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Editorial
 Mais uma maté-

ria da série “lugares 
inexplorados”, abre a 
edição de hoje. A re-
portagem apresenta a 
Capela Anjo Gabriel, 
que está localizada no 
interior do 1º BCom 
em Santo Ângelo. Na 
página 3 você poderá 
saber mais sobre o as-
sunto e conhecer esse 
lugar pouco explorado, 
confi ra.

No JOM de hoje 
também tratamos so-
bre o clima, confi ra no 
retrato cotidiano quais 
os prognósticos climá-
ticos para os próximos 
dias. 

A cultura também 
é evidenciada na pági-
na 6, principalmente 
por informar sobre a 
programação da 26ª 
Semana Cultural do 
Município. Aproveite 
a informação para co-
nhecer a agenda cul-
tural dos eventos que 
celebram o aniversário 
de criação da Redução 
de Santo Ângelo Cus-
tódio. 

Além disso, a mis-
celânea publica os 
principais assuntos 
da área de segurança 
púbica do fi nal de se-
mana. Saiba todas as 
informações sobre o 
assalto que aconteceu 
no Bairro Pippi e sobre 
a morte de Ana Paula 
da Silva Bender. Fotos 
esclarecidos pela Poli-
cia Civil. 

A Caravana Ani-
versário Premiado 105 
anos do Sicred chega á 
Santo Ângelo na pró-
xima sexta-feira, dia 
10 e você conhece um 
pouco mais sobre este 
evento promocional na 
contracapa. 

Além disso, o Ca-
derno Educação e o 
Brifi ng Social engran-
decem mais essa edi-
ção do Jornal O Men-
sageiro. 

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

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

7/8/2018 - 14h
1° Prêmio -  1.643
2° Prêmio -  3.973
3° Prêmio -  2.380
4° Prêmio -  0.460
5° Prêmio -  7.803
6° Prêmio -  6.259

7/8/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
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Frio persistente Frio persistente 
em Santo Ângeloem Santo Ângelo

Depois da umidade de 
hoje, o clima será seco com 
frio mais intenso. Pelo menos, 
até a segunda metade de agos-
to o cotidiano santo-angelen-
se continua gelado. A foto que 
ilustra o “frio cotidiano” é de 
uma ave que esperava o sol 
romper a serração na manhã 
do dia 30 de julho. O registro 
fotográfi co foi realizado em 
uma árvore que está localiza-
da na perimetral norte, pró-
xima da URI – Campus Santo 
Ângelo. 

Desde o dia 20 de julho ra-
ramente a temperatura rom-
peu a casa dos 20° Celsius 
e ao amanhecer as mínimas 
permaneceram abaixo dos 
10°. O gráfi co do Instituto Na-

cional de Meteorologia mos-
tra a curva da temperatura ao 
amanhecer e simplesmente 
ilustra o que os Missioneiros 
tem sentido diariamente. 

Uma massa de ar frio der-
rubará ainda mais as tempe-
raturas na quinta-feira, dia 
9. A previsão é de mínimas 
próximas de 4° Celsius, mas 
alguns modelos meteorológi-
cos também indicam possibi-
lidade de geada ao amanhecer 
nas Missões, tanto na quinta, 
quanto na sexta-feira. 

Hoje o sol se esconde entre 
nuvens e está sujeito a chuva. 
Estão previstos acumulados 
que podem variar de 5 e 10 
mm, a temperatura varia en-
tre 10° e 18°. 

Temperaturas de junlho linhas traçadas pelas 
mínimas, média diária e máximas (Fonte - INMET)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Mi-
nistério Público Eleitoral (MP Eleitoral) no Rio Gran-
de do Sul encaminharam aos diretórios estaduais dos 
35 partidos políticos brasileiros notifi cação recomen-
datória conjunta sobre combate ao trabalho de crian-
ças e de adolescentes na pré-campanha e na campa-
nha eleitoral de 2018, que começa em 16 de agosto.

Os dois órgãos cobram que os partidos, os can-
didatos e as prestadores de serviços envolvidos na 
campanha se abstenham de empregar menores 
de 16 anos em todas as atividades de campanha e 
menores de 18 em atividades de rua ou locais que 
exponham adolescentes a situações de risco, como 
panfl etagem, exposição de faixa e realização de pes-
quisas. Os partidos devem prever esta obrigação em 
seus contratos de prestação de serviços com pessoas 
físicas e jurídicas.

MPT alerta partidos 
sobre trabalho de 

menores de 16 anos

Nova
11/8 a 18/8
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A Capela Anjo Gabriel é uma edifi ca-
ção localizada em área federal do Exerci-
to Brasileiro em Santo Ângelo, onde o 1º 
BCom mantém suas instalações táticas. O 
formato arquitetônico deste espaço de fé, 
construído dentro do quartel, foi inspira-
do nas igrejas Jesuíticas Missioneiras.  

Os traços arquitetônicos desta edifi ca-
ção revelam que a rotina militar também 
conserva a cultura regional, mantendo 
hábitos e constumes. Inclusive, no ano de 
2005 a capela Anjo Gabriel foi reformada 
em alusão ao 60º aniversário do 1 Bata-
lhão de Comunicações.

Toda primeira quinta-feira de cada 
mês são realizadas reuniões religiosas na 
Capela Anjo Gabriel, neste local também 
ocorrem celebrações ecumênicas em da-
tas especiais. 

Além dos católicos que usam a capela 
para momentos de fé, os evangélicos reali-
zam cultos em um auditório e ainda milita-
res espíritas se reúnem semanalmente para 
realizarem estudos doutrinários. 

CENTENÁRIO DO EXÉRCITO 
EM SANTO ÂNGELO

Foi no ano de 1919 que o 4º Regimento 
de Cavalaria Independente chegou a Santo 
Ângelo, inclusive em 2019 o comando do 
exército realizará uma série de atividades 
alusivos a esta data histórica.  

O subtenente Kraemmer é historiador 

e relata que naqueles anos os veículos 
eram com tração animal, portanto a ca-
valaria instalada em Santo Ângelo era hí-
pica. Somente anos mais tarde, em 1944, 
o aquartelamento de Santo Ângelo ini-
ciou o processo de mecanização, quando 
se instalou aqui, o 1º Regimento Moto-
-Mecanizado.

Em virtude da história de 100 anos do 
Exército Brasileiro em Santo Ângelo, Te-
nente Kraemmer e demais ofi ciais estão 
pesquisando os dados históricos referen-
tes ao quartel, inclusive sobre a constru-
ção da capela. 

Além do 1º BCom – Batalhão de Co-
municações, a 10ª CSM – Circunscrição 
de Serviço Militar também está instalada 
nesta área do exército em Santo Ângelo. 
As edifi cações foram construídas no estilo 
Pandiá Calógeras, modelo arquitetônico 
planejado pelo Ministro da Guerra da épo-
ca, João Pandiá Calógeras (1870/1934). O 
quartel de São Borja também conserva as 
mesmas características arquitetônicas. 

João Pandiá Calógeras foi o primeiro 
e único civil a exercer o cargo de Minis-
tro da Guerra na história republicana, no 
governo de Epitácio Pessoa. Empreendeu 
importante processo de modernização, 
expansão e aperfeiçoamento do Exército. 
Foi fundador da Escola de Aperfeiçoa-
mento de Ofi ciais do Exército Brasileiro, 
engenheiro, geólogo e político brasileiro.

Uma capela localizada dentro da área do quartel é usada por 
adeptos do catolicismo, o formato arquitetônico é inspirado nas 
construções jesuíticas missioneiras. A série lugares inexplorados 

destaca a Capela Anjo Gabriel, embora seja conhecida e frequentada 
pelos militares, é pouco visitada pelos civis da cidade

EducaçãoLugares inexplorados

Capela Anjo GabrielCapela Anjo Gabriel

Perspectiva lateral da Capela Anjo Gabriel

Altar e bancos (parte interna da edifi cação)

Capela Anjo Gabriel. A edifi cação é inspirada nas Igrejas Missioneiras e está localizada a sete minutos de carro da Catedral Angelopolitana (23 min a pé e 6 min de bicicleta)

Marcos Demeneghi
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Caroline Diel Luft - publicitária que dirige com 
dinamismo a Adhara Print Shop, e o respeitado 
empresário Toscani - leia-se Esquadrias em 
PVC, Alumínio, Vidro Temperado e Madeira,  no 
sábado passado, dia 4, estrearam idade nova! No 
último domingo, 5,  foi a vez da socialite Dalva 

Bencke - uma das elegantes da Capital do Estado, 
acrescentar mais um ano de vida. Já no dia 6,  
segunda-feira que passou, Maria Lúcia Brondani 
- empresária que comanda com entusiasmo o 
Brondani Comércio de Combustiveis - festejou o 
seu aniversário. E ontem, dia 7,  Bruno Mentges 
- renomado professor da URI Santo Ângelo e 
presidente da FuRI, da destacada Bárbara Werle 

Grehs - doutoranda em Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental, pela UFSM, e do jovem 
empresário Adriano Casagrande, que lidera 
com competência a Dimare Planejados de Santo 
Ângelo e de Ijuí, ouviram  o tradicional “parabéns à 
você”! Com certeza todos estão sendo o centro de 
muitas e merecidas homenagens, especialmente 
de seus familiares e amigos. Aos amigos: Caroline, 
Toscani, Dalva, Maria Lúcia, Bruno, Bárbara e 
Adriano, parabéns e muito sucesso! CAROLINE DIEL LUFTCAROLINE DIEL LUFT ANTÔNIO TOSCANIANTÔNIO TOSCANI DALVA BENCKEDALVA BENCKE

MARIA LÚCIA BRONDANIMARIA LÚCIA BRONDANI ADRIANO CASAGRANDEADRIANO CASAGRANDEBRUNO MENTGESBRUNO MENTGES

FELIZ ANIVERSÁRIO!FELIZ ANIVERSÁRIO!

BÁRBARA WERLE GREHSBÁRBARA WERLE GREHS

Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida
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MARITÊ e CAETANO  
casal-presidente 

Conselho Deliberativo do CG

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

TÁ CONTADO...

É neste sábado, 11,  a 4ª edição do “Jantar 

Baile do Conselho” do Clube Gaúcho em 

homenagem ao “Dia dos Pais”. A noitada 

pilotada pelo Conselho Deliberativo do 

Clube Gaúcho, presidido pelo casal Antônio 

e Maritê Caetano, promete ser muito bacana 

e especial. O menu leva a assinatura da 

banqueteira Chica Sperling, que dispensa 

comentários! Já a animação fica por conta 

do excelente Musical Abertura, de Caxias 

do Sul, que está preparando um repertório 

especial. Os convites podem ser adquiridos 

na secretaria do Clube. Mais informações 

através do fone: 3313-2463. 

JANTAR BAILE DOS PAIS 

SÁBADO NO GAÚCHO

ACONTECE AMANHÃ...
...quinta-feira, a partir das 20 horas, no Clube Gaúcho a apresentação da peça 
teatral: ATÉ QUE A INTERNET NOS SEPARE #OUNÃO. A comédia contemporânea 
dirigida por Fernando Gomes tem no elenco a dupla de atores Carol Nakamura 
e Márcio Kieling, e promete arrancar boas risadas do público presente ao 
abordar a infl uência da era digital nas relações afetivas. Associados do Gaúcho  
podem adquirir seus ingressos na secretaria ao valor de R$15,00.

 A Cláudia Modas - está com uma 
baita promoção: toda a loja com 
descontos de 20%  até  60%. 
 A D’Pelle - Moda Íntima - está cheia 
de sugestões para você presentear 
seu pai no dia dedicado à eles.
 A Casa Real Restaurante serve ao 
meio-dia um delicioso büff et quilo. 
Ah! E ainda nos dias mais frios tem 
um cardápio especial de sopas!
 O Clube Gaúcho agendou para 
dia 31 deste mês a 36ª edição do 

Carreteiro Dançante ao som do 
consagrado grupo Os Serranos. Na 
abertura do evento Isabela Godoy - 
Prenda do 35º Carreteiro, se despede 
do honroso título, passado a faixa 

para sua sucessora Mariele Reis.
 Toda a moda inverno 2018 das 
mais famosas  e cobiçadas grifes, você 
encontra na grande liquidação das 
lojas Eclipse: tudo com descontos de 
até 50%! E não esqueça no “Dia dos 
Pais”, ele quer e merece um presente 
especial da Eclipse!
 Continuam em cartaz no Cine Cisne 
os fi lmes: “Os Incríveis 2”, “Jurassic 

World - Reino Ameaçado”, “Arranha 

Céu - Coragem sem Limites” e 
“O Homem Formiga e a Vespa” , 
“Missão Impossível, Efeito Fallout” e 
“Hotel Transivânia 3” em 3D.
 A Sfera segue com sua promoção: 
tudo com até 50% de desconto.

No dia 2 de agosto, o provedor do Hospital Santo 
Ângelo, Odorico Bessa Almeida, completou 82 

anos, recendo uma bela homenagem da direção e 
colaboradores do HSA. Estiveram presentes na  
homenagem, o diretor administrativo - Marcelo 
Borges, o secretário de Saúde - Dr. Cavalheiro, o 
prefeito Jacques Barbosa, Marisa Almeida (esposa 
do Odorico), a vice-provedora - Iara Fortes, a 
gerente de enfermagem - Maristane Almeida, 
o consultor hospitalar - Edemar P. da Costa, e 
o assessor de direção - Fermino Z. Batista.  Ao 
dinâmico Odorico, parabéns, saúde e felicidades.
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A comunidade do Distrito da 
Atafona vai receber no próximo 
sábado, 11, às 14 horas, o Combo 
Cultural. O evento faz parte da 
programação da 26ª Semana Cul-
tural de Santo Ângelo que iniciou 
no dia 03 e segue até 19 de agosto 
com diversas atrações artísticas, 
históricas, palestras, seminários, 
exposições e festivais. 

O Combo Cultural terá ativida-
des como visita guiada ao Museu 
do Imigrante que foi inaugurado 
no mês de maio deste ano, em 
comemoração aos 50 anos da Co-
munidade Evangélica da Atafona. 

O local foi idealizado pelos 
moradores para preservar e expor 
parte da história dos imigrantes 
alemães, e receberam o apoio do 
Governo Municipal, por meio da 
Secretaria de Cultura, em todas 
as fases de sua estruturação. O 
evento também vai ter a apresen-
tação da esquete teatral “Willy 
Gatz – Um Doutor Visionário”, 
por Peppe Company Companhia 
Artística. 

Após o sucesso do espetáculo 

apresentado no Museu Munici-
pal Dr. José Olavo Machado nas 
comemorações alusivas aos 145 
anos de Emancipação Político-
-Administrativa de Santo Ânge-
lo, a comunidade terá uma nova 
chance de assistir a representação 
da história do médico alemão, na-
turalizado brasileiro, que dedicou 
60 anos da sua vida para cuidar 

da comunidade santo-angelense. 
Além disso, será servido café 

colonial no Salão Paroquial da 
Comunidade Evangélica e os car-
tões serão vendidos pelo valor de 
R$ 10 reais no local pela comuni-
dade ou podem ser adquiridos na 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Para mais informações contato 
pelo telefone 3313-6321. 

Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura está 
promovendo uma visita guiada para conhe-
cer a Aldeia Aldeia Yakã Ju nesta quinta-
-feira. As atividades fazem parte da progra-
mação da 26ª Semana Cultural de Santo 
Ângelo, que foi aberta ofi cialmente no ulti-
mo sábado, dia 4. A Visita guiada terá início 
às 14h30 e as inscrições para participar de-
vem ser feitas previamente junto à Secreta-
ria Municipal da Cultura. 

Além da Visita Guiada, nesta quarta-fei-
ra a partir das 14h acontece o Lançamento 
do 5ª Concurso Amador de Fotografi a, no 
Museu Municipal Dr. José Olavo Machado. 
Após o lançamento do concurso, será reali-
zada ofi cina e passeio guiado pela Arquite-
ta Fiama Piltz, que apresentará os edifícios 
históricos do Centro de Santo Ângelo.

ABERTURA OFICIAL
A 26ª edição da Semana Cultural de 

Santo Ângelo foi aberta, ofi cialmente, no 

sábado, dia 4, no auditório do Centro de 
Cultura, pelo Prefeito Municipal, Jacques 
Barbosa.   Durante a solenidade de abertu-
ra, os presentes ouviram a manifestação do 
Patrono desta edição da Semana Cultural, 
Osmar Veronese, sobre a importância da 
Cultura na vida das pessoas. Ele relatou a 
alegria de ser escolhido como patrono. Ve-
ronese também recebeu das mãos do Prefei-
to e da Secretária de Cultura um certifi cado 
de agradecimento pelos relevantes serviços 
prestados à cultura santo-angelense. 

Já a Secretaria, Neusa Cavalheiro, ex-
planou o foco desta edição os motivos que 
os levaram à escolha do patrono. “Nesta 
edição da Semana Cultural enfocamos na 
preservação da memória e do patrimônio 
cultural local. Estamos contanto a história 
de Santo Ângelo, em todas as suas fases, em 
diferentes espaços culturais e rememorando 
as contribuições de diversos grupos sociais 
para o desenvolvimento da cidade”.

Arquivo JOM

Semana Cultural segue com visita à 
Aldeia Yakã Ju e concurso de fotografi as

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA CULTURAL - DIAS 8, 9 E 10

8 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA) 

9h – EXPOSIÇÃO DE EXPRESSÃO GRÁFICA
Exposição dos trabalhos acadêmicos do curso de Arquitetura & 
Urbanismo, da URI -Campus Santo Ângelo realizados nas aulas 
de Expressão Gráfi ca I, orientado pela Prof. Claudete Boff . LOCAL: 
Museu Municipal Dr. José Olavo Machado (Rua Antunes Ribas, s/
nº – esquina com a Rua Antônio Manoel).

14h – 5º CONCURSO AMADOR DE FOTOGRAFIAS
Lançamento do 5º Concurso Amador de Fotografi as de Santo Ân-
gelo, com ofi cina e passeio guiado pela Arquiteta Fiama Piltz pe-
los edifícios históricos do centro da cidade. LOCAL: Museu Muni-
cipal Dr. José Olavo Machado e Centro Histórico de Santo Ângelo.

16h – SEMINÁRIO “EDUCAR PARA PRESERVAR: O PATRIMÔNIO 
CULTURAL DE SANTO ÂNGELO”
Palestrantes: Thalis Garcia (Arqueóloga), Amílcar Guidolim (His-
toriador) e Juliane Timm (Arquiteta).LOCAL: Centro Municipal de 
Cultura (Rua Três de Outubro, 800).

9 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA)

14h – JOGOS CULTURAIS
Evento em formato de olimpíada cultural, onde os alunos partici-
pam de concursos de oratória, declamação, dança, teatro, grafi te, 
desenhos, música e canto.  LOCAL: Colégio Marista Santo Ângelo 
(Avenida Venâncio Aires, 971).

14h30min – CONHECENDO A ALDEIA YAKÃ JU
Visita guiada com apresentação artística na Aldeia Guarani, de 
Santo Ângelo. LOCAL: Ressaca da Buriti
*As inscrições para a visita devem ser feitas previamente junto à 
Secretaria Municipal da Cultura.

10 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA)

8h – JOGOS CULTURAIS
Evento em formato de olimpíada cultural, onde os alunos partici-
pam de concursos de oratória, declamação, dança, teatro, grafi te, 
desenhos, música e canto. LOCAL: Colégio Estadual Onofre Pires 
(Rua Bento Gonçalves, 841).

14h30min – PATRIMÔNIO AO VIVO E OFICINA DE CERÂMICA
Oficina de cerâmica missioneira e exposição de artefatos en-
contrados em escavações arqueológicas na antiga Redução 
Jesuítica de Santo Ângelo Custódio – ministrados pela equi-
pe do Núcleo de Arqueologia do Município (NArq). LOCAL: 
Praça Pinheiro Machado (em caso de mau tempo, a atividade 
será desenvolvida no Centro Municipal de Cultura).

18h – OFICINA DE DANÇAS URBANAS
Oficina gratuita de Danças Urbanas, ministrada por John 
Junior. Serão disponibilizadas 15 vagas. LOCAL: Centro Mu-
nicipal de Cultura (Rua Três de Outubro, 800).*Inscrições de-
vem ser feitas previamente junto à Secretaria Municipal da 
Cultura.

18h – SEXTA CRIOULA NO GTF CORONEL APARÍCIO BORGES
Jantar, com apresentações artísticas, em homenagem ao Dia 
dos Pais.LOCAL: Casa da Etnia Polonesa, no Parque da Fena-
milho (RS 344, Km 55

Aldeia Aldeia Yakã Ju está localizada no Interior do município

Atafona recebe o Combo Cultural 

Evento em parceria com a Secretaria de Cultura terá visita guiada ao Museu do 
Imigrante, apresentação de esquete teatral e café colonial

“Até que a internet
nos separe” 

Santo Ângelo recebe nesta quinta-feira, dia 9, a 
comédia teatral “Até que a internet nos separe”. Os 
ingressos variam entre R$ 15 a R$ 30 e a apresenta-
ção será às 20h, no Clube Gaúcho (Rua Bento Gon-
çalves, 915). Os ingressos podem ser obitidos  no 
local ou no Sesc Santo Ângelo (Rua Quinze de No-
vembro, 1500). Mais informações estão disponíveis 
pelo telefone (55) 3312-4411 ou no site www.sesc-rs.
com.br/santo_angelo. 

 Na história, Pâmela e Márcio estão prestes a com-
pletar 7 anos de casados e se veem diante de um dilema 
que afeta cada vez mais as relações contemporâneas, a 
era digital. A peça trata de um dos temas mais atuais 
do momento, a relação do homem com a internet. Isso 
se vê nos hilários confl itos vividos por Pâmela e Márcio 
com a exagerada infl uência digital. Essa nova realida-
de vai colocar em prova o real amor do casal.

O ARTE SESC 
Criado pelo Sistema Fecomércio-RS em 2007, reú-

ne todas as atividades culturais desenvolvidas pelo Sesc 
no Rio Grande do Sul, entre teatro, música, artes plásti-
cas, literatura e cinema. Além de promover uma inten-
sa troca de experiências e ampliar o acesso à produção 
artística. Além disso, busca ser reconhecido como pro-
motor de ações culturais no Estado orientados por três 
eixos: transversalidade, diversidade e acessibilidade.

Atividades fazem parte da 26ª Semana Cultural do Município, que foi aberta ofi cialmente no último sábado, dia 4 e segue até o dia 19

AI PMSA / Fernando Gomes
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
(BNCC) DO ENSINO MÉDIO EM DEBATE
 Na quinta-feira (2), ocorreu o Dia D – o Dia Na-
cional de Discussões sobre a BNCC do Médio, 
momento em que professores e gestores pude-
ram opinar e propor melhorias sobre o docu-
mento que ainda está em discussão no Conselho 
Nacional de Educação (CNE). A participação dos 
educadores nesse processo é essencial para que 
o documento dialogue com as necessidades das 
escolas brasileiras. Indicado para todas as esco-
las, públicas e privadas, que ofertam o Ensino 
Médio, o Dia D foi pensado para discutir possí-
veis melhorias para a BNCC desta etapa de en-
sino. O Consed disponibilizou material de apoio 
que pode ser usado no evento. Ao todo, foram 
cinco atividades propostas com o intuito de es-
clarecer dúvidas sobre a Base e reunir sugestões 
de melhorias. Na 14ª Coordenadoria Regional de 
Educação aproximadamente 370 profi ssionais da 
educação realizaram o estudo.

PROFESSORES PARTICIPAM DE 
FORMAÇÃO ATRAVÉS DE RECURSOS 
DA CONSULTA POPULAR 2016/2017

A Coordenadora Regional de Educação, profes-
sora Enida Teresinha Lange Sallet e equipe da 
14ª CRE prestigiaram o Encontro de Formação 
Pedagógica para gestores, coordenadores peda-
gógicos e professores da rede municipal e esta-
dual de ensino, nos municípios de São Pedro do 
Butiá e Guarani das Missões, nos dias 04 e 06 
de agosto, respectivamente. Esta formação foi 
uma conquista por meio da Consulta Popular 
na demanda votada em 2016, orçamento 2017 
e está sendo realizada através do Termo de Co-
operação da Secretaria Estadual de Educação – 
SEDUC através do Departamento Pedagógico, 
do Consórcio das Universidades Comunitárias 
Gaúchas – COMUNG e os Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento - COREDES.  Agradecemos 
a Universidade Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul - Unijuí e a Universidade 
Regional Integrada – URI campus de São Luiz 
Gonzaga pela organização dos cursos e respon-
sáveis pelas formações, que visam oportunizar 
um aprofundamento de temáticas relativas à 
ação educativa no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio, enfatizando questões referentes 
a aprendizagem, ao planejamento, avaliação, 
ação-refl exão-ação e o protagonismo docente no 
processo formativo.  Na região de abrangência 
da 14ª CRE foram 5 municípios contemplados 
com as formações: Salvador das Missões, São 
Pedro do Butiá, Guarani das Missões, Entre-
-Ijuís e Sete de Setembro.
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS MARCA OS 
15 ANOS DA ESCOLA ABERTA NA 14ª CRE
Para comemorar os 15 anos do Programa Escola 
Aberta para a Cidadania, a 14ª CRE realiza no dia 
08 de agosto, uma exposição de trabalhos con-
feccionados por meio de ofi cinas, nas escolas, 
nos fi nais de semana. Na região de abrangência 
da 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
três escolas têm o programa implementado, Es-
cola Estadual de Ensino Fundamental Sparta de 
Souza de Santo Ângelo, Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental Carlos Kruel de Entre-Ijuís e a 
Escola Estadual de Educação Básica Theodorico 
Alves Teixeira de Eugênio de Castro. As escolas 
também comemoraram o aniversário, junto a sua 
comunidade escolar com apresentações artísti-
cas, jogos e exposição dos trabalhos das ofi cinas. 
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação pa-
rabeniza todos os envolvidos neste importante 
processo que visa aproximar a comunidade esco-
lar, contribuindo para o desenvolvimento de uma 
cultura para a paz.

ESCOLAS ANIVERSARIANTES
Parabenizamos as escolas aniversariantes do mês 
de agosto:  Dia 11 - E.E.E.F. São João Batista, 
16 - E.E.E.M. São Roque, 21- E.E.E.F. Dr. Carlos 
Kruel, 27- Colégio E. João de Castilho e dia 30 
- E.E.E.M. Dr. Augusto do N. e Silva e E.E.E.F. 
Sargento Silvio D. Hollembach. Desejamos a to-
das uma caminhada de muitas alegrias e sucesso 
no trabalho desenvolvido.

O Governo Municipal reabriu na última sexta-
-feira, dia 03, a Casa de Passagem, que tem capa-
cidade para albergar até nove pessoas, sendo cinco 
femininos e quatro masculinos, em ambientes dis-
tintos. A casa está instalada em espaço físico vizi-
nho ao Lar da Velhice Isabel de Oliveira Rodrigues, 
zona norte da cidade. 

A casa de Passagem é mantida com recursos do 
orçamento da Secretaria de Assistência Social, Tra-
balho e Cidadania (SMASTC) e oferece alimenta-
ção, banho e pernoite temporário, com atendimen-
to de equipe técnica especializada e prioridade para 
acolher pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial ou em trânsito que não possuam residência ou 
familiares em Santo Ângelo.

 “Não há moradores de rua em Santo Ângelo, 
há pessoas em situação de rua por opção de vida. O 
município está fazendo a sua parte fortalecendo a 
rede sócio-assistencial, oferecendo um espaço dig-
no e uma equipe disposta a bem atender pessoas 
que necessitam de abrigo temporário”, assinalou 
Valdeci Braga, secretária interina da Assistência 
Social. 

Na solenidade o prefeito Jacques Barbosa co-

memorou a reabertura da Casa de Passagem que 
vem a somar-se a outros projetos de grande alcan-
ce social mantidos pelo Governo Municipal, citan-
do entre eles a Central do Bem, e adiantou alguns 
que estão em tratativas e serão implantados, como 
a Fábrica de Tubos de Concreto junto ao Presídio 
Regional de Santo Ângelo, em parceria com o Mi-
nistério Público Estadual. 

A Casa de Passagem está atendendo a popula-
ção vulnerável das 19 às 7 horas e terá como res-
ponsável uma assistente social e três plantonistas, 
uma advogada e duas pedagogas. A permanência 
contínua será permitida por apenas três noites. 
Para permanência após este período, somente com 
laudo da assistente social. 

Também participaram do ato, o vice-prefeito 
Bruno Hesse, os secretários municipais Francisco 
da Silva Medeiros e Hélio Costa, o chefe de Gabi-
nete do Executivo Airton Peruzzi, a coordenadora 
de Políticas Públicas para as Mulheres, Simone 
Lunkes, a presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social Jussara Dewes, o presidente do 
Conselho Municipal Antidrogas Cairo Abreu Ribei-
ro e profi ssionais da área da assistência social. 

Município reabre a
“Casa de Passagem” 

Espaço físico é mantido com recursos próprios do município e terá condições
de albergar temporariamente até nove pessoas por noite

Quarto da casa de passagem, que tem a capacidade para receber até nove pessoas, cinco femininas e quatro masculinos

Seguindo orientações jurídicas quanto ao pro-
cesso eleitoral que se inicia, a Câmara de Vereado-
res de Santo Ângelo suspendeu até a conclusão das 
eleições 2018, a transmissão, via rádio e internet, do 
tradicional “Pinga-Fogo”.

Apesar da interrupção na difusão dos pronuncia-
mentos, o espaço será mantido, podendo a comuni-
dade acompanhar a declaração dos vereadores no 
Plenário da Casa Legislativa, todas às segundas, das 
18 às 19 horas.

Cabe ressaltar que, no sentido de evitar qual-
quer tipo de descumprimento da lei eleitoral, a 
Casa Legislativa também deixará de transmitir, via 
Facebook e no Portal Institucional do Parlamento, 
as sessões ordinárias, que até então estavam sendo 
transmitidas ao vivo e na íntegra.

A divulgação das ações dos vereadores junto ao 
Legislativo Municipal não sofrerá mudanças, sendo 
que as publicações seguirão seu formato habitual. 

Todas as matérias que constituem a pauta da ordem 
do dia são disponibilizadas no site: www.camarasa.
rs.gov.br/ordem-do-dia . No mesmo portal é possí-
vel conferir os projetos aprovados e as ações realiza-
das pelos parlamentares

Transmissão do “pinga-fogo” e das sessões 
serão suspensas até a conclusão das eleições

Sede do Poder Legislativo de Santo Ângelo

EducaçãoCidade
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Ato alusivo aos 105 anos do Sicredi União/RS realizado em Cerro Largo

Em continuidade às 
ações de comemoração aos 
105 anos do Sicredi União, 
está sendo realizada a Cara-
vana Aniversário Premiado 
105 anos. Em Santo Ângelo 
a ação acontece na próxima 
sexta-feira, dia 10. 

A Caravana oportuniza-
rá a demonstração de carros 
e máquinas e equipamen-
tos 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 conhe-
cer os prêmios da Promo-
ção Aniversário Premiado 
105 anos.

Segundo Joelmir Win-
ck, Diretor de Negócios, 
esta é uma oportunidade do 
Sicredi estar mai próximo 
dos associados e contribuir 
com o desenvolvimento re-
gional. “A Caravana, além 
de ser um presente nestes 
105 anos da cooperativa, 
é, principalmente, uma 
forma de servir aos nossos 
associados, oportunizando 
a eles conhecimento, tec-
nologia e condições de fi-
nanciamento especiais para 
melhorar a produtividade 
dos negócios no campo e 
na cidade, contribuir com a 
qualidade de vida e na rea-
lização de sonhos, ao mes-
mo tempo, que oportuniza 
às empresas destes ramos a 
apresentar e fomentar seus 
negócios”, explicou Winck.

A caravana oportunizará feirão de veículos, feirão BNDES 
e conhecer os prêmios da campanha promocional

Caravana Aniversário 
Premiado do Sicredi 

passará pelo Município

Divulgação Sicredi União RS

AGENDA RESUMIDA 

DA CARAVANA

Giruá - 08.08.2018
Sete de Setembro - 09.08.2018

Santo Ângelo - 10.08.2018

Entre-Ijuís - 13.08.2018
Eugênio de Castro - 14.08.2018

São Miguel das Missões - 15.08.2018
Caibaté - 16.08.2018

Mato Queimado - 16.08.2018
Vitória das Missões - 17.08.2018

Bossoroca - 20.08.2018
Santo Antônio das Missões - 

21.08.2018
São Borja - 22.08.2018

Dezesseis de Novembro - 23.08.2018
São Nicolau - 24.08.2018

Roque Gonzales - 27.08.2018
Guarani das Missões - 28.08.2018

Cerro Largo - 29.08.2018
Salvador das Missões - 30.08.2018

Vila Catarina - 30.08.2018
São Pedro do Butiá - 31.08.2018


