
Quarta-feira, 12 de setembro de 2018  |  Ano XXI - Nº 2066  |  R$ 2,50 www.jom.com.br

Lazer Lazer 
contemplativo a contemplativo a 
19 km do Centro 19 km do Centro 

Histórico Histórico 

LUGARES INEXPLORADOS

Marcos Demeneghi

Página 3Página 3



2 12 de setembro de 2018

Editorial
 A valorização do 

patrimônio cultural de 
Santo Ângelo continua 
sendo realizada pelo 
Mensageiro. Na edição 
de hoje, a série “Luga-
res inexplorados” fez 
uma compilação de in-
formações sobre o San-
tuário Nossa Senhora 
de Fátima localizado 
no Distrito de Buriti, 
interior de Santo Ân-
gelo.  

Para realizar a ma-
téria conversamos com 
Padre Viro, que é um 
dos resposnsáveis pelo 
espaço atualmente. 
Sentamos a sombra e 
ao som da natureza e o 
padre explicou com pa-
ciência os signifi cados 
de cada monumento 
existente naquele san-
tuário, mas acima de 
tudo, realizamos uma 
caminha pelas trilhas 
para compreender o 
espírito do lugar e des-
crever o que vimos. 

Uma página é pou-
co para descrever tudo 
que existe no Santu-
ário, resumimos ao 
máximo para fornecer 
a você, as principais 
informações de con-
texto do lugar. Há mo-
numentos lá que não 
descrevemos pelo pou-
co espaço na edição de 
hoje.

Somente uma visi-
ta pode dar a dimensão 
exata da sua represen-
tatividade espiritual 
e turística para Santo 
Ângelo. Leia e quando 
puder faça uma visita 
ao Santuário. 

Na edição de hoje 
também trazemos 
informações sobre a 
programação ofi cial da 
Semana Farroupilha. 
Além disso no jornal 
você vai ler conteúdos 
que falam de oportuni-
dades de ensino, curio-
sidades da fl ora urba-
na, bem como matérias 
da área cultural. 

Boa leitura e uma 
ótima semana!

Notas

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

11/9/2018 - 14h
1° Prêmio -  8.743
2° Prêmio -  2.361
3° Prêmio -  6.745
4° Prêmio -  5.509
5° Prêmio -  5.303
6° Prêmio -  8.661

11/9/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

26°
15°

1 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

23°
16°

13 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

24º
15°

0 mm

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Marcos Demeneghi

Azaleia ou 
quaresmeira?

Uns dizem que é uma qua-
resmeira, outros, azaleia. Quem 
afirma é Daniel da Silva Müller 
proprietário da residência onde 
duas vezes por ano esta espécie de 
planta floresce com exuberância 
e atrai a atenção de quem passa 
pela Av. Brasil. 

Alias, o arbusto já estava na-
quele local quando a mãe do Da-
niel comprou a casa, episódio 
ocorrido no ano de 1965. Ele mora 
naquela residência desde que nas-
ceu e o arbusto sempre esteve na-
quele lugar, portanto a árvore tem 
mais de 50 anos. 

A casa está em obras e as flo-
res dão o contraste do lugar. Mas 
Daniel promete manter o arbusto 
que faz parte de suas memórias 
de infância e também recentes, 
ele ainda está preparando mudas 
para doar a amigos que seguida-
mente pedem, pois a quantidade 

de flores forma um colorido espe-
cial na paisagem urbana. 

Mas afinal, é uma quaresmei-
ra ou uma azaleia. Analisamos as 
folhas e flores da planta e concluí-
mos que é uma azaleia. Embora se-
jam parecidas as azaleias possuem, 
pelo menos, três das cinco pétalas 
manchadas com pequenos pontos 
mais escuros o que não ocorre com 
a quaresmeira, provavelmente este 
aspecto é provocado pelo contato 
dos pistilos da flor e alguma rea-
ção química quando a flor está em 
formação. Os pistilos da flor da 
quaresmeira também são de as-
pecto diferente da encontrada na 
residência do Daniel. 

As folhas da quaresmeira tam-
bém são mais brilhantes e exube-
rantes. Enquanto a azaleia tem 
folhas mais opacas, pois é mais 
aveludada, coberto de pelos cur-
tos. 

Nada mais saudável do que caminhar, não 
é mesmo? E se for ao lado de seu “aumigão”, 
melhor ainda! Então, pessoal, anote na agenda 
do seu pet a 3ª edição da Cãominhada BICHO 
AMIGO que será no sábado, dia 15, a partir das 
14 horas, partindo da Praça Pinheiro Machado 
(em frente à catedral). 

A cãominhada tem o objetivo de conscienti-
zar os tutores e apaixonados por animais sobre 
a importância da adoção e da posse responsável 
de animais de estimação. Para participar da cão-
minhada, basta se inscrever. Os locais de inscri-
ção são a Pet Center (localizada na Rua 15 de no-
vembro, esquina com a 25 de julho), na Clinica 
AuQ’Mia (localizada na Rua Marquês do Herval, 
2109) ou no local do evento. O valor da inscrição 
é R$ 30,00 e ganha uma camiseta que deverá 
ser usada no dia do evento. 

Após a cãominhada, o evento segue com uma 
Feira de Adoção de cães adultos da ASPA BICHO 
AMIGO. Para adotar um animal é necessário ser 
maior de 18 anos, apresentar documentos de 
identifi cação (RG e CPF) e assinar um termo de 
responsabilidade se comprometendo a cuidar 
bem do animal. 

Além da cãominhada e da feira, o evento con-
ta com a parceria do SESC que irá oferecer brin-
quedos gratuitos ao público. No local, também, 
teremos produtos do BICHO AMIGO à venda e 
uma tenda para a realização do cadastramento 
do CPF na nota fi scal gaúcha. 

Cãominhada Bicho Amigo

Na noite dessa segunda-feira, 10, no Plenário 
Juarez Lemos da Câmara de Vereadores de Santo 
Ângelo, foi realizada uma Sessão Especial alusiva 
ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao sui-
cídio. O vereador Dionísio Faganello (DEM), que 
requeriu a solenidade com o intuito de alertar e 
promover o debate sobre o suicídio e suas possí-
veis causas, discursou em nome da casa Legislati-
va, e lembrou que falar sobre esse assunto já foi um 
tabu muito maior. Também participaram da Ses-
são Especial, a coordenadora da Coordenadoria de 
Políticas Públicas para as Mulheres, representando 
o Executivo Municipal, Simone Lunkes, o Coman-
dante do 7º RPMonTenente Coronel José Vilmar 
Robaina da Jornada, o coordenador do Conselho 
Tutelar de Santo Ângelo, Jonatã Ferreira e a dire-
tora da Escola Adventista do Sétimo dia, Tatiane 
Goetz dos Santos.

Sessão Especial alusiva 
ao Setembro Amarelo

Festival Boas Ideias 
Dia 29 será realizado em Santo Ângelo, na Pra-

ça Pinheiro Machado, o Festival Boas Ideias de 
Sustentabilidade, que marcará a abertura da XXV 
Semana Interamericana da Água. A estimativa é 
de que mais de duas mil pessoas participem. Para 
quem pretende se apresentar ou fazer exposição de 
projetos, às inscrições foram prorrogadas até o dia 
14 deste mês. As inscrições podem ser realizadas 
gratuitamente pelo email: fboasideias@gmail.com, 
até dia 14, com horário fi nal de 23h55min. 

Central do Bem
recebe doações

A Central do Bem recebeu da Loja Tokespecial,  
doações de calçados e vestidos novos. 

Ao total foram entregues quarenta e quatro 
calçados, nove vestidos longos e quarenta e três 
vestidos curtos para festa. De acordo com a pri-
meira-dama, Juliana Barbosa, eles serão disponi-
bilizados para as meninas que irão participar do 
Debut dos Sonhos. Após o debut, os vestidos es-
tarão disponíveis na central do bem por meio de 
empréstimo para pessoas em situação de vulnera-
bilidade social. 

Nova
9/9 a 16/9

Crescente
17/9 a 23/9
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Ponte pênsil que cruza pelo lago e dá acesso a capela

Lugares inexplorados

O Santuário Nossa Senhora de Fá-
tima localizado no Distrito de Buriti, 
interior de Santo Ângelo, é um local 
de lazer contemplativo criado pelo 
Padre José Egon Gebert (1941-2015) 
para despertar a espiritualidade e re-
vela curiosidades, como o maior ro-
sário do mundo, com 345 metros, um 
acervo histórico de objetos e vestuá-
rios usados em celebrações católicas, 
monumentos de fé e até um trator 
que era movido a vapor.

O paisagismo retocado por lagos, 
gramado, caminhos em meio a mata 
preservada está harmonizado com 
uma capela edifi cada em pedra, em 
um dos locais mais altos do terreno. 
O público tem livre acesso ao Santuá-
rio, apenas profi ssionais que utilizam 
o cenário para a realização de books 
fotográfi cos pagam uma taxa para ex-
ploração do local. Uma ponte pênsil 
confere um atrativo a mais para a ca-
minhada de fé e refl exão na paisagem 
que permite observar os movimentos 
e ouvir os sons da natureza. 

A lei municipal 3275 de maio de 
2009 reconhece este lugar como pon-
to turístico de Santo Ângelo. O trajeto 
até o Santuário é todo asfaltado e 19 
quilômetros o separam da Catedral 
Angelopolitana, no Centro Histórico. 
De carro são necessários 34min; a pé, 
3h53min e de bicicleta, 1h10min. 

O MAIOR ROSÁRIO DO MUNDO
Na mata preservada naquela área 

está o maior rosário do mundo, mede 
345 metros, forma uma trilha no am-
biente natural e foi confeccionado 
com madeira pau-brasil. O trajeto 
conduz os peregrinos por trilhas mar-
geadas de frases inspiradoras, pontu-
ado por monumentos e uma clareira 
que possui uma espécie de altar, onde 
são realizadas celebrações campais (a 
mais tradicional compõe a romaria em 
honra a Nossa Senhora de Fátima re-
alizada anualmente em 10 de maio) a 
trilha é fi nalizada em uma nascente de 
água, onde os visitantes podem sorver 
o líquido diretamente da natureza. 

A área total do Santuário Nossa 
Senhora de Fátima é de 15,6 hectares 
e pertenceu à família do padre José 
Gebert, ainda em vida o religioso fez a 
doação deste patrimônio para a Con-
gregação dos Missionários da Sagra-
da Família. Na mata por onde passa 

a trilha do santuário, José Egon Ge-
bert também realizava meditações. A 
casa onde seus pais moravam ainda 
existe, é de madeira e conserva tra-
ços da arquitetura colonial alemã, 
possui mais de 100 anos. Era nesta 
casa que estava guardado e exposto o 
acervo do Museu Buriti, mas por falta 
de conservação da casa, foi removido 
daquele local e atualmente está no 
centro de encontro e eventos edifi -
cado na mesma propriedade. O cen-
tro de encontros foi inaugurado ano 
de 2002 e patrocinada pelos Irmãos 
Cunha de Portugal (Joaquim da Silva 
Fava e Florinda Lopes Cunha). 

PADRE JOSÉ EGON GEBERT
Padre José Egon Gebert teve a 

vida pautada pela busca da espiritu-
alidade, faleceu em 06 de outubro de 
2015. Foi ordenado padre em 27 de 
dezembro de 1969 como vigário da 
Paróquia Sagrada Família no municí-
pio de Santo Ângelo. O padre era um 
idealista e considerava importante 
manter a memória histórica da re-
gião, no Santuário é possível encon-
trar um trator movido a vapor entre 
outras ferramentas e utensílios que 
pertenciam aos imigrantes alemães 
que viveram na região. (Os tratores 
a vapor ou/e locomotivas de estrada 
começaram a surgir por volta de 1850 
e tiveram sua utilização  até por volta 
de 1950, quando a concorrência dos 
novos motores os fez cair em desuso. 
Os primeiros tratores com a forma 
parecida com um trator foram desen-
volvidos em 1859 por Thomas Ave-
ling ,que deu forma aos tratores que 
quase não tiveram modifi cação em 
sua estrutura  até hoje.) 

Atualmente o Santuário é ad-
ministrado por Padre Viro Antônio 
Rauber e os Irmãos Aloísio e João, 
contam ainda com o auxílio de dois 
funcionários para a realização de ta-
refas de manutenção. Segundo padre 
não há cobrança de taxas aos visitan-
tes, somente para aqueles que fazem 
os Books fotográfi cos e a manutenção 
é feita com recursos próprios, com o 
auxílio da comunidade, parte da pro-
vincial que tem sede em Passo Fun-
do e também com a venda da produ-
ção excedente da propriedade, como 
ovos, vassouras artesanais e mandio-
ca descascada.

Lazer Lazer 
contemplativo a contemplativo a 
19 km do Centro 19 km do Centro 

Histórico Histórico 
Padre José Egon Gebert doou a área que pertenceu a sua 

família para a perpetuação do Santuário Nossa Senhora de 
Fátima, localizado no Distrito de Buriti, interior de Santo  
Ângelo, onde a natureza e o paisagismo são convidativos a 

refl exão. O maior rosário do mundo feito com madeira pau-
brasil, trilhas no meio da mata, uma capela edifi cada em 
pedra são só algumas das curiosidades deste local que hoje 

compõe a série “Lugares inexplorados” 

Marcos Demeneghi

Tilha em meio a mata preservada guiada pelo maior rosário do mundo (345 metros)

Antigo trator movido a vapor



4 12 de setembro de 2018

FASHION DAY
Amanhã, quinta-feira, a partir das 16 horas - a 
Eclipse Calçados- pilotada pelas empresárias 
Norinha e Luciana Schneider,  vai ser palco 
do esperado e comentado evento: “Carrano 

Fashion Day”! Dia de conferir os lançamentos 
da conceituada grife Carrano, bem como as 
demais grifes que fazem parte da coleção 
verão 2019 das lojas Eclipse!

TÁ CONTADO...
 A empresária Lisandréia Munareto 
acabou de retornar de São Paulo com 
inúmeras novidades. Vale conferir de perto 
os lançamentos verão 2019, na Sfera, é claro!
 Continuam em cartaz no Cine Cisne os 
fi lmes: “Hotel Transilvânia 3” em 3D; “A 

Freira”, “Jovens Titãs em Ação” e “Slender 

Man” em 2D.
 O melhor da moda primavera|verão 
2019 está a sua espera na Abusiva - moda 
feminina, masculina e kids. Aliás, na próxima 
segunda-feira, 17, a loja Abusiva comemora 
14 anos de muito sucesso, em torno de um 
grande evento. Então, vá se agendando, 
porque a empresária Noeli Tonin, está 
preparando belas supresas e descontos 
maravilhosos para o dia do aniversário da 
Abusiva. Vai ser show!
 Nilzane Beltrão acaba de receber muitas 
novidades do mundo dos móveis e artigos 
para decoração. Dê uma passadinha na 
Rekinte - Móveis e Decoração, e você vai se  
surpreender!

Dalvin e Sandra Dornelles, Selvino e Sonia Barbosa, Gaspar Bastos e Roseana Azevedo, Ubirajara 
e Tere Kruel, Vilmar Barbosa e Jane Duarte, Sergio Sangaletti e Salet Haas, Alcides Melchior e 

Maria Inês Van Helden, Milton e Anabel Hunger, Jaime e Flavia Stringari, Raimir e Nadir Gattelli, Tere 
e Afonso Vecheitti - diretores do Clube Comercial - contentes com o sucesso absoluto do 8º Jantar a 
Moda Campeira, que movimentou o salão de festas da entidade social, na última quinta-feira, dia 6.

CLUBE COMERCIAL EM DESTAQUECLUBE COMERCIAL EM DESTAQUE
Foto: Evelyn Fin Equipe MargareteFoto: Evelyn Fin Equipe Margarete

Francesca Gunsh e Achelen Della 

Flora - na estreia da Mariah Santa 
Shoes. E abaixo, Raquel Martins 
e Djeisan Colombo - no evento 
“Because.Schutz”, na Eclipse.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Paulinne Thomas Klee destacada 
acadêmica de Engenharia Civil - URI 

Santo Ângelo, estreou idade nova ontem, 
11, sendo alvo de muitas homenagens, 
especialmente de seus pais Beto e Rosane 
Klee, mano Pietro, demais familiares e 
inúmeros amigos. À querida amiga, 
Paulinne, parabéns e sucesso sempre.
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Isso mesmo! Neste sábado, a partir das 20 horas e 34minutos, o Clube Gaúcho, vai ser o cenário 
de mais um badalado evento: “NOITE DE LANÇAMENTOS 2018”, para cerca de 500 convidados. 
Pelo que tudo indica, será uma noitada e tanto, pois vai reunir beleza, estreia, glamour, mídia, 
gastronomia e música. A grande “Noite de Lançamentos” - uma promoção do jornalista Amauri 
Lírio em parceria com o Clube Gaúcho e o Jornal O Mensageiro, promete ser uma ocasião pra lá de 
bacana e repleta de atrações. A função vai iniciar com o CATÁLOGO de BROTOS 2018, momento 
em que apresentaremos e homenagearemos 10 belas meninas, ou seja, as “Catalogadas de 2018”. 
Depois do desfi le de estreia das “10 Brotos Catalogadas”, vamos proceder com o lançamento do 
51ª edição da Revista O MENSAGEIRO. Aliás, a revista está um luxo!!! Após acontece o desfi le das 
Soberanas 2017 do Clube Gaúcho: Eduarda Voese Krüger - Rainha, Lara Fabian de Moura e Ana 
Laura Martins - Princesas, que realizaram um glorioso reinado, fazem as suas despedidas coroando 

as suas sucessoras: a Rainha Julia Tonetto Didonet e as Princesas Vitória Marchesan Henkes e Ana 
Carolina Bargagnolo - Soberanas do Clube Gaúcho 2018. Na sequência entra em cena o DJ da MR 
Som & Luz para fazer a sonzeira da noite,  através de um repertório bem especial, exclusivamente 
para a “Noite de Lançamentos”. Entre uma atração e outra do evento, vamos ter o prazer de degustar 
um coquetel com quitutes da Chica Sperling com participação especial dos sorvetes produzidos 
pela EisKrem Haus, que estará lançando novos sabores. Já a ambientação é de Salete Stadlewski 
com sonorização e iluminação sob a responsabilidade da equipe MR Som & Luz. Cabe lembrar 
que o evento conta com o apoio de Chica Sperling Gastronomia, Grings Café Corporativo, Bárbara 
Rigo Imagens, Prisma Vìdeos, Imprima - Recorte, Sinalização e Impressão Digital, Salete Stadlewski 
Decorações, MR Som & Luz, Abusiva, Santarella - Chinelos Personalizados e Futura Mídia Digital. 
Com certeza, o evento vai ser monumental!

“NOITE DE LANÇAMENTOS  2018”: É NESTE SÁBADO NO CLUBE GAÚCHO“NOITE DE LANÇAMENTOS  2018”: É NESTE SÁBADO NO CLUBE GAÚCHO

Lara Fabian de Moura, Eduarda Voese Krüger, e Ana Laura Martins - Soberanas 2017 
do Clube Gaúcho - estão em clima de despedida do glorioso reinado.Júlia Tonetto Didonet Vitória Marchesan Henkes Ana Carolina Bragagnolo
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Cultura

Será aberta ofi cialmente nesta quinta-feira a 
Semana Farroupilha.  O evento ocorre no Centro 
Histórico a partir das 18h, quando será aceso o can-
deeiro da Chama Crioula. Além disso, também será 
entregue a premiação do Concurso de Vitrines, que 
é promovido pelo Sindilojas Missões. Em caso de 
chuva a solenidade será transferida para o Teatro 
Municipal Antônio Sepp.

Neste ano, as atividades tem como tema o “tro-
peirismo” e durante sete dias, entidades tradicio-
nalistas irão realizar uma série de eventos que re-
metem a cultura gauchesca. A Semana Farroupilha 
será encerrada no domingo, dia 20, quando ocorre o 
Desfi le Tradicionalista. O início das atividades está 
previsto para às 8h30min e deve contar com a par-

ticipação de quase 500 tradicionalistas. Após, será 
realizada a solenidade de encerramento da Semana 
Farroupilha, na Praça Leônidas Ribas. 

Neste ano, a Presidente da Comissão é a profes-
sora Enida Teresinha Lange Sallet, Coordenadora 
Regional de Educação. Enida afi rma que a impor-
tância deste tema para os Festejos Farroupilhas 
2018 no Rio Grande do Sul, é recolocar a fi gura hu-
mana do tropeiro em seu devido lugar de destaque, 
que por muito tempo fi cou oculto em nossa história 
tradicionalista.

CHAMA CRIOULA CHEGOU NO DOMINGO
A Chama Crioula foi recebida no domingo, dia 

9 por tradicionalistas e autoridades, no quartel do 

Sétimo RPMon. Um grupo de cem tradicionalistas 
trouxe a Chama  de São Pedro do Butiá, durante a 
Cavalgada da Chama Crioula, que neste ano foi co-
ordenada pelo CTG Tio Bilia. 

A Chama foi repassada ao Prefeito Jacques Bar-
bosa, que após solenidade, procedeu ao acendimen-
to do candeeiro crioulo, que permanecerá na sede do 
7RPMon até amanhã.

Os Festejos Farroupilhas em Santo Ângelo são 
organizados por uma comissão, composta pela 14ª 
Coordenadoria Regional de Educação, Brigada Mili-
tar, Prefeitura Municipal, Presidente das Entidades 
Tradicionalistas de Santo Ângelo e 3ª Região Tra-
dicionalista, juntamente com as entidades tradicio-
nalistas. 

Semana Farroupilha será aberta 
amanhã na Praça da Catedral

Cerimônia acontece às 18h desta quinta-feira, dia 13. As atividades seguem até o dia 20 de setembro, 
quando será realizado o Desfi le Farroupilha na Marechal Floriano

Tradicionalistas durante a abertura da Semana Farroupilha de 2017, no Centro Histórico de Santo Ângelo 

Marcos Demeneghi
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INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br

14ª CRE SEDIA FASE REGIONAL DE ATLETISMO
No dia 05 de setembro, a 14ª Coordenadoria Regio-
nal de Educação sediou a fase regional de atletismo 
com provas de pista, provas de campo e participação 
de alunos do atletismo inclusivo, no Sesi Santo Ângelo. 
O evento envolveu estudantes das coordenadorias de 
Santa Rosa (17ª CRE), de Três Passos (21ª CRE), de São 
Luiz Gonzaga (32ª CRE) e de Ijuí (36ªCRE).

ESCOLAS ESTADUAIS PARTICIPAM DO 
DESFILE CÍVICO E MILITAR DO DIA DA 

INDEPENDÊNCIA
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação agradece 
a participação das escolas estaduais no Desfi le Cívico, 
ocorrido no dia 07 de setembro, em Santo Ângelo. O 
Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi, 
Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio Vargas, 
Colégio Estadual Onofre Pires e a Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Edi Teresa Flores Lippert, além 
divulgarem projetos realizados nas escolas durante o 
ano, contagiaram o público com o ritmo de suas bandas 
demonstrando civismo e amor a Pátria. Parabéns a to-
das as escolas pelo trabalho apresentado, desenvolvido 
com comprometimento e profi ssionalismo. 

14ª CRE PROMOVE FESTIVAL
DE BANDAS MARCIAIS

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação promoveu 
no dia 09 de setembro, o Festival de Bandas 2018, in-
tegrando a programação da FEAAGRI Missões e do 12º 
Festival Cidade das Tortas, junto ao Parque Internacio-
nal de Exposições Siegfried Ritter/Parque da Fenami-
lho. Segundo a Coordenadora Regional de Educação, 
professora Enida Teresinha Lange Sallet, este even-
to é mais uma das ações da 14ª CRE, inserindo-se na 
comunidade. “Através da participação dos alunos nas 
bandas, eles aprendem valores que levam para a vida: 
organização, disciplina e a importância dos estudos”. 
Agradecemos a participação da Banda da Escola Es-
tadual de Ensino Médio Unírio Carrera Machado, da 
Banda Municipal de Cerro Largo, da Banda do Colégio 
Estadual Onofre Pires, da Banda Municipal Integração 
de Sete de Setembro, da Banda Rítmica da Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental Edi Teresa Flores Li-
ppert, da Banda Municipal de São Miguel das Missões, 
da Banda da Escola Técnica Estadual Entre-Ijuís, da 
Banda da Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio 
Vargas e da Banda Revivendo Emoções do Instituto Es-
tadual de Educação Odão Felippe Pippi que deixaram a 
tarde do parque mais colorida e alegre.  Agradecemos 
à Prefeitura Municipal de Santo Ângelo na pessoa do 
Secretário da Indústria e Comércio, Sr. João Baptista 
Santos da Silva, pelo incentivo e apoio a esse momento 
de cultura e civismo regional.

EQUIPE DA ETE ENTRE- IJUÍS É VICE-
CAMPEÃ ESTADUAL NA MODALIDADE 

FUTSAL JUVENIL
Alunos das mais de 2,5 mil escolas estaduais, além de 
outros das escolas municipais e federais, estão partici-
pando dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, os 
JERGS, maior competição do gênero no Rio Grande do 
Sul. O JERGS estimula a prática esportiva em todas as 
escolas públicas, mobilizando a comunidade escolar em 
prol do esporte educacional. A 14ª Coordenadoria Re-
gional de Educação está orgulhosa dos alunos da Escola 
Técnica Estadual Entre-Ijuís pela conquista como vice-
-campeã estadual do futsal juvenil, bem como da aluna 
Thaís Dalla Rosa do Instituto Federal Farroupilha de 
Santo Ângelo que conquistou o 3º lugar estadual no 
tênis de mesa, na categoria juvenil feminino. Parabeni-
zamos todos os envolvidos pelo empenho e dedicação. 
As fi nais de outras modalidades esportivas ainda estão 
acontecendo, em diversas regiões do estado.

CONVITE PARA OS FESTEJOS 
FARROUPILHAS EM SANTO ÂNGELO

A Comissão Organizadora da Semana Farroupilha 2018 
convida toda a comunidade para os eventos ofi ciais dos 
Festejos Farroupilhas. A abertura ofi cial será dia 13 de 
setembro, às 18h, na Praça Pinheiro Machado - Centro 
Histórico de Santo Ângelo, com o acendimento do Can-
deeiro Crioulo, apresentações artísticas e distribuição 
da centelha para as entidades tradicionalistas. Neste 
evento também será entregue a premiação do Concur-
so de Vitrines da Semana Farroupilha, promovido pelo 
Sindilojas Missões. Já o tradicional Desfi le Farroupi-
lha acontece dia 20 de setembro, às 8h30min, na Rua 
Marechal Floriano, no sentido Sul/Norte. A solenidade 
de encerramento da Semana Farroupilha será realiza-
da logo após o desfi le, na Praça Leônidas Ribas. A Co-
missão Organizadora da Semana Farroupilha de Santo 
Ângelo é composta pela 14ª Coordenadoria Regional de 
Educação, Brigada Militar, Prefeitura Municipal, Presi-
dente das Entidades Tradicionalistas de Santo Ângelo 
e 3ª Região Tradicionalista. Neste ano, a Presidente da 
Comissão é a professora Enida Teresinha Lange Sallet, 
Coordenadora Regional de Educação – 14ª CRE. 

15 PROJETOS DA 14ª CRE PARTICIPAM
DA MEP 2018

A Superintendência da Educação Profi ssional convida 
para a 15ª Mostra das Escolas Estaduais de Educação 
Profi ssional (MEP).  A mostra reúne alunos de todo o 
Estado e é organizada por núcleos. A 14ª Coordenado-
ria Regional de Educação, integrante do Núcleo 6, con-
ta com 15 trabalhos inscritos das escolas estaduais de 
educação profi ssional da região de sua abrangência que 
participarão, nos dias 25 e 26 de setembro, na MEP, em 
Ijuí. Prestigie!

EducaçãoEnsino

A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de 
Santo Ângelo-APASSA promove no próximo dia 
22, o Workshop de Libras. O evento será realizado 
no Centro Municipal de Cultura de Santo Ângelo, 
com início às 13h.

A programação contará com palestras que 
abordarão a acessibilidade vigente para os surdos, 
palestras sobre o papel da família, palestra sobre o 
contexto histórico e cultural e de identidade surda 
na Região das Missões, além das oficina de libras/ 
Mediadores surdos com Taís Dutra de Oliveira, 
Vinícius Krieger e Wesley B Carvalho.

Para participar, as inscrições custam apenas 
1kg de alimento não perecível .Mais informações 
podem ser obtidas com a APASSA de Santo Ân-
gelo.

APASSA promove 
workshop de libras
O evento acontece no próximo dia 22 no Centro Municipal de Cultura 

e as inscrições custam 1kg de alimento não perecível 

O Senac Santo Ângelo está com inscrições 
abertas cursos técnicos EAD, nas áreas  Design, 
Comércio, Gestão, Segurança, e Meio Ambiente. 
Ao todo, são 52 polos espalhados pelas cidades 
do Rio Grande do Sul. As turmas iniciam no se-
gundo semestre de 2018 e as inscrições podem 
ser feitas pelo site www.ead.senac.br/cursos-tec-
nicos, até o dia 21 de setembro.

A metodologia de ensino a distância do Se-
nac é centrada no aluno, por isso as qualificações 
disponibilizam diversos recursos tecnológicos 
que facilitam a aprendizagem com orientação e 
acompanhamento online. Além do horário fle-
xível, a modalidade EAD tem como vantagens o 
respeito ao ritmo de cada aluno, o desenvolvi-
mento de competências valorizadas no mundo do 
trabalho, como organização, proatividade e res-
ponsabilidade, além de apresentar menor custo 
com deslocamento e a possibilidade de conciliar 
os estudos e a vida profissional.

Com objetivo de tornar o aprendizado a dis-
tância mais interativo e uma experiência signi-
ficativa, os materiais didáticos são compostos 
por podcasts, vídeos, animações, simuladores, 
games, objetos de aprendizagem, e-books e re-

cursos tecnológicos. 
Os recursos em mídias diversas estimulam 

diferentes formas de aprendizagem, que possi-
bilitam ao aluno se envolver com conhecimentos 
abordados no curso e sentir a prática virtual. As 
disciplinas a distância utilizam o Ambiente Vir-
tual de Aprendizagem, que possibilita ao aluno 
acessar o conteúdo em qualquer local e horário.

Santo Ângelo é destaque estadual em 
Programa de Atenção Integral a Família 

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Cidadania  participaram do evento realizado em  Curitiba

Representantes da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Cidadania (SMAS-
TC) participaram, em Curitiba, de Oficina Regio-
nal de alinhamento sobre o Programa de Atenção 
Integral a Família – PAIF - no Departamento de 
Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de 
Assistência Social – SNAS. 

Santo Ângelo está entre os dez municípios 
gaúchos que foi chamado para contribuir com as 
experiências realizadas frente a Projetos, Progra-
mas e Serviços Socioassistenciais da Política de 
Assistência Social. O município contribui para 
a elaboração da Cartilha do PAIF – Volume 3, a 
qual será lançada em dezembro deste ano.

Para representar o Governo Municipal, a co-
ordenadora da SMASTC, Valdeci Braga, e a As-
sistente Social Gisele dos Santos, participaram 
de uma Oficina Regional de Alinhamento do 
PAIF, realizada com metodologias colaborativas, 
por meio do conhecimento dos municípios envol-
vidos. As representantes consideraram a iniciati-
va fundamental para o trabalho que é executado 
em Santo Ângelo. 

Senac Santo Ângelo oferece cursos Técnicos EAD

PROGRAMAÇÃO

13h30min - Credenciamento.
14h - Abertura.
14h15min - Palestra: Acessibilidade e Legislação Vigente 
para os Surdos.
- Palestrante: Ms Liciara D. Zwan.
14h45min - Inclusão X Exclusão e o papel da família no con-
texto atual da pessoa surda.
- Palestrante: Esp. Claudia M. de Oliveira.
15h15min - Contexto histórico, cultural e de identidade sur-
da e sua trajetória na Região das Missões. ‘Palestrante: Esp. 
Tatiane S. Campos 15h45min - Intervalo.
16h - Worbshop de Libras/Mediadores Surdos:
- Taís Dutra de Oliveira- Acadêmica do Letras/Libras. -Vinícius 
Krieger- Estudante do IFFAR.
- Wesley B.Carvalho - Especializando em Libras.
17h30min - Encerramento.

Divulgação

CONFIRA OS CURSOS 

DISPONÍVEIS

- Comércio
Técnico em Transações Imobiliárias

- Gestão
Técnico em Administração

Técnico em Recursos Humanos

INSCRIÇÕES

Devem ser feitas pelo site www.ead.senac.br. Mais 
informações na escola (Travessa João Meller, 179)

ou pelo telefone (55) 3313-3111.
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