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Editorial
 Para que ninguém 

se atrapalhe na hora 
de votar disponibi-
lizamos uma série 
de informações para 
consultar os candida-
tos e os seus respecti-
vos números. 

A eleição se tornou 
o principal assunto 
nas rodas de conver-
sa, nos grupos e nas 
redes sociais. A pola-
rização tomou conta e 
os ânimos estão acir-
rados, principalmente 
para a sucessão presi-
dencial. 

Por outro lado, 
não percebemos a 
mesma preocupa-
ção na escolha do 
congresso estadual e 
federal, tanto que re-
solvemos lembrar que 
é necessário se prepa-
rar para esta eleição 
com os números dos 
candidatos, confi ra na 
página 6.

Tradicionalmen-
te outubro é um mês 
voltado para ações 
de prevenção contra 
o câncer e trazemos 
uma breve contex-
tualização das ações 
que ocorrem em San-
to Ângelo até o dia 31 
deste mês.

Hoje editamos 
também a segunda 
matéria da série ener-
gia. Na qual descreve-
mos alguns detalhes 
sobre a Mini Usina 
Hidrelétrica do Rio 
Comandaí. Além dis-
so, destacamos even-
tos que fazem parte 
da agenda da cidade e 
a repercussão daquilo 
que foi destaque no 
início desta semana. 

Aproveite para 
uma leitura atenta e 
tenha uma ótima se-
mana.

Notas Retrato cotidianoRetrato cotidiano

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

2/10/2018 - 14h
1° Prêmio -  9.866
2° Prêmio -  3.220
3° Prêmio -  3.270
4° Prêmio -  6.972
5° Prêmio -  5.130
6° Prêmio -  8.458

2/10/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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“Unidas pelo laço”
Iniciativas para prevenir o cân-

cer de mama são prioridades no 
mês de outubro em Santo Ângelo. A 
partir do próximo sábado, dia 6, se-
rão intensifi cadas as ações de cons-
cientização com a realização da 2º 
Edição do Outubro Rosa – Unidas 
pelo laço. 

Até o dia 31, uma série de ativi-
dades de orientações, recreativas e 
terapêuticas ganha o apoio de en-
tidades como a Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, Secretaria da 
Saúde, Unimed Missões, Hospi-
tal Santo Ângelo, URI, Faculdade 
CNEC, 12ª Coordenadoria Regional 
de Saúde, Movimento Tradiciona-
lista, entre outras.

A programação é coordenada 
pelo Gabinete da Primeira Dama, 
Coordenadoria Municipal da Mu-
lher e Secretaria Municipal da Saú-
de. Sendo que a primeira ativida-
de será neste sábado na UPA com 

realização de exames preventivos, 
autoexame de mama, orientações 
sobre mamografi as, distribuição de 
preservativos, etc. 

A Liga Feminina de Combate ao 
Câncer realiza durante todo o ano 
atividades de prevenção ao câncer 
e durante o Outubro Rosa contunua 
atuante. No dia 6 estará presente na 
UPA, entre 9 e 13h, comercializando 
camisetas e guarda-chuvas estiliza-
dos com a logo da campanha.  Uma 
das mais tradicionais atividades 
neste mês é o Jantar das Mimosas 
que está programado para o dia 26 
de outubro no Clube Gaúcho.

Além disso, o prédio da Unimed 
estará iluminado na cor rosa para 
chamar a atenção para o assunto 
em questão. Além disso, ocorrem 
atividades culturais como sessão 
de cinema, Cavalgada Feminina, 
danças circulares, palestras entre 
outras. 

Santo-angelenses no 
“Maristão 2018”

O Colégio Marista Santo Ângelo enviará uma co-
mitiva de 54 atletas e seis educadores para participar 
do Maristão 2018, maior competição esportiva da 
Educação Básica no RS. Anualmente, cerca de três 
mil estudantes de todos os Colégios da Rede Marista 
participam do evento que, neste ano, terá a primeira 
etapa nos dias 5 e 6/10, no Parque Esportivo da PU-
CRS e no Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre. 

Integram as equipes do Marista Santo Ângelo estu-
dantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do 
Ensino Médio, que disputarão jogos nas modalidades 
de Vôlei e Handebol Juvenil Feminino, além de Futsal 
Juvenil e Futebol de Campo Infantil Masculino. Para a 
jovem Gabriela Sanchez Tesche, que vai participar pela 
quarta vez do evento, é grande a expectativa para mais 
uma edição do Maristão. “Toda nossa dedicação, es-
forço, suor e cansaço dos treinos durante o ano é com 
foco no Maristão”, destaca.

Acontece nesta quarta-feira, a partir das 
14h30min, uma reunião entre representantes do Mi-
nistério do trabalho e entidades representativas das 
pessoas com necessidades especiais. Durante a reu-
nião, serão discutidas as oportunidades de ingresso 
de PCDs no mercado de trabalho, nos municípios de 
Santo Ângelo, Santa Rosa, Giruá e Cerro Largo. 

A iniciativa será coordenada pelos Auditores 
Fiscais do Trabalho João Pedro Jacobi e Rafael Gi-
guer e acontece na Gerência de Santo Ângelo (Rua 
Duque de Caxias, 747).

Inclusão no mercado
de trabalho

 III Congresso de 
Relações Internacionais

O III Congresso de Relações Internacionais, Di-
reito e Poder: Atores Emergentes e a Cidadania Glo-
bal, foi realizado na URI Santo Ângelo dias 27 e 28 
de setembro, no auditório do prédio 13.O Congresso 
foi promovido pelo Grupo de Pesquisa Tutela dos Di-
reitos e sua Efetividade e pela Rede de Estudos em 
Relações Internacionais (REdRI), com a parceria do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestra-
do e Doutorado e da Graduação em Direito da URI 
Santo Ângelo.  

De acordo com a proposta do evento, “os atores 
não estatais emergentes têm apresentado autonomia, 
agendas próprias e diferentes formas de atuação no 
âmbito global. Infl uenciam e limitam os atores es-
tatais com grande fl uidez. Foram realizadas confe-
rência com os professores  Odete Maria de Oliveira, 
José Francisco Dias da Costa Lyra, Márcio Ricardo 
Staffen,  Eduardo Baldissera Carvalho Salles, Char-
lise Colet Gimenez, Claudio Machado Maia, Karine 
de Souza Silva, Giovanni Olsson,  Florisbal de Souza 
Del`Olmo, Joana Stelzer, Rogério Santos da Costa, 
Everton das Neves Gonçalves, Gilmar Antônio Bedin.

Minguante
2/10 a 8/10

Nova
9/10 a 15/10
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O curso de água do Rio Comandaí e a geografi a da loca-
lidade onde ele passa, no interior de Santo Ângelo, histori-
camente despertou o interesse para a geração de Energia. 
A segunda matéria desta série relembra fatos da família 
Piccoli que doou a área de terras onde atualmente está ins-
talada a MCH - Mini Central Hidrelétrica Claudino Fernan-
do Piccoli. Este empreendimento destinado a produção de 
eletricidade é mantido e administrado pela CERMISSÕES 
- Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das 
Missões.

O Distrito de Comandaí e o curso de água está na divisa 
dos municípios de Giruá e Santo Ângelo, à 19,5 quilômetros 
da Catedral Angelopolitana. A estrada é praticamente toda 
de chão batido e o tempo estimado de deslocamento de car-
ro é de 42 minutos ou 1h12min de bicicleta. 

A área de terra foi doada pelo casal Edgar e Sara Piccoli 
e logo na entrada da micro usina pode ser visto um bus-
to erguido em homenagem a Claudino Fernando Piccoli. 
Junto a este monumento também é preservada a peça  de 
uma antiga turbina de geração de energia pertencente aos 
Sr. Claudino, morador que foi considerado um idealista na 
produção de energia e sempre sonhou com um empreendi-
mento desta natureza naquela localidade. 

CARACTERÍSTICAS DA USINA
A nascente do rio está a cerca de cinco quilômetros des-

ta mini usina e o volume de água disponível permite, com o 
sistema instalado, a produção média de 0,35 MW, (350 kw) 
por hora, energia que colabora com a eletrifi cação rural dos 
moradores próximos. 

Segundo a Cooperativa são cerca de 700 famílias ru-
rais servidas por aquela central hidrelétrica. No entanto, 
a quantidade de água disponível não permite que os mo-
tores trabalhem em plenitude e obriga a cooperativa ad-
quirir energia em períodos de menor incidência de chuva. 
Consequentemente a capacidade de produção desta mini 

hidrelétrica não é sufi ciente para a demanda de clientes da 
Cermissões naquela localidade.

Outra característica do sistema é que ele necessita de 
energia elétrica de terceiros para o funcionamento e quan-
do “falta luz” a produção para. Segundo informações técni-
cas esta usina é assíncrona, ou seja, não é capaz de fornecer 
energia elétrica isoladamente. 

Na barragem uma comporta permite o escape constan-
te de água para manter a biodiversidade e o ecossistema 
característico do rio Comandaí, inclusive equipes de bió-
logos e engenheiros ambientais fazem vistorias na área de 
preservação ambiental no entorno da Hidrelétrica, periodi-
camente são analisadas a qualidade da água e o desenvolvi-
mento e manutenção da fauna e da fl ora.

O sistema se utiliza de um desvio do rio que logo após a 
barragem cria um canal de água que segue a céu aberto até 
a “câmara de carga”, construção que tem uma comporta e 
uma grade que impede que partículas de materiais diversos 
como folhas e galhos entrem pelo tubo metálico que condu-
zirá a água em queda até as duas turbinas do tipo Francis 
de 175 kw. 

FAMÍLIA PICCOLI
Na área de terras onde está a Usina podem ser vistas 

as ruínas das benfeitorias da família Piccoli, um chaminé 
se destaca na paisagem e edifi cações onde funcionava uma 
olaria também chama a atenção, há também outra edifi ca-
ção que ainda guardam muitas engrenagens que indicam 
que ali também existia um moinho. 

A família Piccoli já se  utilizava da força d’água para 
produzir energia elétrica e motora. Atividades como produ-
ção de farinha, tijolos já eram feitas neste local bem antes 
da cooperativa instalar o sistema da MCH, mostrando que 
os colonizadores já tinham a habilidade de produção ener-
gética, bem como a busca pela autossufi ciência, mesmo em 
áreas da zona rural de Santo Ângelo. 

Energia que Energia que 
vem do Rio vem do Rio 
Comandaí Comandaí 

A MCH - Mini Central Hidrelétrica, Claudino Fernando Piccoli, 
da Cermissões, usa a força do Rio Comandaí para contribuir 

com o sistema de eletrifi cação rural. A capacidade de geração é 
de 0,35 MW, (350 kw) por hora, mas o sistema é limitado pelo 
volume de água do rio e depende de chuvas regulares “quase” 

acima da média para funcionar em capacidade máxima

Barragem da usina no Rio Comandaí

Busto em homenagem ao antigo proprietário da terra e peça da turbina já usada pela família 

Turbinas do tipo Francis de 175 KW acopladas a dois geradores

Marcos Demeneghi

Chaminé da antiga olaria

Antigos eixos movidos com a força da água

Série: Energia
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JUSSARA E 
BETHÂNIA DE OLIVEIRA

BÁRBARA E 
GABRIELA RIGO FLORES

ROSANI E 
RENATA PULCINELLI

NARA E 
VITÓRIA HENKES

TAÍS E 
YASMIM BERNARDI

ROSELI E 
MEROLYN PETRI

DÉBORA E MARIA 
LUISA BRAGAGNOLO

VÂNIA E 
JÚLIA DAVID LIMA

ADRIANA E 
JÚLIA PRZYCZYNSKI

JOCELI E 
GIOVANNA SELI

Fotos: Equipe Bárbara RigoFotos: Equipe Bárbara Rigo

AINDA SOBRE O CATÁLOGO DE BROTOS 2018
Devido a enorme repercussão do Catálogo de Brotos 2018, 
ainda hoje evidenciamos mais algumas fotos. Então, em des-
taque as 10 Brotos Catalogadas com suas respectivas mães, 
no momento em que receberam o “Catálogo de Brotos” que 
estampa a imagem de cada uma delas, num belo trabalho fo-
tográfi co assinado por Bárabara Rigo. Também em destasque 
a foto que registra a noite em que a “Catalogadas de 2018”  
se reuniram na Los Passos, juntamente com as Soberanas do 

Clube Gaúcho para uma ocasião divertida e bacana com o 
objetivo de aumentar os laços de amizade. Cabe salientar 
que elas , as catalogadas e as Soberanas do Clube foram mui-
to bem recebidas pela empresária Ana Paula Brondani, que 
ao lado de seu marido  Roger Siqueira dos Passos- comanda 
a Los Passos pastelaria, que em breve vai estar totalmente de 
cara nova e em novo endereço. A Los Passos vai fi car muita 
mais ampla, bonita e funcional.

A empresária ANA PAULA BRINDANI, que comando com  sucesso a Los Passos - cercada pelas Catalogadas de 2018 e as 
Soberanas do Clube Gaúcho - na noite que aconteceu a descotraida confraternização do Catálogo de Broto 2018.
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Andréia Bortoluzzi - Nail Designer  
da Clínica Camila  Hartmann entre 
Janice Fritz e a Dra. Juliana carrion 
Bercht - na inauguração do novo 

espaço multiprofi ssional.

NO CIRCUITO SOCIAL DA CIDADENO CIRCUITO SOCIAL DA CIDADE

Fátima Cattani, Denise Berwangwer, Siomara Farias de 
Farias Berwanger, Norinha Schneider e Letícia Farias 
de Farias Berwanger. E abaixo, Cláudia Motta, Alecsya 
Motta e Ana Maria Drabik - no “Carrano Fashion Day”, 
que movimentou a Eclipse Calçados.

Caroline, Cristiane e Eduardo Fernandes, Kurt e Cinara 
Enéas Mürmann, e Sueli Enéas. Abaixo, Minéia e Maurício 
Meneghetti, Adriane e Rogério Ribas - na “Noite de 
Lançamentos 2018”, com apresentação do  Catálogo 
de Brotos, Coroação das Soberanas do Clube Gaúcho e 
lançamento da 51ª Revista O Mensageiro.

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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TÊM DÚVIDAS OU NEM MESMO SABE EM QUEM VOTAR?
 O site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulga-

CandContas), disponibiliza a lista completa de todos os candidatos em ní-
vel estadual e nacional. 

Por meio do site, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br, o eleitor consegue conferir o núme-
ros dos candidatos, partido, coligação, situação da candidatura, entre ou-
tras informações.

ONDE EU VOTO?
Uma das principais dúvidas que surgem as vésperas das eleições é o 

local de votação. Também pela internet os eleitores podem conferir o local 
em que votam. Basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
pelo link: http://www.tse.jus.br/.  A opção está na página principal e para 
realizar a consulta basta inserir o número do título de eleitor.

QUAIS DOCUMENTOS PRECISO LEVAR PARA VOTAR?
No dia da eleição, leve um documento ofi cial com foto: carteira de iden-

tidade, passaporte, carteira de categoria profi ssional reconhecida por lei, 
carteira de trabalho, Documento Nacional de Identidade (DNI) ou carteira 
nacional de habilitação. 

Tenha sempre em mão seu título de eleitor, já que nele constam in-
formações sobre a zona e a seção eleitoral. Se preferir, baixe o aplicativo 
e-Título (título de eleitor em meio digital, disponível para Android ou iOS), 
que substitui documento ofi cial com foto. Em caso de segundo turno, os 
eleitores voltarão as urnas no dia 28 de outubro, para escolher presidente 
ou/e governador.

Eleições 2018

E agora... Onde e em quem votar?
No próximo domingo, dia 7, acontece o primeiro turno das eleições 2018. Neste ano os brasileiros irão eleger o Presidente 
da República; Governadores; Senadores e Deputados Federal e Estadual. Quem não anotou ou não sabe o número do seu 

candidato pode realizar a consulta na internet. Confi ra

QUEM PODE VOTAR?
- O voto é obrigatório para todo cidadão, nato 

ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 
e 70 anos.

- Os presos provisórios e os adolescentes inter-
nados, desde que tenham tirado o título de eleitor 
e estejam em dia com a Justiça Eleitoral. Também 
têm o direito de votar, por não estarem com os 
direitos políticos suspensos (inciso III do artigo 
15 da Constituição Federal).

QUEM NÃO PODE VOTAR?
 - Quem está com o título cancelado por não ter 

justificado ausência em três eleições consecutivas. 
No caso das ausências, cada turno de um pleito é 
considerado como uma eleição isolada.

- Quem perdeu o prazo para justificação e não 
pagou a multa pela irregularidade.

- Cidadãos que estão com os direitos políticos 
suspensos.

- Quem não participou da revisão biométrica 

obrigatória (em Santo Ângelo não era obrigatório).
- Aqueles que não tiraram o título de eleitor 

até o dia 9 de maio nem regularizaram sua situa-
ção perante a Justiça Eleitoral.

- Eleitores cujos dados não estejam no cadas-
tro de eleitores da seção constante da urna, ainda 
que apresente título de eleitor correspondente à 
seção e documento que comprove sua identidade. 
A regra consta do parágrafo 6º do Artigo 111 da 
Resolução TSE nº 23.554/2017, que trata dos atos 
preparatórios para as eleições 2018. Nessa hipó-
tese, a mesa receptora de votos deverá registrar 
a ocorrência em ata e orientar o eleitor a compa-
recer ao cartório eleitoral a fim de regularizar sua 
situação.

VOTO FACULTATIVO?
-  Para jovens com idade entre 16 e 17 anos, 

idosos com mais de 70 anos e analfabetos, o voto 
é facultativo.

Fonte: Agência Brasil

CONFIRA QUEM PODE E QUEM NÃO PODE VOTAR

• O Rio Grande do Sul possui 422 
candidatos para vagas a deputado 
federal, é só escolher um com 
quatro dígitos, e confi rmar 

• No estado são 853 candidatos para 
deputado estadual, basta escolher 
um, digitar o número na urna e 
confi rmar.

• Neste ano, os eleitores irão votar 
em dois senadores para representar 
o estado do Rio Grande do Sul. 
Escolha dois candidatos e vote.

• Para o cargo de governador 
do estado são oito candidatos 
concorrendo. Para votar o eleitor 
deve digitar os dois números 
correspondente ao candidato de 
preferência e confi rmar.

• Para presidente da república, a 
eleição 2018 têm 13 candidatos 
concorrendo. Basta escolher e votar.

HORÁRIO ELEITORAL
VAI ATÉ AMANHÃ

Até amanhã, dia 4, os candidatos poderão usar o 
horário de propaganda gratuita para conquistar os 
votos do eleitorado brasileiro, que soma 147.302.357 
pessoas.

Pela legislação, é crime arregimentar eleitores ou 
fazer propaganda de boca de urna no dia da votação 
– neste ano, 7 de outubro, das 8h às 17h. Essa proibi-
ção está prevista na Lei 9.504/97 e tem pena de de-
tenção de seis meses a um ano, que pode ser conver-
tida em prestação de serviços à comunidade, e multa.

No dia da eleição, também é vedado o uso de 
alto-falantes e amplifi cadores de som, bem como a 
realização de comícios e carreatas e a promoção de 
qualquer propaganda de candidato ou partido po-
lítico. Também é proibido transportar eleitores até 
o local de votação, uma prática que era comum no 
passado, especialmente nos locais de difícil acesso. 
Somente a Justiça Eleitoral pode fornecer transporte 
e alimentação no dia da eleição.

Arquivo JOM
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 A Paróquia Anjo da Guarda promove no 
próximo fi nal de semana, dias 6 e 7, mais 
umaedição da Tradicional Quermesse. Se-
rão comercializados carne de porco assada 
e galeto, sonhos, pastéis, polenta frita, ba-
tata caramelizada e cucas, entre outros.  A 
quermesse acontece no Salão Paroquial da 
Catedral, com acesso pela Avenida Sete de 
Setembro.

Além disso, no próximo fi nal de semana 
também haverá missas alusiva as Festivida-
des do Anjo da Guarda, na Catedral Angelo-
politana. As celebrações acontecem em dois 
horários no domingo, sendo às 9h e às 19h.

A direção da paróquia informa ainda 
que está recebendo doações, tanto em di-
nheiro, quanto farinha, açúcar, azeites, 
ovos, mumu, goiabada, entre outros. As do-
ações podem ser deixadas na secretaria da 
paróquia, durante a semana. A arrecadação 
durante a quermesse será revertida em me-
lhorias para a Catedral e a Paróquia. Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefo-
ne (55) 3312-1416.

A Campanha de Arrecadação 
do Lixo Eletrônico fechou o dia 
com cerca de 60 toneladas de 
eletro-eletrônicos entregue pela 
população no último sábado, dia 
29. Além disso, os organizadores 
do Festival Boas Ideias, que acon-
teceu concomitante com a cam-
panha de recolhimento, estimam 
que mais de cinco mil pessoas 
passaram pelo evento realizado 
no Largo da Catedral Angelopo-
litana.

Conforme o secretário mu-
nicipal do Meio Ambiente, 
Francisco da Silva Medeiros, 
as campanhas realizadas até 
agora pelo atual gestão somam 
135 toneladas de lixo eletrônico 
coletadas em Santo Ângelo.  O 
recolhimento de celulares, ba-
terias, pilhas, computadores, 
televisores, impressoras, entre 
outros equipamentos eletro-
-eletrônicos, foi uma ação con-
junta do Governo Municipal 
com o apoio e a participação 
da Unimed Missões, Sindicato 
do Comércio Varejista de Santo 
Ângelo (SINDILOJAS), Federa-
ção do Comércio do Rio Grande 
do Sul (Fecomércio/RS), Natu-
somos, 1º B Com, Lions Club 
de Santo Ângelo Tiaraju, Mo-
vimento de Cursilhos de Cris-
tandade do Brasil (MCC) e URI 
Santo Ângelo. 

BOAS IDEIAS
Com a oferta de uma série de 

atrações, o Festival Boas Ideias 
reuniu, em especial, crianças e 
alunos da rede de ensino, mar-
cando a abertura em Santo Ân-
gelo da XXV Semana Interame-

ricana da Água e a 18ª Semana 
Estadual da Água.

O diretor Administrativo da 
CORSAN, Alberto Paganella, 
agradeceu o apoio a do Governo 
Municipal para que Santo Ângelo 
fosse sede da abertura da Semana 
Interamericana da Água no Rio 
Grande do Sul, assim como a ci-
dade de Gramado que teve evento 
simultâneo. Paganella destacou 
que o Festival Boas Ideias já reu-

niu mais de dois milhões de pes-
soas nas mais de 1500 atividades 
e ações em defesa da água e do 
meio ambiente. 

O evento também teve show 
nativista com a Anelise Severo e 
Jean Kirchoff, apresentação de 
grupos de danças gauchescas que 
participaram da inter-regional do 
ENART, entre outras atrações, 
como o debate de ideias dos ins-
critos no Festival. 
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SECRETÁRIO RONALD 
KRUMMENAUER VISITA ESCOLAS DA 

14ª CRE
O Secretário de Estado da Educação, Sr. 

Ronald Krummenauer, esteve na quarta-feira 
(26), em Santo Ângelo. O roteiro incluiu visi-
ta à 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
(CRE), inauguração de obra na Escola Técnica 
Estadual Presidente Getúlio Vargas e Esco-
la Estadual de Ensino Médio Dr. Augusto do 
Nascimento e Silva de Santo Ângelo, além da 
marcenaria da Escola Estadual Técnica Gua-
ramano de Guarani das Missões. O Secretário 
veio acompanhado do Diretor do Departamen-
to das Coordenadorias Regionais de Educação, 
Sr. Carlos Norberto Fraga e do Assessor de Im-
prensa do Gabinete, Renato Gava.

PROJETOS DA 14ª CRE 
SE DESTACAM NA MEP 2018

Neste ano, a 14ª Coordenadoria Regional 
de Educação, contou com 15 trabalhos inscri-
tos pelas escolas estaduais de educação profi s-
sional da região de sua abrangência na Mostra 
das Escolas Estaduais de Educação Profi ssio-
nal – MEP, que aconteceu em Ijuí, nos dias 25 
e 26 de setembro. Segundo a Interlocutora da 
Suepro na 14ª CRE, Rosamari Rossato “Os tra-
balhos das escolas profi ssionais começam logo 
no início do ano letivo. Os alunos recebem um 
tema e passam a desenvolvê-lo, coordenados 
por professores. Fazem estudos científi cos 
para desenvolver novas ferramentas dos mais 
diversos setores”. Na tarde da quarta-feira, dia 
26, ocorreu a premiação dos trabalhos apre-
sentados. A 14ª CRE conquistou 5 primeiros 
lugares, 3 segundos lugares e 1 terceiro lugar. 
A Coordenadora Regional de Educação, pro-
fessora Enida Teresinha Lange Sallet, destaca 
que a MEP é a grande oportunidade das esco-
las técnicas mostrarem os projetos de excelên-
cia que realizam. Temos orgulho das nossas 
escolas. Nossos aplausos a todos que partici-
param deste importante evento, demonstran-
do competência, talento e criatividade. Confi ra 
os projetos premiados:

Paróquia Anjo da Guarda 
promove Quermesse

Durante o evento serão comercializado carnes de porco, entre outros produtos

Festividade alusivo a Festa do Anjo da Guarda acontece no próximo fi nal
de semana, dias 6 e 7, no Salão Paroquial da Catedral Angelopolitana

Campanha arrecada 60 toneladas de lixo eletrônico

Campanha aconteceu no último sabádo, no Centro Histórico

Gráfi co mostrando a quantidade de lixo recolhido em edições passadas

AI PMSA / Fernando Gomes

Michael  Garcia
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A IV Cronovolta promovida pela 
Associação de Veículos Antigos de 
Santo Ângelo – AVANT – será rea-
lizada no próximo sábado, dia 6. O 
percurso de 120 quilômetros contará 
com cinquenta equipes que pilotam 
carros com mais de 30 anos e não 
será uma prova de velocidade, mas 
sim de regularidade.

A concentração dos pilotos, copi-
lotos e veículos antigos será no pátio 
da Scherer SA, localizada na ERS 344. 
Pela manhã serão entregues os kits 
com camisetas, adesivos e divulgados 
os esclarecimentos para a realização 
da prova. A bandeirada de largada 
será dada no local da concentração à 
tarde, às 13h30min. 

Cinquenta equipes participarão, com seus carros antigos, 
de uma prova de regularidade. O percurso será de 120 km 

A IV Cronovolta 
será no sábado

Divulgação


