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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

5/10/2018 - 14h e 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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Editorial
 

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Neste domingo os 
santo-angelenses vão 
às urnas para votar 
em presidente, go-
vernador, senador, 
deputados estaduais 
e federais. Este ato 
simbólico representa a 
efetividade do ato de-
mocrático, pois é por 
meio do voto que os 
cidadãos manifestam 
a vontade política ele-
gendo representantes 
no executivo e legisla-
tivo estadual e federal. 
Saiba as informações 
mais importantes so-
bre o ato de votação. 

No sábado acon-
tece a IV Cronovolta 
promovida pela Avant. 
Durante a prova, equi-
pes de antigomobilis-
mo farão um passeio 
cronometrado por 120 
quilômetros. A maté-
ria ilustra a capa da 
edição de hoje e pode 
ser lida na página 5.

O destaque da pá-
gina 3 é para a educa-
ção. Elencamos uma 
matéria mostrando 
que alunos de esco-
las técnicas estaduais 
foram destaques na 
MEP. Além disso, qua-
tro projetos de escolas 
de Santo Ângelo foram 
premiados na Mostra 
das Escolas Estaduais 
de Educação Profi ssio-
nal.

Já na contracapa 
o destaque é para um 
projeto, que tem o ob-
jetivo arrecadar livros 
que serão destinados 
para entidades do mu-
nicípio de Santo Ânge-
lo, saiba mais sobre a 
iniciativa.

Além disso, leva-
mos até a sua residên-
cia as informações da 
tradicional revista se-
manal BS Magazine e 
Viver Bem. Uma boa 
leitura e um ótimo fi -
nal de semana!

Notas

Minguante
2/10 a 8/10

Mais de 200 jovens receberam 
a dispensa do Serviço Militar Obri-
gatório. 

A solenidade de juramento à 
Bandeira do Brasil foi realizada 
na manhã da sexta-feira, dia 5, em 
frente à Catedral Angelopolitana e 
ilustra o Retrato Cotidiano desta 

edição. 
Na cerimônia o prefeito Jac-

ques Barbosa, juntamente com 
autoridades militares fizeram a 
entrega simbólica de Certificado 
de Dispensa de Incorporação para 
quatro jovens que representaram 
os demais.

Fernando Gomes 

Dispensa de 
Incorporação

 Novo uniforme 

O Grupo de veteranos da SER Santo Ângelo es-
treou o novo uniforme no dia 15 de setembro. O gru-
po de jogadores existe a mais de 14 anos e é formado 
por esportistas que jogaram ou possuem ligação com 
o clube missioneiro. A estreia do novo fardamento foi 
diante do Caibaté, na cidade vizinha, com vitória do 
grupo de Veteranos da SER Santo Ângelo por 1 a 0. 

Divulgação

Final de Quermesse

Em pé: Burin, Dialema, Carlão, Rosental, Airton, Luis 
Fernando, Cleomar e Locatelli.  

Agachados: Jorge, Cachaça. Ivo, Batu, João Veiga, 
Biro-Biro, Neguinho, João Luís e Jeferson.

A Paróquia Anjo da Guarda promove neste fi nal 
de semana, dias 6 e 7, mais uma edição da Tradi-
cional Quermesse. Serão comercializados carne de 
porco assada e galeto, sonhos, pastéis, polenta frita, 
batata caramelizada e cucas, entre outros. A quer-
messe acontece no Salão Paroquial da Catedral, 
com acesso pela Avenida Sete de Setembro. Além 
disso, haverá missas alusiva as Festividades do Anjo 
da Guarda, na Catedral Angelopolitana. As celebra-
ções acontecem em dois horários no domingo, sen-
do às 9h e às 19h. 

A direção da paróquia informa ainda que está 
recebendo doações, tanto em dinheiro, quanto fa-
rinha, açúcar, azeites, ovos, mumu, goiabada, entre 
outros.As doações podem ser deixadas na secretaria 
da paróquia, durante a semana. A arrecadação du-
rante a quermesse será revertida em melhorias para 
a Catedral e a Paróquia.

Dia Internacional do Idoso
Foi realizada na última segunda-feira, dia 1º, no 

Plenário Juarez Lemos, da Câmara de Vereadores 
de Santo Ângelo, uma Sessão Especial em home-
nagem ao Dia Internacional do Idoso. A solenidade 
contou com a presença do Secretário de Assistência 
Social, Trabalho e Cidadania, Lauri Juliani, da pre-
sidente do Conselho Municipal do Idoso (COMID), 
Maria de Fátima Lucca Ribeiro, do gerente do Sesc 
Santo Ângelo, representando o Programa Maturi-
dade Ativa, Luciano Maso, e da Coordenadora Do 
Grupo De 3ª Idade Viva A Vida, Da Uri Santo Ânge-
lo, Marli Lourdes Bellinaso Johann. Também mar-
caram presença, representantes do Lar da Velhice 
Izabel Oliveira Rodrigues, e do Retiro dos Idosos 
Universina Carreira Machado.

Nova
9/10 a 15/10
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FARINHA DE TRIGO
MARIA INÊS 5KG

R$ 11,69

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)

AMACIANTE DE ROUPAS 
GIRANDO SOL 2L

R$ 3,99

ALIMENTO PARA CÃES
STREET DOG 7KG

R$ 17,99

LEITE LONGA VIDA
CCGL 1L

R$ 2,75

MASSA CASEIRA 
PASTAMIA 400G

R$ 1,99

LEITE LONGA VVIDACOXA E SOBRECOXA
KG

R$ 5,69

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 10,19

$ R

AMACIANTE DE ROUPASSE DE ROU

TRABALHOS PREMIADOS

1º lugar - Ambiente e saúde - pomada natural de ervas - ETE 
Guaramano - Rodrigo Ari Wentroba - Djonata Weide - Gabriel 
Sebastião Froes - Pedro Bourscheid Guth  
3º lugar - Desenvolvimento educacional e social - A vida do 
idoso no asilo - CE Pedro II - Ângela Maria Carneiro Machado 
- Flavia Regina Albuquerque Stringari - Viviane Wust e Silva - 
Rafaela da Luz Issler 
1º lugar - Gestão e negócios - Produzindo um gás econômico 
a partir de gasolina - ETE Entre Ijuís - Santo Ângelo - Cristina 
Fiorin Calegaro - Viviane Kusler  - Victor Hintz Scherer - Wander 
Jesiel Teixeira Quadrado  - Eduardo Andrade da Silva - João 
Victor Moura Franco  
2º lugar - Informação e comunicação - Avaliação das 
Variedades da cultivar soja na Região das Missões - ETE 
Guaramano - Guarani das Missões - Marcelino José Joroczewski 
– AR - Arthur Carlos Machado Trevisa - Bernardo Refatti Melo - 
Nathan Obregon Antunes
1º lugar - Informação e comunicação - Infl uência de insetos 
polinizadores na cultura da canola - ETE Guaramano - Guarani 
das Missões - Zelmar Jose Wyzykowski - Jairo Antônio Zanatta 
- Gabriel Fernando Friedrich - Dieimes Jeandrei Sowa 
1º lugar - Produção alimentícia - Desenvolvimento de barras 
de cereais com produtos da agricultura familiar: Batata doce e 
abóbora desidratadas - ETE Guaramano - Guarani das Missões 
- Clarice Wochniski - Andreia Kornowski Barraz - Fernando 
Lower Renner - Fernanda Viana Barceló - Patrícia Marciane 
Kierepka
2º lugar - Produção alimentícia - Produção de pós e pré 
dipping de modo caseiro, visando a diminuição de casos 
mastite - ETE Guaramano - Guarani das Missões - Rodrigo 
Ari Wentroba - Andreia Kornowski Barraz - Eduardo Anklam - 
Kevin Luis Agnes Hartmann - Eduardo Kramer Siveris  
2º lugar - Recursos naturais - Caixa artesanal para abelhas 
Apis Mellifera - ETE Guaramano - Guarani das Missões - 
Andreia Kornowski Barraz - Clarice Wochniski - Alisson Tonin 
- Leonardo Natividade - Mairana Lowe Renner  
1º lugar - Turismo e hospitalidade - Turistando em Santo Ângelo 
- CE Pedro II - Santo Ângelo - Alice Scherer da Costa - Lilian Rita 
Gewehr Tisott - Carolina Ribeiro da Silva - Danilly Vianna

Divulgação/14ª CRE

Educação

Soluções práticas
Alunos de escolas técnicas estaduais são destaque na MEP. Alunos de escolas técnicas estaduais são destaque na MEP. 

Quatro projetos de escolas de Santo Ângelo foram premiadosQuatro projetos de escolas de Santo Ângelo foram premiados
Três projetos desenvol-

vidos por alunos do ensino 
médio técnico de escolas 
estaduais de Santo Ânge-
lo desenvolvem soluções 
práticas nas áreas de pro-
dução energética, turismo 
e desenvolvimento social e 
se destacam na Mostra das 
Escolas Estaduais de Edu-
cação Profi ssional – MEP, 
que aconteceu em Ijuí, nos 
dias 25 e 26 de setembro. 

Entre os trabalhos pre-
miados está o projeto que 
prevê a criação de um apli-
cativo que apresentará in-
formações sobre os pontos 
turísticos de Santo Ângelo, 
a produção de um  gás eco-
nômico a partir de gasolina 
e um terceiro estudo sobre 
a vida do idoso no asilo.

Na abrangência da 14ª 
CRE foram inscritos 15 
trabalhos e ao todo 9 deles 
foram premiados. A Esco-
la Técnica Estadual Gua-
ramano teve seis projetos 
em destaque, entre eles a 
produção de pomada de 
calêndula como tratamen-
to profi lático e curativo ás 
doenças e lesões de pele.

Coordenadora Enida juntamente  coma a Interlocutora da Suepro, professores orientadores e 
alunos pesquisadores das escolas estaduais da área de abrangência da 14ª CRE
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RELAÇÃO DOS LOCAIS E DAS RESPECTIVAS SEÇÕES ELEITORAIS 

(Antiga) Escola Municipal Florencio de Abreu - 98

Associacao Atletica Banco do Brasil - 25, 60, 155, 242

Centro de Atendimento Socioeducativo - Case Santo Ângelo - 313

Centro de Cultura - 9, 33, 89, 121

Centro Social Urbano - 245, 249, 282

Clube Comercial - 22, 54, 180

Clube de Mães de Rincão Dos Meottis - 73

Clube Gaúcho - 6, 136, 175, 211

Colegio Estadual Missoes - 1, 128, 148, 178, 214, 234

Colégio Estadual Onofre Pires - 29, 34, 63, 142, 145, 172, 

189, 197, 241

Colégio Estadual Pedro II - 5, 37, 126, 153, 160, 216, 264, 

289

Colegio Marista Santo Angelo -14, 125, 138, 164, 182, 209, 

243

Colegio Teresa Verzeri - 4, 45, 103, 132, 149, 157, 193, 206, 

227

Comunidade São Pedro (Em Frente à Antiga E. E. N. Sra. 
Aparecida) - 108

E. E. de Ensino Fundamental Edi Tereza Flores Lippert - 76, 97, 

152, 195, 235

E. E. de Ensino Fundamental Esther Schroder - 26, 123, 143, 

167, 185, 204, 222, 262

E. E. de Ensino Fundamental Madre Catarina Lepori - 62, 127, 

137, 161, 188, 207, 225

E. E. de Ensino Fundamental Orestes Lemos - 74

E. E. de Ensino Fundamental Sagrada Familia - 107

E. E. de Ensino Fundamental Ulysses Rodrigues - 21, 116, 124, 

159, 192, 237

E. M. de Ensino Fundamental Heinz Augusto Rogowski - 246, 

290, 298

E. M. de Ensino Fundamental Esther Schroeder - 77

E. M. de Ensino Fundamental Gildo Castelarin - 17, 141, 171, 

223

E. M. de Ensino Fundamental Jose Alcebiades De Oliveira - 
292, 293

E. M. de Ensino Fundamental Liberato Salzano Vieira Da 
Cunha - 250, 294

E. M. de Ensino Fundamental Margarida Pardelhas - 10, 122, 

139, 154, 170, 187, 210, 232

E. M. de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida - 57

E. M. de Ensino Fundamental Nossa Senhora dos Navegantes 
- 13, 58, 174

E. M. de Ensino Fundamental Professora Mathilde Ribas 
Martins - 297

E. M. de Ensino Fundamental Sagrada Familia - 42, 186, 239

E. M. de Ensino Fundamental Sgto. Pedro Krinski - 90

Emei Professor José Barcaro - 312

Escola de Ensino Fundamental Concórdia - 51, 78, 80, 83, 

205

Escola Estadual Augusto Nascimento e Silva - 23, 39, 129, 

151, 177, 217, 248, 253, 275, 285

Escola Estadual de Ensino Fundamental Abílio Lautert - 202, 

220, 296, 300, 309

Escola Estadual de Ensino Médio Buriti - 15, 35, 162

Escola Estadual Santo Tomás de Aquino - 38

Escola Municipal Antonio Manoel - 92, 106, 238

Escola Municipal Castro Alves - 13

Escola Municipal Eurico De Moraes - 41, 168, 283

Escola Municipal Ulisses Rodrigues - 84, 198

Escola Técnica Estadual Presidente Getulio Vargas - 16, 18, 

53, 100, 165, 224

Faculdade CNEC Santo Ângelo - 19, 24, 79, 120, 131, 150, 

158, 190, 191, 196, 226, 252, 256, 286

Ginásio de Esporte João Dallacorte - 240, 257

Ginásio Municipal Professor Marcelo Mioso - 2, 7, 140, 199, 

201

Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi - 3, 118, 

134, 144, 166, 176

Jardim de Infância Municipal Prof. Odyla Pinto de Carvalho - 
251, 267

Paróquia Santo Antônio - 273, 277, 280, 284

Piquete Vinte e Dois de Março - 52

Salão Comunitário de Comandaí - 96

Salão Comunitário de Lajeado Micuim - 49

Salão Paroquial da Ressaca Da Buriti - 115

Salão Paroquial de Atafona - 55

Salão Paroquial de Ilha Grande - 36

Teatro Municipal Antonio Sepp - 61, 91

Universidade Regional Integrada - 258, 295

DIANTE DA URNA

É importante digitar o número de cada candidato 
com atenção e conferir a foto do político escolhido antes 
de apertar a tecla “Confi rma”. Caso ocorra algum erro, o 
eleitor pode apertar a tecla “Corrige” antes de fi nalizar o 
processo e digitar o número novamente.

Para votar no deputado federal, o eleitor terá que 
digitar quatro números na urna eletrônica e, em seguida, 
apertar a tecla “Confi rma”. Para o cargo de deputado 
estadual ou distrital, será necessário digitar cinco 
números e, novamente, apertar a tecla “Confi rma”.

SÃO DOIS SENADORES

Nas eleições de 2018, são duas vagas de senador em 
disputa, diferentemente do que ocorreu no pleito de 2014, 
quando o eleitor escolheu apenas um nome para o cargo.

Isso acontece porque o mandato dos senadores é 
de oito anos, mas as eleições para o Senado acontecem 
de quatro em quatro anos. Assim, a cada eleição, a Casa 
renova, alternadamente, um terço e dois terços de suas 
81 cadeiras. Este ano 54 vagas estão em disputa.

O número dos candidatos ao Senado tem três dígitos 
e o eleitor só pode escolher candidatos a senador do seu 
estado.

A Justiça Eleitoral informa que não é possível votar 
duas vezes no mesmo candidato. Em caso de repetição, o 
segundo voto é automaticamente anulado.

DivulgaCandContas

Onde consultar o nome dos candidatos e o 
respectivo número?  

O site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais 
(DivulgaCandContas), disponibiliza a lista completa de 
todos os candidatos em nível estadual e nacional.

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

Eleições

A chefe do cartório aconselha levar 
a “colinha” na hora da votação 

Para evitar surpresas diante da urna, o eleitor deve fi car atento a sequência de votação que neste ano é diferente da eleição anterior. Para evitar surpresas diante da urna, o eleitor deve fi car atento a sequência de votação que neste ano é diferente da eleição anterior. 
A quantidade de votos é outra questão pertinente as eleições de domingo, pode causar mais demora e aumentar o tamanho das fi lasA quantidade de votos é outra questão pertinente as eleições de domingo, pode causar mais demora e aumentar o tamanho das fi las

 “O melhor conselho é levar 
a cola eleitoral com o número 
dos candidatos”, explica a chefe 
do Cartório Eleitoral de Santo 
Ângelo, Marivane Gehm Gonçal-
ves Medeiros, ela entende que a 
anotação no papel é fundamental 
para agilizar o processo de vota-
ção e evitar a formação de fi las.

Em Santo Ângelo não houve-
ram alterações nos locais de vo-
tação e as sessões serão alocadas 
nos mesmos endereços. (confi -
ra no quadro)

Santo Ângelo têm 61833 elei-
tores. O local que concentra mais 
pessoas, com 14 seções é a Facul-
dade CNEC, só neste local votam 
4392 eleitores.  

Destaca-se ainda pelo núme-
ro de seções e eleitores, a Escola 
Estadual Augusto Nascimento e 
Silva, com 3103 eleitores, E. E. 
de Ensino Fundamental Esther 
Schroder, com 2866 e Colégio 
Estadual Pedro II, com 2550.

HORÁRIOS
Os eleitores podem votar entre 

8 horas e 17 horas. Às 17 horas o 
presidente da mesa entrega se-
nhas a todos os eleitores presentes 
e solicita que entreguem os seus 

títulos de eleitor na mesa. Desta 
forma, alguns eleitores votam de-
pois das 17 horas mas só porque já 
estavam presentes no local antes 
da hora estipulada por lei. 

Se um eleitor chegar atrasado 
ao local da votação (depois das 
17 horas), ele não poderá votar. 
Neste caso, ele terá que justifi car 
sua ausência.

Neste domingo, dia 7, ocorre 
o primeiro turno das Eleições 
2018 e o segundo turno será no 
dia 28 de outubro. 

BIOMETRIA
Mesmo quem não fez o reca-

dastramento biométrico têm o 
direito de votar, pois o processo 
de cadastramento biométrico 
ainda não foi concluído e não é 
obrigatório em Santo Ângelo. 
Outra novidade é que os eleito-
res com biometria no IGP - Ins-
tituto Geral de Perícia também 
poderão votar  usando as digi-
tais. Isso será possível graças a 
um convênio entre o TRE/RS - 
Tribunal Regional Eleitoral e o 
IGP – Instituto Geral de Perícia, 
órgão responsável pela emissão 
das carteiras de identidade, por-
tanto, aquelas pessoas que re-

centemente fi zeram a carteira de 
identidade e não fi zeram o reca-
dastramento biométrico podem 
estar com os dados biométricos 
nas urnas neste domingo. 

Nas cidades de Vitória das 
Missões, Eugênio de Castro, 
Entre-Ijuís e São Miguel das 
Missões o recadastramento já 
foi concluído e todas as sessões 
eleitorais realizam a votação por 
meio da biometria. Mas a chefe 
do Cartório Eleitoral de Santo 
Ângelo Marivane Gehm Gonçal-
ves Medeiros, afi rma que nestes 
municípios não haverá transtor-
nos relacionados ao recadastra-
mento, tendo em vista que, não 
é a primeira eleição depois da 
obrigatoriedade e todos os elei-
tores que perderam o prazo já 
fi zeram o regularização. 

45ª ZONA ELEITORAL
A 45º Zona Eleitoral com sede 

em Santo Ângelo tem a jurisdi-
ção de quatro municípios: Eugê-
nio de Castro (2.357 eleitores); 
Santo Ângelo (61.833 eleitores); 
Vitória das Missões (3.296 elei-
tores); São Miguel das Missões 
(5.633 eleitores) e Entre-Ijuís 
(6.959 eleitores).

LEMBRETE: Leve um documento ofi cial com foto 
pode ser a carteira de identidade, passaporte, 
carteira de categoria profi ssional reconhecida por 
lei, carteira de trabalho, Documento Nacional de 
Identidade (DNI) ou carteira nacional de habilitação.  
Levar o título de eleitor facilita a identifi cação da 
seção eleitoral e demais dados.
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Eventos

Irmãos Matje - Henrique e Alexandre

Cinquenta equipes e seus carros antigos farão um “Pas-
seio Cronometrado” neste sábado, dia 6, participam veí-
culos históricos com mais de 30 anos que percorrerão 
120 quilômetros em estradas Missioneiras na IV Cro-
novolta. Este evento automobilístico é uma inicia-
tiva da Associação de Veículos Antigos de Santo 
Ângelo – Avant. 

A partir das 9h30min os “antigomobilistas” 
se concentrarão no pátio da Scherer SA, locali-
zada na ERS 344 para confraternização e pre-
paração para a bandeirada de largada que será a 
tarde, exatamente às 13h30min.

A Cronovolta é uma competição única nestes 
moldes na Região das Missões e já está em sua 
quarta edição. A prova é realizada em estradas ru-
rais e vias urbanas, sendo todo o trajeto pavimen-
tado. 

A competição envolve duas categorias de participan-
tes, “graduados e estreantes”. Neste ano, uma das novi-

dades é que os competidores terão a missão de percorrer dois 
trechos distintos, portanto, a prova terá duas largadas. 

Promovida pela Avant – Associação de Veículos An-
tigos Santo Ângelo conta com o patrocínio da Empre-

sa Scherer S/A, MOTORKOTE,FREMAX E MASTER 
POWER  e apoio do Posto Ipiranga Integração/Ro-
doviária.

A AVANT realiza dois principais eventos du-
rante o ano, um deles em março, com um encon-
tro de carros antigos que integra proprietários 
vindos de vários estados brasileiros e o segundo 
que é a Cronovolta, realizada sempre no segundo 
semestre de cada ano. 

Segundo a diretoria da associação estes even-
tos colaboram para a preservação da memória das 

antigas tecnologias automobilísticas, contribui para 
que os veículos continuem em condições de trafega-

bilidade e ao mesmo tempo, incentivam a arte do anti-
gomobilismo. 

Retro Fotografi as 

Antigomobilistas são desafi ados
a um Passeio Cronometrado 

A IV Cronovolta promovida pela AVANT – Associação de Veículos Antigos de Santo Ângelo 
será realizada no sábado, dia 6, com a participação de cinquenta equipes 

COMO É UMA PROVA CRONOMETRADA

Trata-se de uma prova automobilística 
semelhante a um rally de regularidade, na qual 
as equipes compostas por piloto e navegador 
recebem, minutos antes da largada, o “livro de 
bordo”. Neste instrumento de navegação consta o 
itinerário a ser percorrido e o tempo que devem ser 
completos os trajetos pré-determinados. Os fi scais 
da prova fazem o controle e verifi cação nos pontos 
de referência, conferindo a regularidade e precisão 

dos competidores. O vencedor é a equipe/carro que 
obtiver menor índice de erro nas aferições realizadas 
pela organização do evento.

A prova exige uma sintonia/entrosamento 
entre piloto e navegador na leitura das instruções 
contidas no livro de bordo, sendo necessário o uso 
de equipamentos de precisão como cronometro, 
GPS ou outros que auxiliem na interpretação das 
informações. 

CRONOVOLTA (SÁBADO, DIA 6)

9h30min – Início da concentração, adesivação e distribuição 
dos Kits para os competidores 
11h – Palestra de instruções sobre a prova
13h30min – Largada (primeiro trecho) 
15h – Previsão de relargada (segundo trecho)
17h – Previsão de chegada
17h30min – Coquetel de confraternização entre os 
competidores
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Beleza

Mahogany é inaugurada na
 Rua Três de Outubro

A franquia é única na região e oferece fragrâncias masculinas e femininas, além de cosméticos e maquiagens da Mahogany, 
marca que atua há mais de 27 anos e tem reconhecimento inclusive fora do país

Mahogany Santo Ângelo foi aberta na tarde da última quinta-feira, dia 4 Michele Bagatini, Patrícia Schalanski, Júlia Schalanski Andrade, André Bezerra e Bibiane dos Santos

A Mahogany Santo Ângelo abriu as portas na 
tarde da quinta-feira, dia 4, com um coquetel 
para convidados e clientes. 

A loja da Capital Missioneira é a única na re-
gião e passa a oferecer para a comunidade, os 
produtos da marca que tem reconhecimento in-
clusive no exterior.

 A franquia é comandada por Patrícia Scha-
lanski e fica na Rua Três de Outubro, número 375 
B, no centro da cidade. 

O coquetel de inauguração contou também 

com a presença do consultor de franquias da 
Mahogany, André Bezerra, que salientou o fato 
de que a partir de agora, o público feminino e 
masculino da cidade e da região podem contar 
com os perfumes, cosméticos e loções da marca, 
que tem reconhecimento em todo o Brasil e in-
clusive está abrindo franquias em outros países.

A Mahogany possui mais de 200 lojas em todo 
país e trabalha há 27 anos com cosméticos de alto 
padrão, desenvolvidos juntos com as principais 
casas de fragrâncias internacionais. 

O portfólio conta com mais de 50 fragrâncias 
masculinas e femininas, além de sabonetes líqui-
dos e em barras, hidratantes, produtos para tra-
tamento dos cabelos, do corpo, inclusive maquia-
gens. Além disso, conta com uma linha dedicada 
para o público masculino, com produtos para o 
cuidado da pele, barba, cabelo e bigode. 

Mais informações podem ser obtidas pelo 
email:mahogany.santoangelo@maaahogany.
com.br ou pelo telefone/Whatsapp: (55) 99901-
8880.

Michael Garcia
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Acontece neste sábado, o “Dia 
‘D’ da Mulher”. A ação será reali-
zada na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Bairro Pippi, 
das 9 às 13 horas. 

O Dia “D” da Mulher conta-
rá com diversas atividades das 
secretarias municipais e apoia-
dores. Profi ssionais de saúde 
realizarão exames preventivos; 
autoexames de mama; orientação 
sobre mamografi a; testes rápido 
de hepatite C e B, HIV e Sífi lis e 
distribuição de preservativos fe-
mininos e masculinos. A Secreta-
ria de Turismo, Esporte, Lazer e 
Juventude fará atividades recrea-
tivas com as crianças. 

A Liga Feminina de Comba-
te ao Câncer distribuirá material 
informativo e comercializará ca-
misetas e guarda-chuvas do Ou-
tubro Rosa. A 12ª Coordenadoria 
Regional de Saúde fi cará respon-
sável pela ofi cina terapêutica com 
artesanato em tecidos; a Unimed 
Missões levará até a UPA a sua 
campanha Mude1Hábito, com a 
distribuição de frutas e material 
informativo e serviços de medi-

cina preventiva; o Hospital Santo 
Ângelo irá divulgar e distribuir o 
manual do paciente oncológico. 

Já a Faculdade CNEC San-
to Ângelo fará testes rápidos de 
glicose e tipagem sanguínea, afe-
rição de pressão arterial, orien-
tações sobre “direito do paciente 
com câncer”, prevenção e orien-

tação de higiene oral; a URI Santo 
Ângelo realizará testes de Índice 
de Massa Corporal, caminhada 
informativa com monitoramento, 
ginástica e realização de preventi-
vo; o Instituto Federal Farroupi-
lha levará o curso de Estética Pro-
eja para que seja realizado Quick 
Massagem. 

E vale uma recarga em rapariga. Há pala-
vras nas línguas do mundo que hospedam um 
ou mais de um sentido pejorativo, feio, de bai-
xo calão. As palavras em si não têm sentidos 
pejorativos, feios, de baixo calão. São as pesso-
as que lhes inculcam esses sentidos. Uma das 
palavras que na língua portuguesa adquiriu 
no Brasil, lá pelas tantas, um sentido pejora-
tivo, feio, de baixo calão, foi “rapariga”. Esse 
mesmo sentido estava em tempos atrás mais 
que nos tempos de hoje na palavra “moça” em 
Portugal. Sentidos pejorativos de uma ou de 
outra palavra dependem de alguns fatores que, 
combinados, lhe encapam tais sentidos. Entre 
os fatores estão principalmente certas pesso-
as que usam a usam. Também os contextos, os 
ambientes, as ocasiões.

Posto isso, observe-se, por exemplo, a pala-
vra “rapariga”. Rapariga, em termos de língua 
portuguesa, é feminino de rapaz e só. Há, porém, 
pessoas no Brasil que enxergam nela mais sen-
tidos que apenas o sentido feminino. Enxergam 
nela sentidos pejorativos, sujos, de baixo calão. 
Davam-lhe antes mais que agora, entre esses 
sentidos, o sentido de puta, de mulher de todos 
que a possuíssem, de mulher de rua, de mulher 
suja de caráter, de mulher à toa, pornográfi ca, 
etc. Em Portugal, no entanto, essa palavra é lim-
pa, límpida, escorreita, de alto padrão, eufônica, 
que soa bem e enche a razão e a emoção de pra-
zer humano elevado, equilibrado, ajuizado.

Sendo assim, vale um comparativo entre os 
falantes portugueses e os falantes brasileiros. 
Em Portugal, todos dizem na fala e na escrita 
a palavra rapariga. Preferem, aliás, dizer rapa-
riga a dizer moça. Lá, os professores, inclusive 
os universitários, podiam e podem dizer nor-
malmente, sem problema algum, os rapazes e 
as raparigas desta sala de aula, desta univer-
sidade. Dizem e não apanham. Não lhes era 
aconselhável dizer os moços e as moças desta 
sala de aula, desta universidade. No Brasil, po-
rém, como muitos sabem, inverteram-se e in-
vertem-se esses usos. Aqui os professores usa-
vam e usam, se e quando necessário, os moços 
e as moças desta sala de aula, desta faculdade, 
desta universidade. Podiam e podem usar no 
lugar de moços a palavra rapazes, mas não 
podiam nem podem usar no lugar de moças a 
palavra raparigas. Por quê? Porque apanham. 
Podem ser chamados de bagaceiras. Podem ter 
as orelhas puxadas pelos pais das moças, pelo 
coordenador do curso e até pela direção. Os 
professores aqui não sofrem esses impropérios 
e essas sanções porque se cuidam muito e es-
tão sempre vigilantes, prudentes e cautelosos 
nas escolhas das palavras que usam dentro e 
fora das salas de aula.

Assim, em síntese, houve e há escritores que 
usaram e usam o termo “rapariga” normalmen-
te, ou seja, sem deturpação alguma, no puro 
sentido português. Um deles, por exemplo, é 
Aluízio Azevedo em O Cortiço; outro, Lima Bar-
reto em Clara dos Anjos; e outro, encurtando 
a lista, Érico Veríssimo em Olhai os Lírios do 
Campo. Érico escreveu: “Chamou a secretária, 
uma rapariga magra, de ar cansado.”

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Dia “D” da Mulher será 
neste sábado na UPA
Entre às 9h e as 13h serão realizadas ações, exames preventivos, bem como 

orientações sobre a campanha de Combate ao Câncer
Fernando Gomes

Cidade

Laço rosa é o principal símbolo da campanha de combate ao câncer de mama

Paulo Gualberto leva a música 
galponeira ao Brique da Praça

A coordenação de Eventos e Divulgação do Bri-
que da Praça agendou para o domingo de Eleições 
Gerais no País, a presença do grupo “De Marca e 
Sinal”, que ao longo de sua caminhada tem anima-
do os Fandangos no estilo galponeiro, ressaltando 
a nossa cultura com um toque bem missioneiro, 
com cheiro de campo e com a autenticidade e a 
simplicidade de homem de fronteira, declarou o 
músico, cantor e compositor Paulo Gualberto.

O Grupo é composto por Fagundes no acor-
deão, Leomar na bateria, Davi no contrabaixo e 
Oneide na guitarra. Segundo seu vocalista e cria-
dor Paulo Gualberto, o Grupo está em fase de 

montagem do próximo trabalho, que vem agregar-
-se ao primeiro, e que tem o título de “Pelos Fan-
dangos Do Pago”. Terá, como o primeiro CD “De 
Marca e Sinal”, composições de Gualberto, além 
da participação de outros compositores do cancio-
neiro gaúcho.  

 Além disso, o Brique recebe no domingo, en-
tre as suas bancas, a presença dos consultores da 
empresa “EKO’ 7, que através de seus consultores 
disponibiliza artigos como colchões G 7, travessei-
ros e utilidades nas linhas de acessórios diários, 
vestuário, móveis e físio, as quais auxiliarão nos 
cuidados de saúde de toda a família. 

Final dos Jogos Culturais começa na terça-feira
Os Jogos Culturais estão na 

etapa fi nal e os alun os em con-
tagem regressiva para a noite de 
premiação. A última etapa da 
competição acontece na próxima 
terça-feira, dia 9 e quarta-feira, 
dia 10, quando as escolas partici-
pantes se enfrentam para a deci-
são dos vencedores do ano 2018.

A Secretaria de Turismo, Es-
porte, Lazer e Juventude de San-
to Ângelo fez uma parceria com a 
competição e passa patrocinar os 
troféus dos vencedores. A compe-
tição conta com a parceria, tam-
bém, da Secretaria de Cultura, e 
Secretaria de Educação deste mu-
nicípio, além das secretarias de 
Educação e Cultura de São Miguel 
das Missões e de Entre-Ijuís. Tam-
bém são parceiros dos Jogos Cul-

turais: URI, Big Master, Sistema 
Fecomércio RS- SENAC, Grand 
Jeté Escola de Dança, Uníntese.

De acordo com a coordenadora 
geral do evento esse ano, a jorna-
lista Edna Lautert, dos 2800 alu-
nos participantes da competição 
sobraram 350 para decisão dos 
três primeiros colocados de cada 
categoria, representando agora 21 
escolas que continuam na compe-
tição. 

A noite de premiação dos Jo-
gos Culturais 2018 acontece na 
sexta-feira, 19 de outubro, no Te-
atro Municipal Pe. Antônio Sepp, 
a partir das 19h30min, quando 
serão revelados os vencedores. 
Nessa noite haverá show e apre-
sentações artísticas diversas, além 
da cerimonia de premiação. Bailarinas em uma das etapas do jogos

Divulgação/Edna Lautert
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Ação promovida durante o mês de outubro busca arrecadar livros que serão 
destinados para entidades de Santo Ângelo 

Marcos Demenghi

 “Doe um Livro, 
crie um leitor”

O mês de outubro é o mês do livro, pensando nisso 
o Lions Universitário, Leo Clube e Projeto Tempresto 
estão promovendo a campanha “Doe um livro, crie um 
leitor”. A iniciativa tem como objetivo, promover a lei-
tura e incentivar a doação de livros para entidades do 
município.

A ação, que ocorre durante todo o mês, irá recolher 
obras literárias que poderão ser doadas para a ala psi-

quiátrica do HSA, Coordenadoria da Educação, Pre-
sídio Municipal e Secretaria da Educação.  A Câmara 
de Vereadores de Santo Ângelo é uma das parceiras do 
projeto, servindo como ponto de coleta no município. 
Além disso, a Justiça Federal, consultório da Dra Cla-
rice Veronese Mattos e Uniclin são os outros pontos de 
coletas dos livros. Mais informações sobre o projeto 
pode ser obtido no site: www.tempresto.com.br

Livros usados podem ser doados em um dos pontos de coleta da campanha


