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O cotidiano produz 

histórias e nosso tra-
balho é reproduzi-las 
com dignidade. Nossas 
histórias são contadas 
com um conjunto de 
elementos, principal-
mente textos e ima-
gens. 

As histórias de hoje 
falam de arte, cultura, 
literatura empreende-
dorismo, saúde e even-
tos, mas principalmen-
te de pessoas, pois são 
elas que protagonizam 
no grande palco da 
vida. 

Conheça as ideias 
do empresário Mário 
Bohrer, sócio proprie-
tário da Campeã Ferro, 
Aço e Acabamentos, 
empresa que comple-
tou uma história de 28 
anos ao lado de outras 
tantas pessoas que 
compõe a nossa comu-
nidade. 

Clayton Cardoso é 
um desenhista santo-
-angelense e está cada 
vez mais especializado 
em HQs, ou seja em 
histórias em quadri-
nhos, ele representará 
as Missões na maior e 
mais tradicional con-
venção de quadrinhos 
e cultura POP do Rio 
Grande do Sul, Comec-
Com como duas revis-
tas. Confi ra.

Outra matéria edi-
tada para este sábado 
fala de um novo projeto 
que está sendo realiza-
do em Santo Ângelo e 
que tem como meta a 
instrumentalização da 
inovação, com a inten-
ção de promover o de-
senvolvimento do mu-
nicípio e das pessoas. 

Na página de even-
tos destacamos que 
neste fi nal de semana 
será realizada a Mara-
tona Capital das Mis-
sões de Mountain Bike. 

Boa leitura e ótimo 
fi nal de semana!

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

3/8/2018 - 14h
1° Prêmio -  3.803
2° Prêmio -  1.104
3° Prêmio -  7.895
4° Prêmio -  0.605
5° Prêmio -  0.691
6° Prêmio -  4.098

3/8/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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Editorial

A Aspa/ Bicho Amigo promove neste sábado 
um pedágio solidário, com o objetivo de arrecadar 
fundos para custear às ações da instituição. O pe-
dágio acontece no cruzamento da Rua Marquês do 
Herval com a Rua 25 de Julho e terá o apoio do 
Colégio Tiradentes. 

Pedágio do “Cão Amigo”

Audiência tratará das 
atividades de camelô

Está agendada para a próxima quarta-feira, dia 
08, audiência pública, na Câmara de Vereadores, 
para tratar sobre a proposta de normatização da ativi-
dade de camelô em Santo Ângelo. A audiência atende 
solicitação dos vereadores Vando Nolasco e Vinícius 
Makvitz. Os edis são os autores do projeto que dis-
põe, dentre outros pontos, sobre a emissão de alvarás, 
ponto único para a prática da atividade e obrigações a 
serem cumpridas pelos trabalhadores. Para Nolasco, 
essa é uma forma de minimizar irregularidades e pre-
servar o trabalhador. A audiência pública terá início 
às 14 horas, na sede do Legislativo Municipal. 

Família Acolhedora 
capacita voluntários

Na quinta-feira, dia 2, doze novos cadastrados 
para integrar o Programa Família Acolhedora, 
bem como as que já acolhem, receberam orienta-
ção e capacitação. As atividades foram propostas 
pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, Trabalho e Cidadania (SMAS-
TC). A capacitação foi ministrada pelas psicólogas 
Geovana Vieira Reis e Adriana Soares, e as assis-
tentes sociais Marla Figueiredo e Letícia Costa, 
que abordaram os temas: “O Acolhimento Fa-
miliar e a legislação”; “As Atribuições da Família 
Acolhedora”; “A Questão do Vínculo Afetivo”; e “O 
Acompanhamento da Equipe Técnica”. 

Curso de Enfermagem da 
URI recebe conceito 4
O curso de Enfermagem da URI Santo Ângelo 

recebeu parecer “Muito Bom” em avaliação in loco 
realizada por equipe do MEC no mês de junho. 
O conceito 4, em uma escala que vai de 1 a 5, foi 
obtido a partir de análise de diversos aspectos do 
funcionamento do curso, como estrutura e corpo 
docente.Os avaliadores destacaram, na composi-
ção da nota fi nal, as atividades complementares, 
programas de apoio aos discentes, a formação do 
corpo docente e a coordenação do curso.

“Os caminhos do lixo”
Está sendo divulgado um curta-metragem pro-

movido pelo Governo de Inovação por meio da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEM-
MA). O videoclipe tem como tema “Os caminhos 
do lixo”, e foi sintetizado na Semana do Meio Am-
biente de Santo Ângelo, explicando como acontece 
o processo de reciclagem dos resíduos sólidos do 
município, desde a coleta até a destinação fi nal, 
bem como incentivar a comunidade a adoção de 
práticas em ações sustentáveis.

Sala de cinema será aberta 
na Semana Cultural 

A 26ª Semana Cultural do Município, agendada 
para o período de 3 a 19 de agosto, terá inauguração 
de uma Minissala de Projeção de Cinema no Museu 
Municipal do Cinema Vivaldino Prado, instalado 
no Centro Municipal de Cultura de Santo Ângelo. 
O evento de inauguração vai acontecer no dia 14 de 
agosto, a partir das 19h30min, no Centro Munici-
pal de Cultura, com acesso gratuito à comunidade 
santo-angelense. Após a solenidade inicial haverá a 
projeção do fi lme “Tempos de paz”. A idealização e 
construção da sala de cinema é um marco do Go-
verno Municipal, na fomentação e conservação da 
tradição histórica cinematográfi ca da cidade. 

A vibração da A vibração da 
criançada na 26ª criançada na 26ª 
Semana CulturalSemana Cultural

A 26ª Semana Cultural de Santo 
Ângelo impactará o cotidiano da ci-
dade até o dia 19 de agosto. O teatro 
de bonecos do grupo Pregando Peça 
de Santa Maria foi a primeira ativi-
dade desta semana. 

O espetáculo teatral apresentado 
na tarde de sexta-feira contou com 
a presença de estudantes da educa-
ção infantil de escolas municipais 
e estaduais. No Teatro Municipal 
Antonio Sepp as crianças vibraram 
com a atuação dos artistas da peça 
“A Princesa que Contava Histórias”. 

Até o dia 19 estão programadas 
entre outras atrações artísticas, his-
tóricas, palestras, seminários, ex-
posições e festivais. As atividades 

são alusivas a data de fundação da 
Redução Jesuítica de Santo Ângelo 
Custódio. 

A abertura ofi cial do 26ª Sema-
na Cultural de Santo Ângelo será 
neste sábado, dia 4, no Centro Mu-
nicipal de Cultura. 

Durante a cerimônia será apre-
sentado o patrono da Semana Cultu-
ral deste ano, que é o Procurador da 
República Osmar Veronese. Neste 
ato também haverá o lançamento do 
livro “Lucca e Anversa”, de Celeste 
Lucca e Sueli Pizutti e feita uma ex-
posição sobre a Imigração Italiana.  

A programação compela pode 
ser conferida no site do Mensageiro 
www.jom.com.br.

Marcos Demeneghi
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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)
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Sicredi União realiza 
“Caravana Aniversário 

Premiado” 
Em continuidade às ações de comemoração aos 

105 anos do Sicredi União, a Cooperativa está rea-
lizando a Caravana Aniversário Premiado 105 anos 
nos meses de agosto e setembro e que vai percorrer 
as cidades da região de atuação da Sicredi União 
RS. A Caravana passa por Santo Ângelo no dia 10.  
O evento oportuniza a demonstração de carros e 
máquinas e equipamentos agrícolas; informação e 
tecnologia para melhorar a produtividade dos negó-
cios e a qualidade de vida dos associados, através do 
feirão de veículos com taxa especial e feirão BNDES 
com diversas opções de fi nanciamento. Além disso, 
a comunidade poderá conhecer os prêmios da Pro-
moção Aniversário Premiado 105 anos.

Segundo Joelmir Winck, Diretor de Negócios, 
esta é uma oportunidade de estarmos mais próxi-
mos dos nossos associados e contribuir com o de-
senvolvimento regional.  “A Caravana, além de ser 
um presente nestes 105 anos da cooperativa, é, prin-
cipalmente, uma forma de servir aos nossos associa-
dos, oportunizando a eles conhecimento, tecnologia 
e condições de fi nanciamento especiais para me-
lhorar a produtividade dos negócios no campo e na 
cidade, contribuir com a qualidade de vida e na rea-
lização de sonhos, ao mesmo tempo, que oportuniza 
às empresas destes ramos a apresentar e fomentar 
seus negócios”, explicou Winck.Os feirões ocorrem 
das 10h às 15h em todos os municípios onde a Sicre-
di União RS possui agência.

Destaques do
Brique da Praça

O Brique da Praça deste domingo terá o lança-
mento das comemorações alusivas aos 20 anos da 
Secretaria Municipal da Cultura com apresenta-
ções artísticas do CTG Tio Bilia, ONG Parceiros do 
Bem,-“ Grupo de  Danças Lado B da Rua” e  Grand 
Jétè Escola de Dança, com a liderança da Secre-
tária da Cultura do Município Neusa Cavalheiro e 
equipe de colaboradores e funcionários. 

Além disso, no Show das Onze, a presença será 
da Invernada Adulta do Centro de Tradições Gaú-
chas 20 de Setembro. O Brique receberá ainda os 
expositores e as empresas Toklar, CFC da Getúlio 
e EKO ’7 DIGA SIM À VIDA , com suas direções e 
equipes para a divulgação de suas marcas e suas 
promoções relativas ao Dia dos Pais , que será co-
memorado no domingo, dia 12.

Domingo no Parque
1ª CIPA CICLO acontece neste domingo, no Par-

que de Exposições Siegfried Ritter. O evento, promo-
vido pelo Hospital Santo Ângelo, conta com o apoio da 
Unimed Missões/RS, através de sua Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA), e da Associação Ci-
clo Missões (ACM).

Na programação estão competições de ciclismo, 
mateada, brinquedos voltados ao público infantil, pra-
ça de alimentação, ofi cinas sobre saúde e segurança, 
aferição de pressão arterial, entre outras atividades 
que poderão ser conferidas das 8h às 17h deste domin-
go. O acesso ao Parque é gratuito, sendo recomendado 
que os presentes levem cadeiras para melhor acomo-
dação. 

Conforme a presidente da CIPA da Unimed Mis-
sões/RS, Dulcineia Ribeiro da Silva, “A parceria com o 
Hospital Santo Ângelo visa estreitar o relacionamento 
entre as instituições de saúde, unifi cando os processos 
de segurança de trabalho e prevenção de acidentes, já 
que muitos dos colaboradores, como enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, atuam em ambos os Hospi-
tais”. 

Os interessados em participar das competições de 
ciclismo podem acessar o site www.ciclomissoes.com.
br para obter mais informações. Além da 2ª Maratona 
Capital das Missões de Mountain Bike e Cicloturismo, 
o evento contará com Maratona Infantil.

A Cultura Missio-
neira estará represen-
tada na maior e mais 
tradicional convenção 
de quadrinhos e cultu-
ra pop do Rio Grande 
do Sul, a 8ª ComicCon 
RS. O santo-angelense 
Clayton Cardoso expõe 
dois HQs: Sepé Tiaraju: 
A Saga de um Herói e 
M’Boiguaçu: A Lenda da 
Cobra Grande. O Evento 
é realizado pela Ulbra 
Canoas e será neste fi nal 
de semana, dias 4 e 5 de 
agosto. 

A meta de Clayton 
é lançar uma revista a 
cada ano e já está pre-
parando a nova obra 
que resgata a Batalha 
de M’bororé, a proposta 
literária deve chegar aos 
leitores ainda no ano de 
2018. 

O artista já partici-
pou do evento no ano de 
2016 e neste ano buscou 
parcerias para custear 
as despesas e levar o tra-
balho de cunho regiona-
lista para a convenção. 

Segundo a organi-
zação do evento serão 
montados dois palcos 
com programação si-
multânea de painéis, 
workshops e outras ati-
vidades, convidados na-

cionais e internacionais, 
Artists Alley (com mais 
de 50 artistas indepen-
dentes), espaço de expo-
sitores com estandes de 
lojas, editoras e livrarias, 
áreas de lazer e alimen-

tação, desfi les cosplay, 
exposições, espaços te-
máticos, sessões de au-
tógrafos e muito mais. 

CONVIDADOS
Neste ano o convi-

dado internacional da 
ComicCon RS é Glenn 
Fabry, ilustrador bri-
tânico famoso por suas 
capas inconfundíveis e 
que tem seu nome liga-
do à história da Vertigo 
e a séries consagradas 
como Preacher e Hell-
blazer. Outro destaque 
da programação é Da-
niel Furlan, mais conhe-
cido como o Renan do 
Choque de Cultura. 

Com cerca de 50 con-
vidados, o evento recebe 
ainda artistas nacionais 
como Rod Reis, dese-
nhista da Marvel que 
participou da polêmica 
saga Império Secreto, e 
Felipe Watanabe, artista 
da DC Comics responsá-
vel pelo título da Liga da 
Justiça da América.

 O homenageado de 
2018 é Levi Trindade, 
editor sênior da Panini e 
uma das mais carismá-
ticas personalidades do 
cenário nacional. Com-
pletam a programação 
quadrinistas gaúchos de 
destaque como Gusta-
vo Borges, Rafael Sca-
vone e Bruno Seelig, e 
jornalistas, editores e 
especialistas em HQs, 
games, cinema e séries 
de TV.

Eventos

O santo-angelense Clayton Cardoso irá expor dois HQ’s, elaborado com base em 
histórias da Região das Missões na maior convenção de quadrinhos do Estado

A história missioneira estará A história missioneira estará 
representada na ComicConrepresentada na ComicCon

Divulgação

Ilustração do HQ “A Saga de um Herói”

Capa do HQ M’Boiguaçu: A Lenda da Cobra Grande
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O 2º Workshop Ambientes de Inovação aconte-
ce na próxima segunda-feira, dia 6 e trará até Santo 
Ângelo o palestrante Carlos Eduardo Aranha, atual 
presidente da Rede Gaúcha de Ambientes de Inova-
ção e gerente da Unidade de Inovação e Empreende-
dorismo da UNISINOS. 

A palestra acontece no Centro Municipal de Cultu-
ra, com início às 9h e terá como tema “Estrutura e Ges-
tão”.  A comunidade toda é convidada a participar de 
modo gratuito, basta fazer a inscrição no link: https://
pmsantoangelo.abase.com.br/site/eventos.

O evento faz parte de uma série de atividades que 
estão sendo promovidas pelo “Programa de Iniciati-
vas de Inovação”, que tem a realização da Prefeitura 
Municipal de Santo Ângelo, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento, com apoio da ACISA, 
CDL, Sindlojas, URI, CNEC Santo Ângelo e Instituto 
Federal Farroupilha. 

Carlos Eduardo Aranha é presidente da Rede Gaúcha de 
Ambientes de Inovação (REGINP) e gerente da Unidade de 
Inovação e Empreendedorismo da Unisinos (UNITEC). Ara-
nha é graduado em Engenharia de Plásticos pela universi-

dade Luterana do Brasil (2001), com especialização em MBA 
– Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas (2007) 
e mestrando em Design Estratégico pela Unisinos. Atua há 
mais de dez anos em atividades de fomento e desenvolvim-

ento de startups e no empreendedorismo de inovação.

Geral

Carlos Aranha será o palestrante do 2º Workshop ‘Ambientes de Inovação’. O 
evento acontece na próxima segunda-feira e faz parte de um projeto que tem como 

objetivo fomentar a inovação por meio de cursos e Workshops

Instrumentalização da Instrumentalização da 
inovação como diretriz inovação como diretriz 

de desenvolvimentode desenvolvimento

Marcos Demeneghi

Pró-Cultura será 
lançado segunda-feira

Será lançado na segunda-feira, dia 6, às 19 h, no 
auditório do Centro de Cultura de Santo Ângelo, o edi-
tal municipal Pró-Cultura “Aproximando culturas”. 
Serão R$ 200 mil em fi nanciamentos para projetos 
culturais locais divididos entre o Governo Municipal e 
o Governo do Estado. A cerimônia terá a presença do 
prefeito Jacques Barbosa, do secretário de Estado da 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo, e do 
secretário adjunto de Estado, André Kryszczun.

A secretária Neusa Cavalheiro explica que o valor 
de R$ 100 mil irá contemplar projetos do município 
ofi cializados em editais que tenham por objetivo fo-
mentar a produção artística e cultural local, a valori-
zação de artistas regionais e iniciativas inovadoras, a 
ocupação de espaços públicos, entre outros. Segundo 
ela, o Governo Municipal deverá retornar com uma 
contrapartida de R$ 100 mil para que o edital deste 
ano do Fundo de Cultura tenha disponíveis R$ 200 
mil para projetos locais. “Será o maior valor de todos 
os tempos, disponibilizado em edital por Santo Ângelo 
para a área cultural”, comemora. 

Os recursos são oriundos do Fundo Municipal de 
Cultura e do Pró-Cultura RS, por meio do Fundo de 
Apoio à Cultura. O montante total será destinado à se-
leção de 25 projetos culturais locais, de até R$ 8 mil, 
nas áreas de artes cênicas (circo, dança e teatro), artes 
visuais, música, literatura, culturas populares, patri-
mônio cultural e memória, audiovisual, artesanato e 
projetos especiais, aqueles que não se enquadram em 
nenhuma destas áreas ou que tenha ligação entre dois 
ou mais setores culturais. 

Logo após a cerimônia de lançamento, será reali-
zada uma capacitação para a elaboração de projetos 
culturais para produtores e artistas.

Helenice Reis, coordenadora de Inovação

CONHEÇA A INICIATIVA 
O principal objetivo do programa é a estruturação e 

instrumentalização da inovação como diretriz de desenvolvimento 
do município, realizando workshops e cursos para dar subsídios e 
incentivar estratégias entre instituições de ensino, empresários, 
governo municipal e a sociedade, atuando nos modelos de tripla e 
quádrupla hélice da inovação.

Segundo a coordenadora de Inovação, Helenice Reis, a ideia 
é de que o Programa Iniciativas de Inovação, passe a fazer parte 
no cotidiano da comunidade santo-angelense, construindo um 
trabalhando periódico para fomentar a inovação. “Montamos uma 
programação para dez meses, com pessoas especializadas na área e 
que podem contribuir muito para fomentar o empreendedorismo 
e a inovação no munícipio”.

 A iniciativa teve início no dia 23 de julho, com palestra de 

Walker Massa, que abordou o tema “Ambientes de Inovação”. Na 
abertura do evento, o prefeito Jacques Barbosa destacou que 
“Este não deve ser apenas um projeto de governo, mas de toda 
a sociedade”.  

Além dos workshops, novos eventos já estão sendo 
preparados, como um curso chamado “Empreendo”, realizado em 
parceria com o Conselho Regional de Administração e a Besouro- 
Agência de Fomento Social. 

O curso acontece de 31 de agosto a 2 de setembro em Santo 
Ângelo, inclusive serão ofertadas algumas vagas gratuitas para 
profi ssionais da área de administração. Helenice frisa que serão três 
dias de curso e três meses de mentoria online para acompanhar 
a implementação do futuro negócio. Além disso, também está 
sendo organizado o Workshop da Economia Criativa.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EDITAL Nº 66/SMAd/2018
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PRO-

CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
JACQUES GONÇALVES BARBOSA, Prefeito Municipal de 
Santo Ângelo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA 
a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) aprovada(s) em Pro-
cesso Seletivo Simplifi cado para contratação por prazo de-
terminado, previsto no Edital nº 010/SMAd/2017, conforme 
ordem de classifi cação divulgada, para preenchimento de 
vagas no quadro conforme segue:

Categoria funcional – Servente (Classifi cação Suplente 57 e 58)
57- Sandra Mara da Silva Godois Lopes
58- Márcia do Rosário Oliveira
Categoria funcional – Motorista (Classifi cação Suplente 29)
29- Alberto de Araújo Pacheco
Categoria funcional – Professor de Português (Classifi -
cação Suplente 11)
11- Ione Maria de Oliveira

O(a) convocado(a) deverá comparecer na Secretaria de 
Administração nos dias 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, 
em horário de expediente, a fi m de anexar documentação 
necessária para o preenchimento da vaga, o rol de docu-
mentos está disponível na Secretaria de Administração ou 
no site http://www.santoangelo.rs.gov.br/
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ÂN-
GELO, em 04 de agosto de 2018.

JACQUES GONÇALVES BARBOSA - Prefeito
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No ano em que a Campeã Ferro, Aço e Acaba-
mentos completa 28 anos, Mário Bohrer aceita falar 
sobre a trajetória da Campeã. Na visão deste em-
preendedor, não são todas as empresas que chegam 
com saúde e sucesso nesta idade. 

Além disso, lembra que a história deste nome 
é anterior ao ano de 1990, quando assumiu novos 
desafi os no comando desta frente de trabalho. Das 
raízes ao presente, saiba como a força do ferro, a 
relação com os serralheiros e a história anterior da 
marca infl uenciaram no sucesso desta empresa, ge-
nuinamente santo-angelense.

A CAMPEÃ: A marca Campeã tem uma relação 
estreita com os moradores de Santo Ângelo e região, 
foi registrada no ano de 1964 e fi cou conhecida pela 
atuação industrial no setor da metalurgia. 

Com o fi m das atividades industriais e dissolu-
ção da Campeã SA, no ano de 1990, o administrador 
de empresas, Mário Bohrer abriu uma frente de tra-
balho focada no comércio de produtos siderúrgicos 
que atendia varejo e atacado e, deste modo, manteve 
a  marca presente na comunidade e aproveitou a for-
ça do ferro para enfrentar novos desafi os. 

NOS ANOS 90: A nova frente de trabalho  que 

usava a marca Campeã atuava no atacado, no vare-
jo e recebia a denominação “Campeã Ferro e Aço”. 
Neste período  conquistou o reconhecimento regio-
nal estabelecendo uma relação de confi ança com 
fornecedores granjeados no passado, quando atuava 
no  setor industrial. 

Mas foi nesta época que conquistou fi éis clientes 
e se posicionou no mercado regional, pois se tornou 
uma referência no fornecimento de ferro e aço, sus-
tentando esta história com raízes santo-angelenses. 

NA VIRADA DO MILÊNIO: Ocorreram novas 
mudanças no comportamento comercial das indús-
trias siderúrgicas e mais uma vez a administração da 
Campeã decidiu diversifi car e apostar no potencial 
da cidade, focando na venda a varejo. Surgiu então a 
Campeã Ferro, Aço e Acabamentos.   

A mudança no nome fez jus ao “mix” de produtos 
que ampliou o raio de atuação do empreendimento, 
pois passou a ofertar também acabamentos de alto 
padrão para quem está construindo.

O POSICIONAMENTO ATUAL
DA MARCA CAMPEÃ

O empreendedor Mário Bohrer divide o sucesso 
administrativo e gerencial com seus colaboradores, 
principalmente Carlos Alberto Gonçalves, que hoje 
é sócio cotista na Campeã e ele chama informal-
mente de “funcionário fundador”. 

Bohrer valoriza o quadro funcional, o qual con-
sidera sufi cientemente qualifi cado para oferecer 
soluções adequadas para a situação de cada cliente 
que entra na loja.  

Ao falar dos colaboradores Mário afi rma que o 
atendimento da campeã é feito por especialistas, 
que sabem vender ferro para a construção, mas 
também dominam as técnicas de decoração de am-
bientes e conhecem os materiais que estão em con-
formidade com as novas tecnologias e tendências 
de mercado. Além disso, os vendedores tem auto-
nomia de compra para melhor assessorar os clien-
tes com agilidade permitindo o bom andamento 
das suas obras.

O “SENHOR SERRALHEIRO” 
Bhorer reconhece que os serralheiros são aten-

didos na campeã desde o início desta história e 
continuam presentes valorizando a marca Campeã. 
Por este motivo usa o pronome “Senhor Serralhei-
ro” para se referir a esta classe profi ssional. 

A força do ferro e o Sr. Serralheiro estiveram 
presentes nesta trajetória de 28 anos. Em todas as 
fases e momentos econômicos, na época de venda 
no atacado e agora quando a empresa ampliou a 
gama de produtos, vendendo acabamentos no va-
rejo, esta classe sempre foi uma aliada nos negócios 
encontrando as mais variadas opções em ferro que 
é símbolo de uma marca Campeã.

xxxxxxxxx

Marcos Demeneghi

Empreendedorismo

A força do ferro e o “Sr. Serralheiro”

O atual slogan da Campeã é “Infi nitas Possibilidades”. O 
showroom está localizado na Rua São Carlos, 1327

Mário Bohrer, administrador de empresas e sócio fundador da Campeã Ferro, Aço e Acabamentos

A Campeã Ferro, Aço e Acabamentos 
completou 28 anos em 2018. Conheça um 
pouco mais sobre esta marca que também 
valoriza a história de Santo Ângelo e o 
posicionamento de mercado ao longo 
dos anos na visão do administrador de 
empresas Sr. Mário Bohrer
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Aportuguesando

Retifi cação – correção. O artigo que tratou des-
tas três fi guras de inversão de termos numa frase e 
de inversão de frases num período – anástrofe, 
hipérbato e sínquise – tem uma explicação in-
correta em anástrofe. Cita-se o período em que es-
tava o erro: “Anástrofe em português tem no grego 
“anastrophé” e no latim “anastrophe”. Grego tem 
acento e pronúncia oxítona. E latim tem pronún-
cia paroxítona e não tem acento. Retifi cação: latim 
tem pronúncia proparoxítona e não paroxítona. 
Eis um exemplo de anástrofe: “Registrou mais uma 
explosão e um sismo de alta magnitude o complexo 
vulcânico Nevados de Chillán no Chile.” A ordem 
direta dos termos do período, cuja ordem não dá 
anástrofe, é esta: “O complexo vulcânico Nevados 
de Chillán no Chile registrou mais uma explosão e 
um sismo de alta magnitude.” 

E valem mais quatro dados acerca desse vulcão 
e que muito preocupa a população chilena e as au-
toridades [e tem mais uma anástrofe nesse perío-
do escrito – identifi cou-a?]. Um dado: o complexo 
vulcânico, alerta desde 31 de dezembro de 2015, 
fi ca a 420 km ao sul de Santiago, capital do Chile. 
Outro dado: é formado por 18 vulcões. Outro dado: 
o colosso do complexo tem 3.216 metros de altura. 
Outro dado: o Chile, que fi ca em pleno Círculo de 
Fogo do Pacífi co, conta com 90 vulcões potencial-
mente ativos e ou que tiveram alguma atividade 
nos últimos 10 mil anos.

Posto isso, vem a pergunta se em português de 
nível culto as iniciais minúsculas depois dos quatro 
casos de dois pontos em cada expressão de dados 
estão corretas ou estão erradas? Resposta simples 
e curta: estão corretas. Por quê? Porque depois dos 
dois pontos segue frase escrita pelo mesmo autor 
da frase escrita até os dois pontos. E se depois dos 
dois pontos a frase escrita seria de outro autor? Aí 
seria um caso de citação. E citação exige iniciais 
maiúsculas. Serve um exemplo. Vilma Núñez, pre-
sidente do Centro Nicaraguense de Direitos Hu-
manos (Cenidh), disse: “Forças do governo entra-
ram com violência no dia 15 de julho de 2018 em 
povoados de Masaya, ao sul de Manágua, capital 
da Nicarágua, deixando vários feridos e mortos.”

Os erros na explicação da anástrofe eram “a 
grosso modo” os mais irrelevantes possível”. Perí-
odo correto em termos de linguagem culta? Não. 
Apresenta erros de português culto? Apresenta. 
Quantos? Dois. Quais? Um: a grosso modo. Por 
quê? Porque a locução “grosso modo” não tem a, 
não tem a preposição a.Outro: os mais irrelevan-
tes possível. Por quê? Porque a palavra “possível” 
concorda em número com o número do artigo. Se 
o artigo estiver no singular, possível fi cará no sin-
gular; se o artigo estiver no plural, possível fi cará 
no plural. A grafi a correta do período em comento 
fi ca, então, deste modo: Os erros na explicação da 
anástrofe eram “grosso modo” os mais irrelevantes 
“possíveis”.

Assim, no arremate, mais estes três exemplos 
com a expressão “grosso modo”: Eles eram, grosso 
modo, os melhores estudantes da escola. Explica-
ram no Jaburu, grosso modo, como seria repartido 
o dinheiro das corrupções e dos caixas dois. Havia, 
grosso modo, naquele ano, candidatos à presidência 
da República em tal nível que o povo não sabia com 
clareza os porquês de um ser mais podre que outro.

Esporte

O Elite Clube Desportivo irá estrear contra o Inter-
nacional na Copa Wianey Carlet. A partida acontece no 
próximo dia 19, no Estádio da Zona Sul. Em um primei-
ro momento, o jogo está marcado para às 15h. Para o 
jogo contra a equipe missioneira, existe inclusive a ex-
pectativa de que o recém-contratado pelo clube colora-
do, o meia Martín Sarrafi ore, faça a sua estreia. 

O Elite está no grupo A da competição e além do 
Internacional, o Carijó Missioneiro também terá pela 
frente  o Três Passos, Carazinho, São Borja, Ypiranga e 
Soledade. 

A Copa do segundo semestre, que neste ano leva o 
nome de Copa Wianey Carlet é uma das principais com-
petições da Federação Gaúcha de Futebol e dá direito a 
vaga na Copa do Brasil e Série D do próximo ano.

2ª Maratona Capital das 
Missões de Mountain Bike 

O evento esportivo será neste fi nal de semama e são 
esperados mais de 200 ciclistas de toda a região

Concentração de ciclistas na edição de 2017

A 2ª Maratona Capital das Missões de Mountain 
Bike será realizada neste domingo e a ACM-Associa-
ção Ciclo Missões estima que mais de 200 ciclistas 
de toda a região irão participar do evento. Além da 
ACM, o Hospital Santo Ângelo e a Unimed Missões 
também fazem parte da organização do evento es-
portivo, que tem como objetivo incentivar a prática 
de atividades físicas, despertar as crianças para o 
ciclismo com a “Maratoninha” e reunir ciclistas de 
toda a região. 

A concentração e entrega dos kit’s das inscrições 
será entre 7h e 8h30min, no Parque da Fenamilho. 

A largada está prevista para às 9h. O trajeto vai va-
riar conforme a categoria, no MTB- Mountain Bike 
serão de 44km, no Cicloturismo serão 22 km e na 
Maratoninha terá um circuito kids, de 7 a 13 anos.

Haverá premiação em dinheiro, sendo total de 
R$ 2.100,00 divididos dentro da Classifi cação Ge-
ral, sendo do 1º ao 10º Lugar Masculino e do 1º ao 
5º Lugar Feminino. Será também feita a entrega de 
Troféus para os 5 primeiros das categorias do Desa-
fi o MTB e Medalhas para todos os concluintes.Mais 
informações podem ser obtidas pelo  site: www.ci-
clomissoes.com.br

Daniela Dutra/ACM

Elite recebe o Inter 
na estreia da Copa 

Wianey Carlet

Câmara articula parceria a fim de promover inclusão 
e a descoberta de novos talentos no esporte

O Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB) e o município de San-
to Ângelo, por meio da Câmara de 
Vereadores, Administração Mu-
nicipal e Governo Estadual, deve 
fi rmar, nos próximos dias, uma 
inédita parceria que vai possibi-
litar a realização do projeto “Dia 
do Atleta Paralímpico” na Capital 
das Missões. 

A informação foi divulgada 
pelo Presidente da Câmara, Eve-
raldo de Oliveira e pelo vereador 
Vinícius Makvitz, após reunião 
com o secretário adjunto da Se-
cretaria Estadual da Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer, André 
Kryszczun. 

De acordo com os vereado-
res, o Prefeito Jacques Barbosa já 
encaminhou ofício demonstran-
do o pleno interesse em sediar o 
evento, previsto para o dia 22 de 
setembro em todas as Capitais 
do país e nos 50 municípios que 
fi rmarem parceria com o Comitê. 
No Estado apenas duas cidades 
do interior serão escolhidas para 
sediar os jogos. 

Um dos principais objetivos 
da iniciativa é promover a inclu-
são social, já que o projeto prevê a 

mobilização de crianças e adoles-
centes com e sem defi ciência.

“Tivemos uma excelente reu-
nião com o Secretário André 
Kryszczun, momento em que 
obtivemos a confi rmação de que 
Santo Ângelo deverá ser um dos 
municípios no Estado a sediar 
esse importante projeto”, frisou 
o vereador Vinícius Makvitz. De 
acordo com o presidente da Câma-
ra, Everaldo de Oliveira, o evento 
será uma oportunidade de colocar 
os atletas santo-angelense em des-
taque nacional, além de promover 
inclusão e superar desafi os.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº. 008/2018 – Pregão Eletrônico. Objeto: locação de equipamento de medição de velocidade veicular. Propostas: 
deverão ser postadas até as 08 horas do dia 16/08/2018 no Sistema Eletrônico no sítio: www.pregaoonlinebanrisul.com.
br. Sessão de lances: dia 16/08/2018 às 9 horas. 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.
Edital de Pregão Presencial nº. 54/2018 – Objeto: Registro de Preços de material de sinalização viária. Protocolo de 
Propostas: até 9 horas do dia  20/08/2018.  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. 55/2018 – Objeto: Manutenção de equipamentos médicos e odontológicos. Protocolo 
de Propostas: até 9 horas do dia  22/08/2018.  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. 56/2018 – Objeto: Registro de preços de troféus. Protocolo de Propostas até 09h15min 
do dia 17/08/2018, 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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