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Retrato cotidiano

As andorinhas continuam desafi ando os As andorinhas continuam desafi ando os 
métodos que tentam barrá-las de entrar métodos que tentam barrá-las de entrar 

na Catedral Angelopolitana. A última na Catedral Angelopolitana. A última 
técnica foi a instalação de uma porta técnica foi a instalação de uma porta 

automatizada de vidro temperadoautomatizada de vidro temperado

Porta de Porta de 
vidro na vidro na 
CatedralCatedral



2 29 de setembro de 2018

 

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

28/9/2018 - 14h
1° Prêmio -  2.518
2° Prêmio -  6.251
3° Prêmio -  3.900
4° Prêmio -  6.408
5° Prêmio -  2.139
6° Prêmio -  1.216

28/9/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Fases da Lua

SÁB

MÁX.

MÍN.

31°
20°

5 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

26°
20°

55 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

27º
18°

68 mm

Editorial
 

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Hoje o destaque é 
para a inter-regional 
do ENART. Mais uma 
vez vem para Santo 
Ângelo pessoas de 10 
regiões tradicionalis-
tas. Saiba todas as in-
formações na matéria 
que editamos para a 
edição de hoje. Onde 
ocorrem as apresenta-
ções, qual a estimativa 
de público e como está 
sendo organizado o 
evento que segue até 
amanhã em nossa ci-
dade. 

Na capa elencamos 
uma foto da nova por-
ta de vidro colocada na 
Catedral Angelopoli-
tana, não aprofunda-
mos sobre o assunto, 
mas elencamos o tema 
como uma curiosida-
de de nosso cotidiano, 
tendo em vista que, o 
fato tem relação com 
as andorinhas que en-
tram na igreja e sujam 
as paredes. 

Neste sábado tem 
uma equipe recebendo 
a população na Praça 
Pinheiro Machado, es-
tará ocorrendo mais 
uma edição da campa-
nha de recolhimento 
de lixo eletrônico. Além 
disso, um evento pa-
ralelo leva a cultura da 
sustentabilidade para 
a praça através da arte, 
vale a pena conferir. 

O caderno Viver 
Bem de hoje, traz ma-
térias exclusivas so-
bre cirurgia plástica 
da face, outra matéria 
sobre diagnóstico e 
procedimentos perso-
nalizados de estética 
e o espaço BioFlora, 
editado por colabo-
radores do curso de 
biologia da URI, que 
tem sido um sucesso 
em nosso jornal. Além 
de artigos sobre outros 
temas que nos indicam 
o caminho do bem vi-
ver.

Confi ra estas e ou-
tras informações no 
jornal deste sábado.

Notas

Cheia
24/9 a 1º/10

Além da porta de madeira que 
originalmente faz parte da arquite-
tura da Catedral Angelopolitana, foi 
instalada uma segunda passagem 
de vidro temperado. Trata-se de 
uma porta automatizada e estrutu-
rada para evitar a entrada das ando-
rinhas. No entanto, elas continuam 
revoando e fazendo ninhos no inte-
rior da igreja. A porta foi instalada 
a cerca de quinze dias e segundo o 
vigia do local, os pássaros aguar-
dam os momentos de abertura para 
adentrarem no recinto. 

Em maio deste ano foram gas-
tos mais de R$ 100 mil para o tra-
lho de limpeza e manutenção da 
igreja, inclusive no interior, onde 
as andorinhas sujavam com as suas 
fezes. 

Naquele mês foi realizada a 
limpeza do frontispício, limpeza 
das esculturas, reparos no hall de 
entrada e nos pilares de sustenta-
ção, além de melhorias na parte 
interna da igreja.

FESTA DO ANJO DA GUARDA
A Festa do Anjo da Guarda ini-

cia neste domingo, dia 30. Além 
da Missa que começa às 9h, com 
o tema “A Palavra de Deus – Luz 
e vida para o povo” será realizado 
um almoço festivo com cartões a 

venda ao valor de R$ 25 para adul-
tos e R$ 12 para crianças. 

Também será realizado um trí-
duo com celebrações na quarta-
-feira, dia 03, às 19h com o tema: 
A família e a comunidade, sexta-
-feira, dia 05, às 19h com o tema: 
Leigos sal e luz na comunidade e 
sociedade e sábado, dia 06, às 17h 
com o tema: Vida e saúde, dons de 
Deus – Unção dos Enfermos.

DISPUTAS POLÍTICAS E A 
IMAGEM DA CATEDRAL
Nesta semana o Bispo de Santo 

Ângelo Don Liro Vendelino Meurer 
demonstrou repúdio ao ato de ins-
trumentalizar a simbologia da igre-
ja para fi ns de campanha política.

 
Nota de esclarecimento da 
Diocese de Santo Ângelo:
1. Que o espaço na frente da 

Catedral é público;
2. Que o uso da imagem da 

catedral para campanha política 
não tem autorização da Diocese 

Manifestamos, por isso, nosso 
repúdio a quem instrumentalizou 
este símbolo religioso e histórico 
tão importante e cara para todos 
nós. 

Dom Liro Vendelino 
Meurer – bispo diocesano

Marcos Demeneghi

As andorinhas As andorinhas 
voltaram...voltaram...

Ladrões de placas de 
monumentos são presos

Placas de identifi cação dos monumentos estavam 
sendo arrancadas e por meio das câmaras de vídeo-
-monitoramento a Brigada Militar conseguiu identifi -
car os autores que foram presos em fl agrante. O epi-
sódio ocorreu na última quinta-feira, dia 27, quando a 
Brigada Militar, localizou os dois elementos próximo a 
prefeitura carregando um saco nas costas. 

O monumento aos Expedicionários localizado 
na Praça Pinheiro Machado foi um dos patrimônios 
públicos alvo deste tipo de furto. Na base do soldado 
existem placas com a relação dos homenageados que 
estiveram na 2ª Guerra Mundial. 

Na tentativa de abordagem um dos elementos 
correu largando ao solo o saco com os placas de metal 
com emblemas da Prefeitura Municipal com indica-
ção de nomes e datas de inaugurações diversas. Dian-
te dos fatos foi dada voz de prisão aos indivíduos R.J., 
de 35 anos e A.L.dos S., de 21 anos, sendo conduzidos 
a DP onde foi Lavrado a Prisão em Flagrante.

Marcos Demeneghi

Saiba quem pode e quem 
não pode votar

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 internados, desde que tenham tirado o tí-
tulo de eleitor e estejam em dia com a Justiça Eleitoral.

Quem não pode votar- Quem está com o títu-
lo cancelado por não ter justifi cado ausência em três 
eleições consecutivas. No caso das ausências, cada 
turno de um pleito é considerado como uma elei-
ção isolada. Quem perdeu o prazo para justifi cação 
e não pagou a multa pela irregularidade. Cidadãos 
que estão com os direitos políticos suspensos. Quem 
não participou da revisão biométrica obrigatória no 
município em que vota. Aqueles que não tiraram o 
título de eleitor até o dia 9 de maio nem regulariza-
ram sua situação. Eleitores cujos dados não estejam 
no cadastro de eleitores da seção constante da urna, 
ainda que apresente título de eleitor correspondente 
à seção e documento que comprove sua identidade.

Voto facultativo -  Para jovens com idade entre 
16 e 17 anos, idosos com mais de 70 anos e analfabe-
tos, o voto é facultativo.                   Fonte: Agência Brasil

Minguante
2/10 a 8/10
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ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 10,19

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)

PERNIL SUÍNO
RESFRIADO KG

R$ 8,99

AÇÚCAR CRISTAL 
DEGRANDIS 5KG

R$ 8,99

PÃO CACETINHO
KG

R$ 5,99

AÇÚCAR CRISTAL AR CRISTAL
DEGRANDIS 5KGGEGRANDIS

LEITE LANGUIRU
1L

R$ 2,79

LEITE LANGUIRU

(COTRISA CONDE)

COXA E SOBRECOXA
KG

R$ 5,69
(COTRISA CONDE)

PONTA DE PEITO 
BOVINA KG

R$ 11,99
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Cidadania

Visita do Governador 
Adão José Fighera é governador do distrito 4660 do Rotary e reuniu-se Adão José Fighera é governador do distrito 4660 do Rotary e reuniu-se 

com os conselhos diretores dos quatro grupos de Rotary de Santo Ângelocom os conselhos diretores dos quatro grupos de Rotary de Santo Ângelo
O Governador Distrital (4660) do Rotary 

Adão José Fighera esteve em Santo Ângelo e 
reuniu-se com os quatro grupos que atuam em 
nosso município, na Casa Rotariana e na tarde 
de quinta-feira, dia 27, fortaleceram os laços e 
renovaram as energias para atuar na gestão do 
“Ano Rotário” que segue até junho de 2019.

O distrito 4660 é o maior em abrangência no 
Estado do Rio Grande do Sul, envolve 35 cidades 
e 59 clubes que realizam serviços voluntários. O 
governador segue uma agenda de visitações até 
dezembro, o que ele determina como encontros 
de motivação. José Fighera elogiou a atuação 
dos clubes de Santo  Ângelo exaltando o espíri-

to de harmonia, afi rmando que volta para casa 
energizado pela interação com os companhei-
ros. 

“Temos uma atuação espetacular em Santo  
Ângelo”, afi rmou o Governador que é de San-
ta Maria, ele disse que voltará para sua cidade 
energizado depois do encontro, que considerou  
quase festivo, dada a trajetória de atuação dos 
Clubes e a harmonia que percebe na convivência 
dos companheiros. 

Em nossa cidade atuam os seguintes grupos: 
Rotary Clube Santo  Ângelo Centro, Rotary Clu-
be Cruz de Lorena, Rotary Clube Santo  Ângelo 
Norte, Rotary Clube Santo  Ângelo Centro Norte.

Luis Antonio Lauter, Adão José Fighera, Cláudio Pacheco, Denise 
Berwanger, Moacir Rigo e Marlene Rigo, recepcionados por Amauri Lírio
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Educação

Marcos Demeneghi

Gentil Sancandi - esposo, Dirce Helena, 
Márcia Regina e Marcelo - fi lhos e, Pedro 
Strassburger Sancandi, neto, agradecem as 
manifestações de carinho recebidas por ocasião 
do falecimento de

e convidam para as missas de Sétimo Dia, 
que serão realizadas neste sábado, dia 29 de 
setembro, às 17h, no Carmelo em Santo Ângelo 
e, às 15h30min, na Paróquia Santo Antônio do 
Partenon, em Porto Alegre.

CONVITE PARA MISSA DE 
7° DIA DE FALECIMENTO

Maria Dalva Maria Dalva 
Pinto SancandiPinto Sancandi

Reivindicada em 1991... 
Inaugurada em 2018 

A quadra coberta da Escola 
Estadual Augusto do Nascimen-
to e Silva recebeu a visita do Se-
cretário de Educação do Estado 
do Rio Grande do Sul, Ronald 
Krummenauer. A direção da es-
cola aproveitou a presença para 
organizar um ato simbólico de 
inauguração desta área destina-
da ao esporte, que era uma rei-
vindicação de mais de 20 anos.

A obra iniciou no ano de 2015, 
fi cou um tempo parada, mas foi 
retomada e concluída recente-
mente, custando cerca de R$ 425 
mil, recursos do BIRD - O Banco 
Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento. 

O aluno José Odorissi exe-
cutou na gaita uma música cha-
mada Missioneiro, a Diretora 
Jordana Zandomenighi Fetter 
agradeceu a presença e a cons-
trução da cobertura em nome 

dos alunos. 
Além dos alunos, professores 

e direção da escola, estiveram 
presentes na solenidade de en-
trega da quadra coberta a Secre-

tária de Educação Enida Teresi-
nha Lange Sallet, o diretor das 
Coordenadorias Regionais da 
Seduc, Carlos Norberto Fraga, 
entre outras autoridades.

Secretário de Educação Ronald Krummenauer descerra a fi ta inaugural da quadra coberta

A quadra coberta da A quadra coberta da 
Escola Augusto do Escola Augusto do 
Nascimento e Silva era Nascimento e Silva era 
uma reivindicação antiga uma reivindicação antiga 
dos alunos e professores e dos alunos e professores e 
foi concluída neste anofoi concluída neste ano

Aluno José Odorissi executa a música “Missioneiro” para os visitantes 

Hoje, dia 29, o Colégio Estadual Mis-
sões está completando 59 anos de exis-
tência. Foi a primeira escola estadual 
de ensino médio do município de Santo 
Ângelo. Atualmente, o Colégio Estadual 
Missões é dirigido pela professora Solan-
ge Ritter que tem como vices diretoras as 
professoras Magda Carla Dornelles Fer-
nandes e Marivone Colovini Tolazzi. 

Conta hoje, com aproximadamen-
te 400 alunos, distribuídos entre 13 
turmas do Ensino Fundamental e 5 
turmas do Ensino Médio. Tem um 
quadro de professores e funcionários 
qualifi cados e comprometidos com 
a educação. Conta, também, com o 
apoio do CPM (Círculo de Pais e Mes-
tres) e do Conselho Escolar.

Neste ano, 2018, foi reativado o 
GEM - Grêmio Estudantil Missões - 
que vem colaborando com a Escola no 
desenvolvimento de projetos educati-
vos e recreativos como a gincana cul-
tural realizada na Semana Farroupilha.

Possui Ginásio de Esportes, sala 
de ginástica, laboratórios de ciências e 
informática bem equipados, ampla bi-
blioteca com acervo atualizado e com-
putadores, auditório, sala de vídeo e 
sala de multimídia, campo de futebol, 
pista de atletismo, parque infantil, 
ampla área para prática de esportes 
com quadras de basquete e vôlei, salas 
de aula com mobílias novas. Recente-
mente foi reformado e reinaugurado 
seu Galpão Crioulo. 

Verzeri divulga as 
novidades para o 

próximo ano letivo

Nova fachada do Colégio Teresa Verzeri

Colégio Estadual Missões: 
59 anos de história

A proposta educacional para 2019 do Colégio Te-
resa Verzeri foi divulgada durante um encontro de 
lançamento da Campanha de matrículas e rematrí-
culas 2018 – 2019. A equipe diretiva está focada em 
ofertar uma pedagógica inovadora onde a sala de aula 
se transforma em um laboratório para “o aprender”.

No dia 18 de setembro, pais, alunos e colabo-
radores  tiveram a oportunidade de conhecer as 
inovações e detalhes da proposta pedagógico para 
o próximo período. Conforme foi anunciado neste 
encontro, os alunos aplicam na prática todos os sa-
beres vistos em aula, com um aprendizado aliado 
à tecnologia. Segundo a direção o trabalho se serve 
de metodologias de ponta, que chamam a atenção 
para os novos rumos e tendências da educação. 

A proposta metodológica que vem sendo adotada 
pelo Colégio Teresa Verzeri de forma gradual, pro-
porciona aos educandos o desenvolvimento e a ex-
ploração das habilidades individuais, possibilitando 
que todos cresçam juntos e de forma colaborativa.

Durante o evento os presentes puderam conhe-
cer melhor as metodologias que já são aplicadas e 
que deram certo, pois serão ampliadas no próximo 
período. O projeto piloto realizado com os alunos do 
1º ano do Ensino Médio em 2018, por exemplo, será 
estendido para algumas turmas dos Anos Iniciais. 

O Colégio Teresa Verzeri valoriza o processo e 
não apenas o resultado, há um maior incentivo ao 
desenvolvimento de habilidades naturais sem deixar 
de lado o desenvolvimento de novas ideias que levem 
à formação integral dos educandos. 

Despertar novas ideias para ir além do conheci-
mento acadêmico e fortalecer os valores humanos 
positivos e espirituais dos seus alunos é um dos di-
ferenciais do Colégio.

A equipe diretiva convida a todos os pais e alu-
nos interessados na experiência pedagógica do Co-
légio Teresa Verzeri para uma visita e conhecer a 
proposta e as inovações.

Divulgação
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Eventos

Grupos de dez regiões tradicionalistas estarão em Santo Ângelo buscando a classifi cação para o ENART que será em novembro

A 2ª Inter-Regional do Encontro de Artes e Tra-
dição Gaúcha (ENART) movimenta a cidade neste 
fi nal de semana. Durante os dois dias de evento são 
esperados mais de 10 mil pessoas, entre prendas e 
peões, familiares e a comunidade, que irá acompa-
nhar as apresentações em quatro locais diferentes.

Tanto a quantidade de competidores, quanto o 
número de público deve ser maior em relação ao 
evento do ano passado, esta é a expectativa dos or-
ganizadores. 

Nesta edição a Capital Missioneira receberá 
participantes de dez regiões tradicionalistas, giran-
do em torno de 1500 competidores. O número de 
pessoas vindo de outras cidades do Estado expôs a 
saturação dos hotéis locais, que não possuem mais 
capacidade para receber hospedes. Mesmo com o 
preparo de alojamentos no Parque de Exposições 
Siegrifried Ritter, no 1ª B Com, escolas municipais 

e estaduais, CTG’S e clubes, algumas equipes pre-
feriram se hospedar em hotéis de outras cidades.

COMEÇA HOJE
As apresentações iniciam hoje, a partir das 8h, 

antes disso ocorre o sorteio das danças. A abertura 
ofi cial será às 14h e contará com a presença de au-
toridades locais e estaduais, além de representantes 
de entidades tradicionalistas, inclusive o governa-
dor do estado recebeu um convite para participar da 
abertura.

Por defi nição da comissão organizadora, as 
apresentações ocorrem no Ginásio Marcelo Mioso, 
no Colégio Estadual Missões, no CTG Os Legalistas 
e no Colégio Tiradentes. Além disso, no Marcelo 
Mioso estão sendo preparadas duas copas, além de 
uma ampla praça de alimentação.

As apresentações em categorias, desde dan-

ça de salão, até verso seguem até amanhã, quando 
será divulgado o resultado dos classifi cados das di-
versas modalidades para a grande fi nal do ENART 
em Santa Cruz do Sul, no mês de novembro. Além 
disso, no domingo, tradicionalistas de CTG’s locais 
se apresentarão a partir das 19h, na Praça Pinheiro 
Machado. 

Este será o segundo ano consecutivo que o mu-
nicípio sedia uma das fases Inter-Regionais do 
ENART. O evento é uma realização do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho (MTG), da Fundação Cultu-
ral Gaúcha e da 3ª Região Tradicionalista, e conta 
com o apoio do Governo Municipal, por meio da Se-
cretaria Municipal da Cultura. Nesta edição, o festi-
val terá o fi nanciamento do Pró-Cultura RS - Lei de 
Incentivo à Cultura (LIC/RS). O evento tem a super-
visão da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, com patrocínio da Corsan.
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Inter-regional do Enart movimenta
a cidade no fi nal de semana

2ª Inter-Regional do ENART terá entrada gratuita e contará com apresentações artísticas em quatro locais da cidade durante 
hoje e amanhã. A organização espera um público superior a 10 mil pessoas, durante os dois dias do evento

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO
7h45min: Palco 1- Sorteio das danças (força B)
8h: Palco 2- Danças de Salão (Classifi catória)
9h: Palco 3 - Solista Vocal Fem e Masc (Classifi catório)
9h: Palco 4- Declamação Feminina (Classifi catória)
9h: Palco 5-Declamação Masculino (classifi catória)
9h: Palco 6-Gaita e violão (classifi catória)
14h: Palco 7-Chula/causo/trova
13h30min: Palco 1- Abertura Ofi cial

DOMINGO
8h45min: Palco 1-Sorteio das Danças (Força A)
9h: Palco 1- Início das apresentações
9h: Palco 2-Danças de Salão (Final)
9h: Palco 3-Solista Vocal Masc e Femi-Final
9h: Palco 4-Declamação Feminino-Final
9h: Palco 5-Declamação Masculino- Final
9h: Palco 6-Gaita, Piano e violão
9h: Palco 7- Causo e trova-Final

LOCAIS DAS APRESENTAÇÕES:

1- Ginásio Marcelo Mioso- Danças Tradicionais Força A e Força B
2- CTG Os Legalistas- Danças de Salão
3- Auditório do Colégio Missões- Solista Vocal Feminino e 
Masculino
4- Sala 25 do Colégio Missões- Declamação Feminino
5- Sala de Ginástica do Colégio Missões- Declamação Masculino
6- Ginásios do Colégio Missões- conjunto instrumental e vocal, 
violão, viola, violino e gaitas
7- Hall de entrada do Colégio Tiradentes- Chula, Causo e Trova
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Ensino Superior

URI promove o 20º Descubra a Universidade
Evento será realizado na próxima terça-feira, dia 2 Evento será realizado na próxima terça-feira, dia 2 

e são esperadas mais de quatro mil pessoase são esperadas mais de quatro mil pessoas
A URI Santo Ângelo promove na pró-

xima terça-feira, dia 2, a 20ª edição do 
Descubra a Universidade. O evento tem 
como objetivo apresentar a universidade, 
estrutura e laboratórios, além das opções 
de ingresso para estudantes da cidade e 
de toda a região noroeste. Durante as ati-
vidades, guias irão orientar os estudantes 
pelas instalações do campus, apresentan-
do a URI e as atividades que são realiza-
das nos diversos cursos. 

O Descubra será realizado nos perío-

dos da manhã, tarde e noite e são espe-
rados mais de quatro mil pessoas. Além 
disso, será realizada a Mostra de Ciência 
e Tecnologia e a 7ª edição do Conexão 
URI, que é um circuito de provas para 
alunos de escolas inscritas. O eveto con-
tará com atividades lúdicas em varias 
áreas do conhecimento. O Conexão inícia 
às 13h e a equipe vencedora recebera uma 
premiação de mil reais. Mais informações 
podem ser obtidas no site: http://www.
santoangelo.uri.br. Estudantes conhecendo um dos laboratórios durante o Descubra a Universidade
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Lixo eletrônico será 
recolhido neste sábado

A 10ª edição da Campanha de Recolhimento do Lixo Eletrônico acontece hoje na 
Praça Pinheiro Machado. O descate dos materiais pode ser feito das 8h30min às 17h

Materiais descartados durante uma das edições da campanha

Acontece neste sábado a déci-
ma edição da Campanha de Re-
colhimento do Lixo Eletrônico. A 
partir das 8h30min a comunidade 
já pode ir até a Praça Pinheiro Ma-
chado para descartar os materiais. 
O recolhimento será até às 17h e 
nesta edição os organizadores es-
peram receber cerca de 50 tone-
ladas de aparelhos eletrônicos e 
eletrodomésticos em desuso.

Os equipamentos serão reco-
lhidos em caminhões pela empre-
sa Natusomos, que fará a recicla-
gem do material.  Além da equipe 
da Semma e voluntários de enti-
dades locais, o recolhimento tam-
bém contará com a participação 
de militares do 1º B Com. 

O recolhimento é uma ação 
conjunta com o apoio da Uni-
med Missões, Sindicato do Co-
mércio Varejista de Santo Ânge-
lo (SINDILOJAS), Federação do 
Comércio do Rio Grande do Sul 
(Fecomércio/RS), Natusomos, 1º 
BCom, Lions Club de Santo Ân-
gelo Tiaraju, Movimento de Cur-
silhos de Cristandade do Brasil 
(MCC) e URI Santo Ângelo.

SEMANA DA ÁGUA 
Neste ano o recolhimento 

do lixo eletrônico será concomi-
tante com XVIII Semana Inte-
ramericana e Estadual da Água 
e Festival Boas Ideias. O evento 
acontece neste sábado, 29, no 
Largo da Catedral Angelopoli-
tana com início às 9h30min. O 
evento será gratuito e leva a co-
munidade variadas atividades de 

ações sustentáveis, recolhimento 
de resíduos eletrônicos, passeio 
ciclístico, apresentações, entre 
outras atrações. 

O evento é uma promoção 
da Associação Brasileira de En-
genharia Sanitária e Ambiental 
– ABES e Corsan, com apoio do 
Governo Municipal, Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e 
Secretaria Municipal da Cultura. 

Rômulo Madrid de Mello (URI), Gilberto Aiolfi  (Presidente do Sindilojas), Tenente 
Pereira (Ofi cial de Comunicação do 1º BCom) e Rafael Ramos (SEMMA)

Fernando Gomes

Verbo fazer sozinho exprimindo ideia de 
tempo. Hoje “fazem” oito dias que a prima-
vera começou. Está errada ou certa a con-
jugação do verbo fazer na frase? Errada. 
Errada porque “fazem” deve passar a “faz”. 
Como explicar por quê? Assim: o verbo fazer, 
quando indica tempo, é impessoal, ou seja, a 
forma conjuga dele fica sempre no singular. 
Reforçando o dito, a forma correta de “fa-
zem”, no caso da frase acima, é “faz”. Hoje 
“faz” oito dias que a primavera começou. Eis 
mais alguns exemplos corretos: Faz dois dias 
que escrevo um poema. Faz dois meses que 
a campanha política está na mídia. Faz mais 
de dois séculos que Jesus Cristo esteve fisi-
camente em Jerusalém. Outros exemplos de 
frases com o verbo fazer indicando tempo fi-
cam a cargo do leitor.

Verbo fazer acompanhado de outro ver-
bo exprimindo ideia de tempo. Hoje “devem” 
fazer oito dias que a primavera começou. 
Está correta na frase a locução verbal “de-
vem fazer” ou não está? Não está. Por que 
não? Porque o verbo fazer, indicando tempo, 
é impessoal, e por ser impessoal, passa a im-
pessoalidade ao verbo que o acompanha, que 
o auxilia. O verbo que acompanha o verbo fa-
zer é conhecido no mundo da língua em geral 
e no da gramática em particular como auxi-
liar. Locução verbal é uso de dois ou mais 
verbos juntos na frase. 

Ainda locuções verbais com o verbo fazer 
indicando tempo. Sabe-se que em locuções 
verbais com verbo fazer indicando tempo, 
o verbo auxiliar fica sendo impessoal, ou 
seja, conjugado no singular, e o verbo fa-
zer, o principal, fica, conforme o caso e uso 
de verbo auxiliar diferente, no infinitivo, no 
gerúndio, ou no particípio. Fica, pois, inva-
riável, ou seja, numa dessas três formas no-
minais. Exemplos: Hoje deve fazer oito dias 
que a primavera começou. Hoje está fazen-
do oito dias que a primavera começou. Hoje 
tem feito oito dias que a primavera começou. 
Recorda-se que fazer é infinitivo, fazendo é 
gerúndio e feito é particípio. Gerúndio, em 
qualquer verbo, de qualquer verbo, termina 
sempre com ndo. Tanto no singular, quanto 
no plural: estou lendo, estamos lendo.

Verbo haver com o sentido de existir. O 
verbo haver, com o sentido de existir, gos-
ta de complicar com quem fala e com quem 
escreve, pelo menos com muitos que falam e 
que escrevem. Por quê? Porque ele, o verbo 
haver com o sentido de existir, é invariável 
na conjugação, ou seja, fica sempre no sin-
gular. Exemplo errado: Houveram muitos 
problemas durante a campanha política no 
Brasil nesses dois últimos meses. A forma 
verbal incorreta “houveram”, plural, deve 
passar para forma verbal correta “houve”, 
singular. Repete-se a lição: O verbo haver, 
significando existir, é invariável na conjuga-
ção, fica sempre no singular. Pode variar o 
tempo verbal de haver, mas não a pessoa: há, 
havia, houve, haverá, haveria, haja, houves-
se, houver.

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Meio ambiente

SAIBA MAIS:

MATERIAIS RECOLHIDOS
- Aparelho de som, ar condicionado, split, aquecedores, 
bebedouro cabos e fi os, cafeteira, liquidifi cador e batedeira, 
calculadoras, carregadores em geral, celulares e telefones no 
geral, centrais telefônicas, chuveiro CPU
- DVD e vídeo cassete, estabilizadores e nobreak, fax, ferro elétrico, 
fontes de microcomputadores, forno elétrico, freezer, geladeira
- HD, impressoras e scanners, lavadora de roupa
- Secadora de roupa e centrífuga,  máquina de escrever, máquina 
de lavar louça, micro-ondas, modem, mouse, notebook, pen 
drive, placas em geral,receptores, roteadores
- Servidores, térmicas, torneiras, unidade de cd, dvd e disquete

NÃO SERÃO RECOLHIDOS
- Pilhas
- Campanhas
- Toner Impressoras

ATRAÇÕES DO FESTIVAL
BOAS IDEIAS

Labáskara; Sorria, a água ainda está aqui - da Cia Circense Burzum; 
Será que a menina anda? - Jussara Graff under; Marcas urbanas - 
Janise Adams; Reciclartes slides guitar - Rodrigo Santos
- A Casa do Meio Ambiente com a exposição “Vidas e Formas”, 
de Jair Amaral da Silva, o Chiquinho; Escola de Chimarrão, 
Exposição de artefatos arqueológicos do Núcleo de Arqueologia 
da SMC Santo Ângelo, Exposição “Os cartunistas gaúchos e a 
sustentabilidade,  Exposição “Defensores ODS”, produzida por 
alunos das EMEFs de Santo Ângelo;
- Feira da Agricultura Familiar.
- A partir das 19h30min: GTF Aparício Borges – danças tradicionais, 
mirim e juvenil; CTG 20 de Setembro – danças tradicionais, 
invernada mirim, solista vocal (f) e declamação (f); GDF Os 
Farroupilhas – solista vocal feminino;  CTG Tio Bilia – danças 
tradicionais, invernada adulta e gaitas;  CTG Os Legalistas – chula.
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IGUAL AO 
BANRICOMPRAS, 
SÓ OUTRO 
BANRICOMPRAS.

BANRICOMPRAS 
É O SEU CARTÃO 
DE COMPRAS.

À vista.

Pré-datado para até 60 dias.

Parcelado em até 12x.

Sem juros e sem anuidade.

Só com Banricompras 
você paga do seu jeito.

SAC: 0800.646.1515 
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907

Ouvidoria: 0800.644.2200 
Deficientes Auditivos e de Fala: 3215.1068 Pague do seu jeito. Su
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/banrisul             @banrisulwww.meubanricompras.com.br


