a Quermesse 
da Paroquia Anjo da 
Guarda e do Seminá-
rio Diocesano de Edu-
cação que será realiza-
do em Santo Ângelo. 

 Na página 3 o 
destaque é para uma 
matéria que mostra 
o trabalho dos panifi -
cadores, profi ssionais 
que, diariamente, de-
dicam-se a fazer a arte 
do pão nosso de cada 
dia, confi ra.

Como já é tradi-
ção, o empreendedo-
rismo tem destaque 
no JOM, e na página 
5 elencamos a histó-
ria de uma empreen-
dedora de sucesso no 
município. Lisandreia 
Munareto revela sua 
trajetória profi ssional 
que levou a Sfera a 
completar  duas déca-
das.

Além disso nes-
ta edição você lê: O 
tradicional Retrato 
Cotidiano, informa-
ções sobre o esporte, 
Caderno Viver Bem e 
BS Magazine e home-
nagens ao Dia do Pa-
nifi cador, conhecido 
também como o dia 
Padeiro. Uma ótima 
leitura e um bom fi nal 
e semana!!

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

6/7/2018 - 11h
1° Prêmio -  2.752
2° Prêmio -  1.605
3° Prêmio -  6.310
4° Prêmio -  6.510
5° Prêmio -  6.095
6° Prêmio -  3.272

6/7/2018 - 14h e 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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“Predador a vista”

Dois mil agasalhos

Não são apenas passageiros, funcioná-
rios e aviões que ocupam a área do Aero-
porto Sepé Tiaraju, as caturritas ou mari-
tacas também utilizam as torres e árvores 
do local para fazer grandes ninhos, que são 
compartilhados por mais de um casal da 
espécie. 

Na foto do Retrato Cotidiano, mostra-
mos uma destas moradias em um momen-
to nada tranquilo para as “cocotas” que ali 
habitam. Um jovem gavião, que é o princi-
pal predador das caturritas, aproximou-se 
de um dos ninhos, em busca de capturar 
uma presa. 

Enquanto algumas caturritas saíram 
em “asas pra que te quero”, alarmando a 
vizinhança sobre a presença do intruso, 
outras preferiram permanecer próximas, 
guarnecendo o ninho. 

Além do Aeroporto, outros locais na 
zona urbana têm sido utilizados como base 
para os ninhos desta espécie de aves, como 
a Praça do Tamoio, em que as caturritas 
utilizaram as estruturas de iluminação para 

construir as moradias, que são feitas de 
gravetos. 

Além disso, são construídas de forma 
comunitária, servindo de casa para várias 
“cocotocas”. Os ninhos não são usados 
apenas durante o período de reprodução 
da espécie, mas também o ano todo, para 
moradia e proteção contra as chuvas e 
baixas temperaturas.

A Myiopsitta Monachus (nome cien-
tifi co das caturritas), é o periquito mais 
conhecido na Região Sul do Brasil, Ar-
gentina, Bolívia e Paraguai.  Com uma 
coloração verde vivo nas penas, mesclado 
de tons acinzentados, o animal também 
é criado como Pet, devido ao seu dom de 
aprender a repetir palavras, o que permi-
tiu que a espécie se espalhasse por alguns 
locais raramente encontrados, como a 
Europa e Estados Unidos. 

 Com a redução do habitat natural es-
tas aves têm sido encontradas de forma 
cada vez mais frequente em zonas urba-
nas, além disso, são temidas por alguns 

agricultores devido à destruição que po-
dem causar em lavouras, principalmente 
de milho. 

CATURRITA, COCOTA
OU MARITACA

Segundo o site Wiki Aves, esse tipo de 
passáro  possuí vários nomes. Dependendo 
a região, são conhecidas como maritacas, 
caturritas, catorras, cocotas ou até mesmo 
periquito barroso. Reproduz-se entre julho 
e dezembro e é a única espécie de psitacíde-
os que constrói o seu próprio ninho. Todos 
os outros membros do grupo (papagaios, 
araras, etc.) fazem ninhos em buracos ocos 
de árvores, barrancos ou cupinzeiros. 

As fêmeas chegam a pôr 11 ovos por 
postura, sendo que cerca de 7 dos fi lhotes 
conseguem chegar à idade adulta e podem 
viver  entre 15 e 20 anos. Outro fato curio-
so é de que estes animais consumam viver 
em casais ou bandos de 15 a 50 indivídu-
os, chegando até mesmo a bandos de 100 
aves, principalmente em áreas rurais.

Entrega de duas mil peças entre agasalhos, calçados e 
edredons aconteceu na quinta-feira, na Central do Bem

A Associação dos Colorados de Santo Ângelo 
(ASCOSA), realizou a entrega de  agasalhos para a 
Central do Bem  na última quinta-feira, dia 5. A en-
trega foi feita pelo presidente José Augusto Zanetti 
e membros da diretoria a Ascosa, para a primeira-
-dama Juliana Barbosa e para o prefeito Jacques 
Barbosa. O casal mandatário recebeu 2 mil peças 
entre agasalhos, calçados e edredons arrecadados 
pelos associados e simpatizantes do time. 

Fernando Gomes

Nova
12/7 a 18/7
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Ofertas válidas para este final de semana nos Supermercados COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões.
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$ 5,49

COXAA E SOBRECOXA

DETERGENTE LÍQUIDO 
BRILHA SUL 500ML

R$ 0,99

MASSA CASEIRA 
PASTAMIA 500G

R$ 2,09

CHOCOLATE NEUGEBAUER 
BARRA 95G

R$ 3,49

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 10,09

APRESUNTADO LEBON
KG

R$ 13,99

CHOCOLATE NEUGEGEBAUEROCOLATE

A arte de misturar os ingredientes, manipular 
a massa e temperar o forno resulta no mais tra-
dicional e aromático alimento matinal dos santo-
-angelenses, o pão. Poucos jovens se dedicam a 
esta milenar arte, mas é uma profissão muito re-
quisitada. Falamos com dois padeiros da Padaria 
Avenida, a Padaria do Nico, para conhecermos um 
pouco mais sobre a rotina dos panifi cadores.

Edson dos Santos, 45 anos de idade, trabalha 
fabricando pães desde os 13, portanto, são 32 anos 
dedicados a profi ssão. Marcos Batista tem 35 de 
idade e 18 de profi ssão. Eles falam do ofício en-
quanto manipulam com agilidade a massa que vai 
para a forma e ao forno em seguida, destacando os 
detalhes necessários para resultar em um bom pão.

“Qual o jovem que escolhe ser padeiro hoje em 
dia?” Perguntou Marcos explicando que eles acor-
dam cedo, por volta das 5h da manhã para iniciar 
a rotina de trabalho. Faça chuva ou faça sol, frio 
ou calor o pão fica pronto na hora certa, no tama-
nho e na textura que o cliente gosta. 

Portanto, disciplina é um dos predicados ne-
cessários para prosperar na profissão.  “Quantas 
famílias vão se alimentar com os pães que prepa-
ramos aqui na padaria? É uma responsabilida-
de...” fala Edson enquanto dá formato aos pães 
com as mãos. 

Os profissionais defendem o ofício com digni-
dade e compreendem que fazer um pão do modo 
tradicional, formatado na mão, ainda é a melhor 

opção para manter a qualidade final do produto, o 
crescimento padrão, a crocância e as característi-
cas que agradam os clientes da padaria.

Não basta ter uma receita, é preciso também 
reconhecer a temperatura ambiente, as diferentes 
texturas dos ingredientes para aprimorar a técni-
ca de manipulação da massa. “Não se aprende do 
dia para a noite é necessário experiência” finaliza-
ram os padeiros destacando os detalhes que fazem 
a massa crescer na medida e tempo certo. 

Aprender todo o processo de confeccionar pão 
do modo tradicional pode demorar anos e por isso 
pode ser considerada uma arte, que só domina 
quem tem sabedoria adquirida com a prática e a 
observação. 

Se amanhã, 8 de julho, é o dia do 
panificador, também conhecido como 
Dia do Padeiro, quem ganha voz são 
estes disciplinados profissionais que 

diariamente se dedicam a arte de 
fazer o pão

“No detalhe”“No detalhe”
Gastronomia

Marcos Demeneghi

Marcos Batista Cucas no balcão da Padaria Avenida Edson dos Santos
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Santo Ângelo foi o município com maior participação na regional Missões do Corede

COREDE MISSÕES

DEMANDA                                                                                                 VOTOS        VALOR

SOP – Apoio a recuperação de estradas vicinais SOP     9.893          1.271.551,35
Saúde da Família: Aquisição de veículos SES                     9.321              953.663,51
Reaparelhamento dos Órgãos da Segurança                    7.486              953.663,51

Recuperação de estradas Recuperação de estradas 
vicinais recebeu 9.893 vicinais recebeu 9.893 

votos na Consulta Popularvotos na Consulta Popular

Estrada vicinal no interior de Santo Ângelo

Números da votação nos Coredes

O apoio à recuperação de es-
tradas vicinais foi a demanda 
mais votadas na Região das Mis-
sões. Na edição 2018/2019 da 
Consulta Popular, a demanda re-
cebeu 9.893 votos e receberá um 
valor de R$ 1.271.551,35.  

Em segundo lugar fi cou a de-
manda de saúde familiar-aquisi-
ção de veículos, que obteve 9.321 
votos e receberá R$ 953.663,51.

Já a terceira demanda mais 
votada foi a de Reaparelhamento 
dos Órgãos da Segurança, que irá 
receber R$ 953,663,51 e totalizou 
7.486 votos. Os dados foram divul-
gados nesta semana pelo Governo 
do Estado.  

REGIÃO MISSIONEIRA
A Região das Missões obteve 

ao todo, 41.685 votos, os núme-
ros representam 21,56 % da po-
pulação apta a votar. 

Além disso, o município com 
mais participação nesta edição da 
Consulta Popular, foi Santo Ân-
gelo, onde as apurações registra-
ram 5.553 votos, o que representa 
8,5% dos eleitores totais. A capi-
tal Missioneira fi cou em 27º lugar 
entre as cidades com mais votos 
em todo o estado. 

ESTADO
Em nível de estado, a área que 

teve mais votos da população foi a 
Segurança Pública, com projetos 
que visam ao reaparelhamento 
dos órgãos da segurança e cer-
camento eletrônico, resultando 
em mais de R$ 26 milhões. Outra 
área bastante votada foi a Saúde, 
com projetos que visam à amplia-
ção, reforma, e aquisição de equi-
pamentos para estabelecimentos 
de saúde vinculados ao SUS, as-
sim como a qualifi cação da Saúde 

da Família (aquisição de veícu-
los), se somados, as verbas ultra-
passam R$ 25 milhões.

 Neste ano, o governo do Es-
tado defi niu verbas de R$ 80 mi-
lhões para os projetos, valor 33% 
a mais do que foi distribuído no 
ano passado (R$ 60 milhões). 
Além disso, a Consulta Popular 
deste ano teve recorde de vota-
ção. A Secretaria de Planejamen-
to, Governança e Gestão (SPGG) 
computou 795 mil votos durante 
os quatro dias de pleito, o maior 
número registrado em quatro 
anos. 

Ao todo, foram escolhidos 111 
projetos, todos previamente defi -
nidos em assembleias, como prio-
ritários pela população nas 28 re-
giões dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento (Coredes), que 
representam os 497 municípios 
do estado.  

Geral

A presidente em exercício da Subseção da OAB 
de Santo Ângelo, Leda Moraes Roberto esteve na 
sede estadual da Ordem e foi recebida pelo presi-
dente Ricardo Breier. No encontro, realizado no 
gabinete da Presidência da Secional, os dirigentes 
debateram demandas da advocacia da região de 
Santo Ângelo, bem como o fortalecimento do Siste-
ma OAB para o trabalho em prol da advocacia. 

Breier destacou que a relação no Sistema OAB 
dará sustentação aos pilares da gestão da OAB/RS e 
colocou a entidade à disposição das subseções. Res-
saltou que no dia 10 de julho, termina o prazo de 
cadastramento dos advogados no IPE Saúde. Neste 
dia, a OAB/RS entregará ao IPE Saúde o número 
total de advogados e advogadas pré-cadastrados no 
sistema. Essa indicação permitirá ao IPE estimar os 
valores para que a advocacia passe a desfrutar desse 
benefício. Leda Moraes Roberto esteve também na 
Escola Superior de Advocacia para solicitar agilidade 
e defi nição de datas para dois projetos encaminha-
dos anteriormente. O primeiro visa a realização de 
um curso presencial do INSS Digital para estudantes 
dos últimos anos do curso de Direito, profi ssionais 
que atuam neste segmento e funcionários do INSS. O 
segundo é a realização do I Congresso Missioneiro de 
Direito Processual Civil e Constitucional que deverá 
contar com importantes nomes desta área do Direito.

Demandas da advocacia 
regional em debate

Presidente em exercício da OAB local, Leda Moraes e o 
presidente da OAB/RS Ricardo Breier

Encontro de governos
Um encontro entre o Governo Brasileiro e o Go-

verno Argentino foi realizado nesta semana, para 
tratar das organizações burocráticas que visam a 
construção da Ponte Internacional Porto Xavier/San 
Javier. 

O Brasil foi representado pelo Presidente da As-
sociação dos Municípios das Missões, Paulo Peixoto, 
pelo Prefeito de Porto Xavier, Vilmar Kaiser, pelo Se-
cretário de Turismo e Mercosul de Porto Xavier, Oví-
dio Kaiser, e pelo Prefeito de São Nicolau e Diretor 
do Detur, Ricardo Klein, membros que compõem a 
comitiva ofi cial brasileira, responsável por trabalhar 
em prol da consolidação da Ponte Internacional. 

Na capital argentina, com o apoio do Itamaraty e 
do Consulado Brasileiro de Buenos Aires, a comitiva 
brasileira foi recebida pelo Embaixador, Sérgio França 
Danese. Além das audiências que estavam programa-
das, a comitiva ofi cial brasileira foi também recebida 
na Câmara dos Deputados, pelos deputados nacionais 
de Misiones, Jorge franco, e Ricardo Welbach, e no Se-
nado da Republica, pelo senador Humberto Schiavo-
ne, que manifestaram apoio do parlamento em relação 
a construção da Ponte Internacional.

Divulgação

Arquivo JOM
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Empreendedorismo

Lisandreia Munareto celebra o aniversário de 20 anos da 
Sfera e declara seu amor pelo segmento que fez dela uma 

respeitada profi ssional do ramo em Santo Ângelo
A Sfera construiu uma história de 

20 anos e consolidou-se como refe-
rência em moda feminina. Em 1998 
Lisandreia Munareto plantou a se-
mente da Sfera, cinco anos depois, em 
2003, tinha certeza que trilharia um 
caminho de realizações no ramo do 
comércio. Quando a Sfera completou 
15 anos, em 2009, a empresária inves-
tiu na ampliação da loja contemplan-
do suas clientes com nova decoração 
e muito mais espaço. Finalmente, na 
próxima quarta-feira, dia 11, recepci-
norá amigos, clientes e colaboradores 
para brindar 20 anos de atuação e co-
lher os frutos de uma história de amor 
pela profi ssão e sucesso nos negócios.

NOS BASTIDORES DA LOJA
O resultado do trabalho está na 

opinião das clientes… “A Lis tem um 
gosto maravilhoso, é sem comentá-
rios... Ela acerta para  todos os esti-

los. É minha referência em matéria de 
confecção em Santo Ângelo”. Quem 
fala é Mariane Mundstock, ela é clien-
te da Sfera a mais de oito anos e “ras-
ga” elogios para a empresária do ramo 
da moda. Mariane brinca ao apontar 
para o casaco  que vestia para aquecê-
-la na tarde fria de quarta-feira, aos 
risos fala sobre a durabilidade e o aca-
bamento da peça, pois havia compra-
do o casaco há mais de  oito anos. 

Na sequência Lisandreia declara o 
amor pelo trabalho que realiza nestes 
20 anos e fala que se sente muito mais 
segura nesta fase dos negócios e da 
vida. “Amo o que faço, meu trabalho 
não é um hobby, mas fl ui naturalmen-
te e consolidou-se em todos os aspec-
tos”.  

BRINDE PARA CELEBRAR
O SUCESSO

Para celebrar o aniversário da Sfe-

ra Lisandreia prepara um coquetel 
para brindar e manifestar sua gratidão 
a todos que fi zeram parte de sua tra-
jetória profi ssional. Além disso, lan-
ça uma promoção de aniversário na 
qual  oferecerá peças com percentual 
de desconto inédito, vestuário e aces-
sórios com até 50% a vista ou 40% no 
crédito, durante a comemoração Li-
sandreia ainda fará o sorteio de brin-
des entre os participantes.

O INÍCIO
A primeira localização da Sfera foi 

na Rua Antunes Ribas e fruto de uma 
sociedade com a irmã Vera Lúcia, Li-
sandreia reconhece que nos primei-
ros anos é sempre mais difícil, a loja 
não tinha tradição e dependia única e 
exclusivamente da conquista do suas 

clientes pela qualidade de seus pro-
dutos. Mas foi o que aconteceu, a loja 
hoje está no coração da cidade na Rua 
Três de Outubro com decoração pró-
pria e espaço personalizado. 

Lisandreia Munareto é formada 
em Administração iniciou no nicho de 
confecção feminina e acessórios, por 
acaso, aos 20 anos, quando ainda con-
cluía a graduação. Fazia viagens para 
São Paulo e vendia informalmente 
para amigas, o gosto por este segmen-
to amadureceu, ganhou impulso na 
sociedade com a irmã, Vera Lúcia. A 
Sfera já nasceu com este nome e a data 
de fundação é 9 de julho. Mais tarde a 
sócia foi embora da cidade, mas Lisan-
dreia persistiu, investiu e hoje colhe os 
frutos de um trabalho de 20 anos de 
atuação em Santo  Ângelo. 

Empreendedora Empreendedora 
revela o amor revela o amor 
pela profi ssão pela profi ssão 

e o sucesso nos e o sucesso nos 
negóciosnegócios

Lisandreia Munareto 

Interior da Loja de confecção feminina e acessórios Sfera localizada na Rua Três de Outubro
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Stiler e Caixa Federal assi
e última fase do Cond

Na semana passada foram assinados pela STILER 
CONSTRUTORA e CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL, com os adquirentes das unidades, os 
contratos da terceira fase do RESIDENCIAL 

TERRA MISSÕES. 
A cerimônia realizada em dois atos, sendo o primeiro 

na sede da Construtora e o segundo na agência da Caixa 
Econômica Federal de Santo Ângelo, teve as presenças dos 
empresários Valdeci Stiler, Rafael Stiler, Maria Helena D. 
Stiler, Simone Laurini, Dr. Eliseu Mânica a equipe da Cai-
xa, Cistiane Rosa Renner, Dilnei, Gobato, Daniel, Rafael e 
o gerente da agência, bem como grande número de com-
pradores dos apartamentos da última etapa do Condomínio 
Residencial Terra Missões.

Localizado nos altos da Avenida Salgado Filho, 2057, na 
zona norte da cidade de Santo Ângelo, o condomínio fe-
chado terá sua primeira fase entregue nos próximos dias. A 
segunda fase, com 100 unidades está com seu cronograma 
de obras adiantado e a terceira fase, citada no parágrafo an-
terior, já está em execução.

Os apartamentos possuem aproximadamente 46 metros 
quadrados de área útil. Contam com belíssimo e amplo Sa-
lão de Festas, 2 playgrounds , 2 quiosques, 2 quadras po-
liesportivas, guarita de acesso, esperas para split na sala e 
quarto do casal, pátio privativo com grama nas unidades 
térreas e estacionamento privativo por unidade.

Para facilitar a compra existe a possibilidade de finan-
ciamento de 100% do valor do imóvel bem como o uso do 
FGTS e prestação com valor menor do que um aluguel.

AGRADECIMENTO
Na oportunidade da assinatura a direção da STILER 

CONSTRUTORA registrou agradecimentos ao investidor 
Dr. Eliseu Mânica, direção e funcionários da Caixa Econô-
mica Federal e também às imobiliárias Mirá, Jaeger, Missões 
e à Aline de Souza Ribas da Lotérica Saci pelo grande suces-
so nas vendas.

COMO ADQUIRIR
Pessoas interessadas em adquirir as últimas unidades de 

apartamentos do Condomínio Residencial Terra Missões, 
devem entrar em contato imediatamente com as Imobiliá-
rias Mirá, Jaeger e Missões.

Grande número de felizes adquirentes de apartamentos 
assinando seus contratos na Caixa Federal

Cerimônia prestigiada por executivos 
da Caixa Federal e empresários

Aline e Gobatto na assinatura dos contratos
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nam contratos da terceira 
domínio Terra Missões
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ciamento de 100% do valor do imóvel bem como o uso do 
FGTS e prestação com valor menor do que um aluguel.

AGRADECIMENTO
Na oportunidade da assinatura a direção da STILER 

CONSTRUTORA registrou agradecimentos ao investidor 
Dr. Eliseu Mânica, direção e funcionários da Caixa Econô-
mica Federal e também às imobiliárias Mirá, Jaeger, Missões 
e à Aline de Souza Ribas da Lotérica Saci pelo grande suces-
so nas vendas.

COMO ADQUIRIR
Pessoas interessadas em adquirir as últimas unidades de 

apartamentos do Condomínio Residencial Terra Missões, 
devem entrar em contato imediatamente com as Imobiliá-
rias Mirá, Jaeger e Missões.

Grande número de felizes adquirentes de apartamentos 
assinando seus contratos na Caixa Federal

Cerimônia prestigiada por executivos 
da Caixa Federal e empresários

Aline e Gobatto na assinatura dos contratos
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Final de semana de 
Quermesse na Catedral 

A Coordenação da Paróquia Anjo da Guarda, 
da Catedral Angelopolitana promove neste sábado 
e domingo, mais uma edição da tradicional Quer-
messe da Catedral. Durante os dois dias, a comuni-
dade santo-angelense poderá adquirir carne suína, 
galeto, sonhos, pastéis, batata caramelizada, polen-
ta frita, além de cucas. 

Os produtos serão comercializados no Salão de 
eventos da Catedral Angelopolitana, que tem aces-
so pela Avenida Sete de Setembro e Travessa Au-
gusto Nascimento e Silva. A Coordenação faz um 
convite para a comunidade, para que “Compareça 
a quermesse e leve para casa uma carne de porco 
a pururuca e demais delícias que serão preparadas 
para o evento”.

Toda a renda obtida durante a Quermesse será 
revertida para as melhorias que estão sendo reali-
zadas na Catedral. Além disso, o evento será rea-
lizado com qualquer condição climática. Mais in-
formações podem ser obtidas na Paróquia, que fi ca 
na Trav. Augusto Nascimento e Silva, 46, ou pelo 
telefone (55) 3312-1416.

 Festa do Colono e 
Motorista na Buriti

A Comunidade Evangélica Luterana de Buriti 
promove neste mês, a Festa Municipal do Colono 
e Motorista. A Festa é sediada a cada três anos por 
uma das igrejas da Buriti, Luterana, Evangélica e 
Católica. No próximo dia 28, às 20h será realizado 
um Culto Ecumênico. Já no domingo, dia 29, às 10h, 
haverá o ato cívico com homenagens aos colonos e 
motoristas da Comunidade Luterana. A partir das 
12h, haverá almoço de festividade e, às 14 h, ativi-
dade recreativa dançante com a Banda Indústria 
Musical. 

No mês passado, o prefeito Jacques Barbosa e o 
vice-prefeito Bruno Hesse receberam, no gabinete 
do Executivo, o secretário de Turismo, Esporte, La-
zer e Juventude, Vando Ribeiro de Souza, o pastor 
Odil Sonntag e o coordenador Vilmar Volz e o presi-
dente da Comunidade Evangélica Luterana Concór-
dia da Buriti, Valmir Voigt.  O prefeito, destacou que 
a Festa do Colono e Motorista como uma das mais 
importantes de Santo Ângelo, manifestou apoio às 
reivindicações e informou que determinará às secre-
tárias o atendimento das demandas. 

Seminário da Diocese 
de Santo Ângelo

A Pastoral da Educação da Diocese de Santo 
Ângelo, com o apoio do Mestrado em Ensino Cien-
tífi co e Tecnológico da URI Santo Ângelo, promo-
vem o Seminário de Educação da Diocese de Santo 
Ângelo. Com a temática “Educação: juventudes e 
políticas públicas”, o evento acontece no próximo 
dia 13 de julho, no Colégio Tereza Verzeri. As ativi-
dades iniciam a partir das 8h30min.

O Seminário tem como objetivo desenvolver um 
estudo mais aprofundado e discussões visando o 
conhecimento e a abordagem das diversas juven-
tudes. No período da manhã, o evento terá uma 
discussão teórica, com os assessores José Gabriel 
Perissé Madureira, doutor em Filosofi a da Educa-
ção; Sidinei Pithan, doutor em Educação; e Thiago 
Ingrassia Pereira, doutor em Educação.

O Seminário é voltado para professores das re-
des municipal, estadual e privada de ensino, com 
inscrições no valor de R$ 10. Na URI Santo Ângelo, 
as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho, 
na secretaria de Pedagogia, com Duana, no prédio 
3 do campus.

Moradores do Bairro Haller realizam a 
festa anual do padroeiro São Cristóvão no 

próximo domingo, dia 8

O bairro dos O bairro dos 
motoristasmotoristas

Anualmente a comunidade do Bairro Haller organiza 
uma festa de confraternização e benção de caminhões e 
carros. Neste ano será no próximo domingo, dia 8, e mais 
uma vez, deve reunir centenas de pessoas em torno de 
uma carreata, missa, almoço e sarau dançante.

Não é por acaso que a festa ocorre em julho e a co-
munidade tem como padroeiro a fi gura de São Cristóvão. 
Contam os moradores que muitos motoristas escolheram 
aquela região da cidade para residirem com suas famílias. 
Portanto, a época da realização da festa tem relação dire-
ta com o dia do padroeiro da comunidade, São Cristóvão, 
que na tradição católica, é o protetor dos viajantes e pe-
regrinos. 

Reforça a tradição da festa a comemoração do Dia 
do Colono que coincide com a data, pois naturalmente o 
Bairro Haller, por suas características geográfi cas mais 
afastadas do centro da cidade, também foi povoado por 
pequenos agricultores, toda esta cultura fortalece o en-
volvimento comunitário em torno do padroeiro São Cris-
tóvão. 

RESIDÊNCIA ESTRATÉGICA
O organizador da festa e motorista Adelar Meira con-

fi rma que aquele bairro é berço de muitos colegas mo-
toristas, ele chegou a contabilizar que em determinado 
período conhecia 18 colegas da mesma empresa de trans-
porte que moravam no Bairro Haller. Além disso, o coor-
denador da comunidade Dionísio Faganello destaca outra 
curiosidade, que o local também é berço de muitos músi-
cos e proprietário de conjuntos musicais. 

Em todo o Rio Grande do Sul comemora-se o Dia do 
Motorista em 25 de julho, portanto, todos os anos em um 
dos fi nais de semana de julho a comunidade se reúne para 
a benção dos veículos. Em 2018 será no próximo domin-
go, dia 8. Os cartões para o almoço podem ser adquiridos 
ao valor de R$ 25 e para crianças de 8 a 12 anos R$ 15. 

Bairro Haller está localizado no extremo sul da cidade e possem uma grande concentração de motoristas e caminhoneiros

Dionísio Faganelo  e Adelar Meira no centro Danieli de Jesus Hoff, Vitória Chaves Martins Camargo e Gabriele Rodrigues Lobo

Eventos
Marcos Demeneghi

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

9h – Procissão de caminhões e carros com benção
10h – Missa
12h – Almoço (buff et livre)
14h – Coroação da Rainha e Pricesas
15h – Sarau dançante com animação da Banda Safi ra
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O Elite Clube Desportivo precisa vencer o Far-
roupilha, neste domingo, às 15h para seguir na Se-
gunda Divisão do Campeonato Gaúcho.  O jogo será 
realizado no Estádio da Zona Sul. Em caso de empa-
te, quem classifi ca é o time de Pelotas, que venceu a 
primeira partida das quartas de fi nal da competição, 
na quinta-feira, dia 5. Já uma vitória de 2 a 1 do Eli-
te, levará a partida para as penalidades. 

DERROTA FORA 
Na quinta-feira, o Carijó Missioneiro entrou em 

campo em Pelotas conta o Farroupilha e largou em 
desvantagem no primeiro confronto. A equipe da 
casa pressionou logo no início da partida, obrigando 
o goleiro Porto do Elite a realizar boas defesas.  Ain-
da na metade da primeira etapa o Farroupilha abriu 
o placar com Juninho Silveira. No segundo tempo o 
Carijó empatou com uma cobrança de falta de Alex 

Goiano, mas poucos minutos depois o Farroupilha 
marcou o segundo gol com Daniel Quevedo. Final de 
jogo  e vitória do Farroupilha por 2 a 1. 

Estudantes promovem 
aulas de natação

 Aulas práticas de natação foram realizadas para idosos e também para
e crianças integrantes do Pelotão Curimim

Acadêmicos de Educação Física durante uma das aulas

Acadêmicos do curso de Edu-
cação Física da URI Santo Ânge-
lo realizaram aulas práticas de 
natação para idosos, do grupo 
Viva a Vida e para integrantes 
do Pelotão Curumim, do 1º Bata-
lhão de Comunicações do Exérci-
to Brasileiro, que atende a jovens 
de 12 a 14 anos.  

As aulas ministradas como 
atividade da disciplina de Apro-
fundamento em Esporte – Na-
tação, do 3º semestre do Ba-
charelado em Educação Física, 
aconteceram no Complexo Es-
portivo Raia 3. “As aulas de na-
tação buscam aproximar a teoria 
com a prática. O aluno aprende 

os conceitos em sala de aula e já 
coloca isso em prática”, explica o 
professor Carlos Lemos, respon-
sável pela disciplina.

 As temáticas da disciplina 
foram focadas na adaptação ao 
meio líquido, orientações básicas 
para batimento de perna, postu-
ra em água e fl utuação.

Elite decide em casa a classificação, neste domingo

Elite foi derrotado por 2 a 1 pelo Farroupilha, na tarde da 
última quinta-feira, dia 5 em Pelotas

Sub-15 da Asaf joga neste final de semana
Neste sábado, dia 7, a Sub-15 

irá confrontar o União Indepen-
dente de Santa Maria às 16h e no 
domingo, dia 8, a Sub-15 jogará 
novamente contra o Paineira, na 
cidade de Cacequi às 16 h. 

Nos dois jogos realizados no 
último fi nal de semana a Asaf so-
mou mais 4 pontos, com uma vi-

tória em casa na categoria sub-15 
e um empate na categoria sub-17 
fora de casa. Na partida em casa 
realizada no sábado, 30, a cate-
goria sub-15 da Asaf enfrentou a 
equipe La Máquina da cidade de 
São Sepé, a qual venceu pelo pla-
car de 3 a 0. Os gols da Asaf fo-
ram marcados por Anael, Gabriel 

e Henrique. Já a categoria de base 
sub-17 obteve um empate fora de 
casa no domingo, 01, na cidade de 
Itaqui, onde jogou contra o time 
do Real. Essa partida teve um 
amplo placar, terminando empa-
tada em 8 a 8, com gols marcados 
por Michel (3), Paulinho, Euller, 
Erick, Chaves e Pedro Radins.

Gustavo Passos Lapischies/Divulgação

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Milhões e milhões de cidadãos brasileiros 
que têm espírito de brasilidade e amor às vir-
tudes assinariam com gosto o artigo de Hogue 
Dorneles publicado em A Tribuna no dia 26 de 
maio passado de 2018. Transcrevem-se entre 
aspas os três primeiros parágrafos:

“A decisão de o governo Temer em colocar 
as Forças Armadas para coibir a paralisação dos 
caminhoneiros é mais do que um tiro no pé. Um 
governo com um índice de popularidade mais 
baixo da história perdeu-se completamente. 
Não consegue dar respostas mínimas, subesti-
mou a força do movimento e não acreditou no 
apoio popular que os caminhoneiros angaria-
ram. Convocar as Forças Armadas par a isso é 
caso típico de emenda pior do que o soneto.”

“Temer acusa de serem ‘minorias radicais’ os 
que estão paralisados e mostra nenhuma sensi-
bilidade para a situação do País. O movimento 
somente teve início e ganhou força pela situação 
insustentável enfrentada pelos trabalhadores. 
Em vez de pelo menos reconhecer isso, Temer 
tenta jogar a população contra os caminhonei-
ros usando para isso a falta de produtos e até o 
‘canibalismo’ dos frangos, como citou ontem em 
seu patético discurso.”

“Mesmo a tática de atribuir o movimento às 
empresas, o chamado locaute, é uma ação sem 
sentido. Afi nal, com o preço dos combustíveis 
em disparada, as empresas também não aguen-
tam mais. E protestar é legítimo.”

Pois com certeza, Hogue Dorneles, milhões 
e milhões de brasileiros que têm espírito de bra-
silidade e virtudes concordam na íntegra com o 
que escreveu. Cabem em termos dos três pará-
grafos acima pelo menos três perguntas. Primei-
ra: Que moral e ética, legitimidade e poder tem 
Temer e seu governo para convocar as Forças 
Armadas para coibirem a paralisação dos cami-
nhoneiros e fazerem, a mando deles, os serviços 
próprios das polícias civis, militares e federais?  
Segunda: Temer, seu governo e demais políticos 
da base corruptos, em vez de devolverem à Pe-
trobras os montes de dinheiros saqueados dela, 
não querem, com a maior cara de pau, que os 
brasileiros, inclusive os caminhoneiros e os em-
presários, paguem nos preços e nos impostos 
dos combustíveis aumentados injustamente de 
semana em semana os roubos imunes e impunes 
deles? Será que Temer, seu governo e os demais 
políticos da base acham que os brasileiros, in-
clusive os caminhoneiros e os empresários com 
virtudes, de caráter e com vergonha na cara, de-
vem continuar sendo os eternos asnos, mulas e 
escravos de Temer, de seu governo e dos demais 
políticos corruptos e podres em graus máximos?

Assim, dele vale mais a transcrição do quar-
to parágrafo: “Enquanto o presidente convoca as 
Forças Armadas para ‘enfrentar’ a manifestação 
de trabalhadores, as fronteiras do País, onde 
deveriam estar os militares, continuam a ser 
verdadeiras peneiras com a entrada tranquila 
de drogas e armas. Ridículo, não fosse trágico.” 
Verdade nua e crua. E cabe aqui esta pergunta: 
As Forças Armadas – Exército, Marinha e Ae-
ronáutica – não deveriam defender também, a 
unhas e dentes, a Amazônia, de ponta a ponta, 
ver se é verdade que a metade da Amazônia já 
está nas mãos de estrangeiros – norte-america-
nos, ingleses, alemães, franceses e outros mais 
– e passar essas informações, reais e alicerçadas 
na verdade, a todos os brasileiros com espírito 
de brasilidade, de patriotismo e de virtudes? Se 
a Amazônia não é importante a Temer e a seu 
governo, para o povo brasileiro e para o Brasil é.  
Pobre Brasil, pobre Amazônia! Colônias, sempre 
colônias!...

Esporte
Assessoria Comunicação URI



Sábado, 7 de julho de 2018   |   Ano XXI - Nº 2048   |   R$ 2,50 www.jom.com.br
Marcos Demeneghi

Envolvimento e otimização 
no espaço de idosos

A ação solidária iniciada na festa “O Outro Lado do Briefi ng” foi fi nalizada na manhã 
de ontem com a instalação de dez armários aéreos no Lar Isabel Oliveira Rodrigues 
Armários aéreos passaram a 

compor o mobiliário do Lar da 
Velhice Isabel Oliveira Rodrigues. 
A aquisição dos móveis foi possí-
vel depois que os participantes da 
festa de 23 anos de comunicação 
social de Amauri Lírio fi zeram do-
ações espontâneas durante o even-
to. Na manhã de ontem, dia 06, 
os empresários Miguel Almeida e 
Douglas Winter Ciechowiez rea-
lizaram a instalação dos armários 
em 10 quartos da instituição.

O valor doado em espécie du-
rante a festa foi de R$ 2.992, mas 
o valor comercial estimado dos 

dez armários é de oito mil reais. 
A concretização da ação social só 
foi possível pelo envolvimento 
dos convidados e do empresário 
Miguel Almeida da Casa & Estilo 
que se comprometeu em realizar 
um orçamento com preço de cus-
to e não cobrar a instalação. Dou-
glas Winter Ciechowiez da Minner 
Comercial e Distribuidora pro-
meteu custear o valor que faltaria 
para adquirir o último aéreo, que 
comtemplaria a necessidade inicial 
da instituição. 

O Lar da Velhice Isabel Olivei-
ra Rodrigues atende 53 idosos. Dez 

quartos ganharam armários novos 
que permitem otimizar o espaço e 
proporcionar mais privacidade aos 
moradores. 

O vice-presidente da institui-
ção Otávio Reichert comentou du-
rante a entrega do mobiliário que 
esta era uma necessidade antiga 
do Lar, pois somente com armá-
rios individualizados era possível 
trazer mais privacidade para os 
moradores, além disso, grande nú-
mero de idosos usam cadeiras de 
rodas, o que exige mais espaço nos 
ambientes e os aéreos eram a solu-
ção para este impasse. Instalação dos armários em um dos quartos

Miguel Almeida e Douglas WinterOtávio Reichert, Miguel Almeida, Douglas Winter 
ao lado de Idosos e do colaborador da Casa & Estilo

Idosos do Lar Isabel Oliveira Rodrigues


