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4º DE JANEIRO

A pé de São Nicolau a Santo 
Ângelo
Durante 10 dias um grupo de 11 peregri-
nos percorreu 177 quilômetros dos velhos 
caminhos traçados pelos Jesuítas e Guara-
nis Missioneiros. Os aventureiros partiram 
de São Nicolau, considerada a “Primeira 
Querência do Rio Grande” e na manhã do 
dia 04 de janeiro chegaram em Santo Ânge-
lo, à última redução missioneira construída 
pelos padres espanhóis a mais de 300 anos 
(Sant Angel Custódio). 

11 DE JANEIRO

Reestruturação do 
Banrisul 
A Superintendência Regional do Banrisul 
em Santo Ângelo agregou mais 32 agências 
que pertenciam a Regional Norte com sede 
em Palmeira das Missões e passou a ter 
sob sua jurisdição 64 agências. O Banrisul 
passou por uma reestruturação funcional, 
possuía 13 regionais e passou a ter nove. As 
medidas fazem parte de uma nova política 
organizacional da direção do Banco que 
inicia um processo com vistas a personali-
zação do atendimento ao cliente. As outras 
18 agências da regional extinta (Norte) 
passaram para a Regional Auto Uruguai. 

13 DE JANEIRO

IF Farroupilha passa a 
ofertar novo curso superior 
em Santo Ângelo

Uma das novidades no ensino superior no 
ano de 2018 em Santo Ângelo foi a oferta de 
35 vagas para o Curso Superior em Gestão no 
Agronegócio no IF Farroupilha. Os inscritos 
iniciaram a primeira turma no primeiro se-
mestre deste ano. Não houve vestibular e a 
seleção foi feita com a nota obtida no ENEM 
– Exame Nacional do Ensino Médio.  

18 DE JANEIRO

Ouro e Prata anuncia
o Double Decker

No salão de atos da ACISA em Santo Ân-
gelo o Diretor de Operações da Ouro e Prata, 
Carlos Bernaud recebeu lideranças e explicou 
as principais características de 12 novos ôni-
bus recentemente adquiridos para atuar na re-
gião das Missões, contemplado Santo Ângelo 
com viagens diárias até a capital Porto Alegre, 
em dois horários: às 12h e 23h. A apresentação 
da nova frota em Santo Ângelo foi realizada na 
última quinta-feira, dia 18.

O Double Decker é um ônibus de 15 metros 
de comprimento, dois eixos, dois andares. Além 
de mais espaço, o conforto é garantido por um 
motor mais potente (410 cavalos), freio Retarder 
(sinônimo de uma frenagem mais efi ciente e, con-
sequentemente, de maior segurança), banheiro 
inteligente (com descarga automática), além de 
agregar tecnologia de última geração que permite 
um Wi-fi  mais potente e usufruir dos serviços de 
entretenimento no App da Ouro e Prata. O ônibus 
oferece tomadas individuais para recarregar o no-
tebook e celular, inicialmente e a empresa adqui-
riu 12 unidades destes veículos.

20 DE JANEIRO

Governo ameaça fechar turmas 
da rede estadual

A suposta falta de demanda ameaça o fecha-
mento de pelo menos, quatro turmas da rede Es-
tadual. Em janeiro este fato exigiu mobilização 
de diretores, professores e coordenadores para 
solucionar uma falha no sistema de matrícula. 
A falta de inscrição afetou escolas como:  Abilio 
Lautert, Pedro Segundo, Unírio Carrera Macha-
do, Esther Schroeder, entre outras. 

As equipes diretivas afi rmavam que existe a 
demanda e que ocorreu uma falha de comuni-
cação. A comunidade escolar não compreendeu 
o processo de ingresso (candidatura) na rede 
estadual que foi totalmente informatizado. A 
inscrição deveria ser feita online de 6 a 30 de 
novembro de 2017, sendo que a matrícula está 
condicionada a inscrição, mesmo que efetivada 
no prazo de 02 de janeiro a 9 de fevereiro. Foi a 
primeira vez que o processo efetivou-se exclusi-
vamente pela internet, sendo que a SEDUC le-
vou em conta para fechar as turmas, somente o 
número de crianças e jovens inscritos no sistema 
informatizado.
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3 DE FEVEREIRO 

Mais de 1.500 toneladas
de lixo por mês

Diariamente são recolhidos em Santo Ân-
gelo 55 toneladas de lixo. As informações 
são da Via Norte, empresa responsável pela 
coleta na cidade. No início do ano a empresa 
contava com cinco caminhões para recolher 
o lixo da cidade. Dois caminhões recolhem 
o lixo seco e três recolhem o lixo úmido. To-
dos os veículos são rastreados por GPS, o 
que possibilita saber a hora, a rua e o bairro 
que o caminhão passou. 

4 DE FEVEREIRO

Avant inaugura sede social
Foi inaugurada no Parque de Exposições 

Siegfried Ritter a sede social da AVANT – 
Associação de Veículos Antigos de Santo 
Ângelo. Na oportunidade o presidente que 
encerrou o mandato, Mateus Pedrazzani, 
fez um agradecimento a todos que estiveram 
juntos na sua gestão. Também na ocasião 
tomou posse o novo presidente André Mall-
mann, que em conjunto com o tesoureiro 
Anderson Dias e secretário Carlos Scholl es-
tiveram a frente da entidade na gestão 2018. 

6 DE FEVEREIRO

Integração por meio do 
ciclismo

A Associação Ciclo Missões realiza ação 
que ganhou o nome de Terça Nobre, hábito 
que está ganhando força por meio da di-
vulgação das mídias sociais e surgiu com o 
objetivo de incentivar os ciclistas que estão 
iniciando no esporte, bem como, conquis-
tar mais adeptos para a prática esportiva. 
O passeio inicia sempre às 19h30min com 
a concentração e saída no Posto Santa Te-
rezinha, da Marechal (antigo Posto Flach), 
e dura cerca de uma hora. Segundo a ACM, 
participam em média cerca de 50 ciclistas.

8 DE FEVEREIRO

Lombadas eletrônicas
na ERS 344

Novos equipamentos de controle de 
velocidade foram instalados no dia 8 de 
fevereiro na ERS 344 em Entre-Ijuís. Os 
equipamentos ficam entre os Km 102 e 
103 e a velocidade máxima permitida 
no local é de 50 Km/h. As lombadas 
eletrônicas são os equipamentos fixos 
de fiscalização eletrônica ostensiva. 

20 DE FEVEREIRO

HSA passa a prestar serviço 
de Otorrinolaringologia

Já está em funcionamento no 
Hospital Santo Ângelo, o serviço de 
Otorrinolaringologia. O atendimento 
iniciou no dia 5 de fevereiro. Esta 
especialidade é oferecida pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e está sendo 
viabilizado através de contrato do 
HSA com o Instituto Regional de 
Otorrino (IRO). Posteriormente o 
Instituto também atenderá convênios e 
particulares. A equipe que atua na clínica 
de Otorrinolaringologia é formada por 
uma médica especializada na área, 
uma fonoaudióloga, um profissional de 
enfermagem e técnicas de enfermagem. 
Ao todo serão feitas 300 consultas e 25 
cirurgias mensais através deste serviço 
especializado.

24 DE FEVEREIRO

Empreendedores do 
turismo podem estar fora 
do mapa de informações

Baixo índice de certificação no Cadastur 
motivou a Fundação dos Municípios das 
Missões FUNMISSÕES em parceria com 
a Secretaria do Turismo, Esporte, Lazer 
e Juventude do Município realizarem 
uma reunião de incentivo ao cadastro 
no dia 23 de fevereiro no auditório do 
Centro Municipal de Cultura. 
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2 DE MARÇO

Canteiro não é calouro, mas 
foi vítima de trote

O canteiro central da Rua Universi-
dade das Missões apresentava as mar-
cas de farinha, tinta e outros produtos 
usados para recepcionar e promover a 
iniciação dos alunos que entram no pri-
meiro semestre da Universidade. A foto 
registrada na manhã da sexta-feira, dia 
02, também mostra que as embalagens 
dos materiais utilizados ficaram no es-
paço público à revelia do clima. 

3 DE MARÇO

Hipnotizando Andorinhas
Uma sequência de círculos coloridos 

semelhante a um alvo foi parafusada na 
porta de entrada da Catedral. O curioso 
dispositivo contrastava com a arquitetu-
ra barroca missioneira e causava estra-
nhamento. A ideia partiu dos próprios 
membros da diretoria da paróquia que 
fizeram uma pesquisa na internet e en-
contraram informações sobre o uso de 
um “painel hipnótico de pombos”. Os 
círculos eram indicados para inibir a en-
trada de pássaros no interior da igreja, 
pois a pintura interna personalizada da 
Igreja sofre alterações devido às fezes 
das andorinhas que entravam no templo 
e até faziam ninhos.  

3 DE MARÇO

É propaganda ou não é 
propaganda?

Um outdoor gerou dúvida quanto a 
configuração de propaganda eleitoral 
antecipada. O Ministério Público Eleito-
ral de Santo Ângelo recebeu denúncias, 
averiguou a procedência e identificou o 
autor da manifestação.  

21 DE MARÇO

Prefeitura muda o modo
de cobrar o IPTU e a taxa
de lixo

A matriz tributária foi alterada para es-
tancar um prejuízo de R$ 6,7 milhões com 
a coleta, transporte e destino fi nal dos re-
síduos domésticos. A Cobrança da taxa 
de lixo no ano de 2018 foi feita em car-
nê separado do IPTU. Além disso, o valor 
que cada contribuinte pagou foi calculado 
levando em conta o tamanho do imóvel. 

24 DE MARÇO

Vencedores do Canto 
Missioneiro

Na terceira e última noite de apresen-
tações do 11º Canto Missioneiro da Mú-
sica Nativa e 10º Canto Piá Missioneiro, 
ocorrido no dia 24, foram conhecidos os 
vencedores do festival. O show de Da-
niel Torres levantou o público antes da 
divulgação das obras premiadas.

FASE GERAL -  1º Lugar - Mandalete; 
Letra: Jaime Caetano Brayan (in memo-
rian); Melodia: Leonel Gomez e Juliano 
Gomes; Ritmo: Chamamé; Intérprete: 
Leonel Gomez - 2º Lugar - Meus motivos 
de xergão; Letra: Matheus Costa; Me-
lodia: Geovani Boazan Silveira; Ritmo: 
Chamarra: Intérprete: André Teixeira.

FASE LOCAL - 1º Lugar - Zamba para 
as missões; Letra: Mauro Augusto; Me-
lodia: Mauro Augusto; Ritmo: Zamba; 
Intérprete: Armando Maicá e Araken 
Maicá. 2º Lugar - Em mates de espera; 
Letra: Claudio Reinke; Melodia: Eduar-
do Maycá; Ritmo: Milonga; Intérprete: 
Eduardo Maycá.

FASE LOCAL - 1º Lugar - Zamba para 
as missões; Letra: Mauro Augusto; Me-
lodia: Mauro Augusto; Ritmo: Zamba; 
Interprete: Armando Maicá e Araken 
Maicá. 2º Lugar - Em mates de espera; 
Letra: Claudio Reink Melodia: Eduardo 
Maycá; Ritmo: Milonga; Intérpre Edu-
ardo Maycá. 
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6 DE ABRIL

O maior investimento do 
Lions no Município 

Foi inaugurada a obra de revitalização 
da fachada, da ala de internação e tam-
bém da pediatria do Hospital Santo Ânge-
lo. Considerado o maior investimento da 
história do Lions no município, pretende 
facilitar e humanizar o acesso de cinco 
mil pacientes que adentram a instituição 
diariamente. A revitalização constitui-se 
o legado do Centenário do Lions Interna-
cional para o Município de Santo Ângelo 
e contou com o aporte fi nanceiro de cem 
mil dólares, sendo que 75% deste valor,foi 
proveniente da LCIF – Lions Clubs Inter-
national Foundation e 25% arrecadado 
com o concurso dos três grupos de Lions 
de Santo Ângelo – Tiaraju, Centro e Uni-
versitário. O projeto total equivale a R$ 
500 mil. 

13 DE ABRIL

Sartori entrega 10 Corollas 
para a Brigada Militar

José Ivo Sartori e o secretário de Segu-
rança Cesar Schirmer estiveram na sede 
do Comando Regional de Polícia Ostensi-
va (CRPO) Missões e 7º RPMon, no dia 13 
de abril, para formalizar a entrega de 10 
Toyotas Corolla. 

Os veículos foram destinados para o 
policiamento ostensivo de Santo Ângelo 
(02), Ijuí (02), Santa Rosa (02), Cruz Alta 
(02) São Luiz Gonzaga (01) e Panambi 
(01). 

O Subcomandante-geral da Brigada Mi-
litar do Estado do Rio Grande do Sul, Co-
ronel Ikeda esteve presente na solenidade 
e afi rmou que 4.100 soldados estão em 
fase de testes físicos e devem compor em 
breve o efetivo da Brigada Militar. 

14 DE ABRIL

Caixa restringe depósitos em 
dinheiro no autoatendimento

Agência da Caixa Econômica Federal de 
Santo Ângelo retira envelopes do autoa-
tendimento para incentivar a população 
a realizar depósitos de até R$ 1,5 mil em 
lotéricas e postos de atendimento. A restri-
ção é materializada pela falta de disponi-
bilidade de envelopes na sala de autoaten-
dimento. O objetivo da ação é direcionar o 
público que movimenta valores que giram 
neste patamar, para as lotéricas e postos 
avançados. 

14 DE ABRIL

Execução por tráfi co
Seis pessoas foram presas suspeitas de par-

ticipar da execução de um homem em Santo 
Ângelo. O mandado de prisão foi cumprido 
no dia 14 de abril. A Polícia Civil cumpriu cin-
co ordens judiciais entre mandados de busca 
e apreensão e de prisão. Com os seis suspeitos 
foram encontradas armas de fogo, drogas e 
objetos furtados. Estas pessoas são prováveis 
integrantes de uma facção chamada os “Balas 
na Cara” e são acusados de praticar o extermí-
nio de rivais em nome do controle do tráfi co 
de drogas no município.

16 DE ABRIL

Acidente no Bairro Indubras 
mata idoso e deixa três feridos

Um Corcel II com placas de São Miguel 
das Missões descia pela Rua José Miron 
Sobrinho e por motivos desconhecidos, não 
parou no Cruzamento com a Rua Farrapos, 
colidindo na lateral de uma carreta Bitrem, 
com placas de Guarani das Missões. Segun-
do informações de populares, o caminhão 
iria ser carregado em uma empresa de grãos 
que fi ca a poucos metros do local do aci-
dente. Existe a suspeita de que o automó-
vel apresentou problemas nos freios. Com 
o impacto, ainda houve derramamento de 
combustível da carreta e uma vítima fatal, 
Otacílio Gonçalves da Silva, de 81 anos. Ou-
tras três pessoas, incluindo um uma jovem 
menor de idade, estavam no Corcel II.
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2 DE MAIO

A gasolina mais cara da região 
e a quarta mais cara do Estado 

O consumidor de Santo Ângelo paga o 
quarto preço mais caro de todo o Rio Grande 
do Sul. O relatório é divulgado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustível. Em Santo Ângelo a pesquisa foi feita 
com sete postos, Ijuí (oito), Santa Rosa (sete), 
Cruz Alta (nove) e São Luiz Gonzaga (cinco). 
A maior rede de postos de Santo Ângelo ven-
dia a gasolina no dia 14, ao valor de R$ 4,699 
o segundo preço mais alto em todo Estado, 
considerando a média geral dos municípios, 
só perdendo para Bagé, na fronteira sul do 
Estado. 

4 DE MAIO

Mercosul Open de Tênis
 reúne 433 tenistas 

Tenistas de vários Estados brasileiros e 
até de países vizinhos participaram do XXIV 
Mercosul Open de Tênis que reuniu 433 te-
nistas. Os jogos iniciaram no dia 4 de maio 
e contaram com a participação inédita em 
Santo Ângelo do tenista Fernando Meligeni. 
Os jogos foram realizados em 23 quadras de 
tênis existentes no município. O torneio é 
organizado pelo Clube 28 de Maio, integra 
o Projeto Fomento ao Tênis, que conta com 
fi nanciamento do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, por meio do Pró-Esporte RS – 
Lei de Incentivo ao Esporte.

5 DE MAIO

Trilhos roubados
Toneladas de ferro foram furtadas de dois 

ramais da ferrovia, próximo a estação do 
Bairro São Pedro. Denúncias dão conta que 
os trilhos de trem foram levados de caminhão 
e os autores realizavam o trabalho a luz do 
dia. A assessoria da empresa Rumo Logísti-

ca disse que atualmente não há circulação de 
trens nos ramais danifi cados. No local fi caram 
pedaços de serra de ferro, parafusos e cravos 
usados para fi xação das peças.

16 DE MAIO

Em limpeza, mas aberta 
para o povo

Um trabalhador removia fungos, poeira e 
fezes de passarinhos dos detalhes ornamen-
tais da fachada da Catedral Angelopolitana. A 
igreja permaneceu aberta para receber o pú-
blico e eventos como missas e casamentos. A 
mini-reforma foi orçada entre 100 e 110 mil 
reais. 

17 DE MAIO

O alerta de milhares 
de agricultores

A macro regional da FETAG - Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande 
do Sul realizou o 8º Grito de Alerta e reuniu 
cerca de seis mil agricultores e trabalhadores 
rurais que tomaram as ruas de Santo Ângelo 
no dia 17 de maio. Eles reivindicam políticas 
públicas que incentive a permanência do jo-
vem no campo, preço mínimo aos alimentos 
produzidos no campo, taxa de juro reduzida 
para investimento na produção agrícola fami-
liar, manutenção da aposentadoria dos traba-
lhadores e trabalhadoras rurais. 

17 DE MAIO

Caminhoneiros parados
Caminhoneiros paralisam e concentram-se 

no entroncamento da BR 285 com a ERS 344 
em Entre-Ijuís. O preço do Diesel o descre-
dito nos políticos, na política e as condições 
precárias de trabalho no exercício da profi s-
são mantiveram centenas de caminhoneiros 
inertes no trevo. A população sentiu os refl e-
xos no cotidiano. Ocorreu desabastecimen-
to de combustível. No frigorífi co Alibem os 
abates foram cancelados e cerca de três mil 
funcionários das unidades de Santo Ângelo 
e Santa Rosa fi caram parados. A direção da 
URI e CNEC cancelaram as aulas, alunos da 
rede municipal também tiveram aulas cance-
ladas e o fato surpreendeu pais e alunos. 
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1 DE JUNHO

Exército guarnece o 
“Portal das Missões”

Soldados ocupam locais estratégicos das 
rodovias federais e estaduais para garantir 
o livre fluxo de caminhões com mantimen-
tos e combustíveis. No dia 1º de junho foi 
iniciada a operação militar “Check Point”, 
que fez parte da segunda fase da Operação 
“Roda Viva” na qual os soldados não fi ze-
ram abordagem aos veículos, simplesmente 
fazem o patrulhamento e ocupam lugares 
estratégicos de circulação de cargas, garan-
tindo deste modo que os suprimentos pos-
sam ser transportados de modo seguro.

8 DE JUNHO

Conta de Luz fi ca 20%
mais cara

A conta de energia elétrica teve um au-
mento médio de 20,58% em 255 muni-
cípios do Rio Grande do Sul. O fi cou em 
19,04% para os clientes da alta tensão 
(indústrias) e chegou a 21,55% para con-
sumidores de baixa tensão (pequenos co-
mércios e residências). Os novos valores 
começaram a valer no dia 19 de junho.

9 DE JUNHO

Fim de um capítulo, 
página virada

Todo o processo legal que envolve parte do 
patrimônio do antigo Hospital Nossa Senho-
ra de Lourdes foi concluído depois de 17 anos. 
O Hospital Nossa Senhora de Lourdes fechou 
suas portas no ano de 2002. Dois anos depois 
do falecimento de Ernesto do Nascimento 
Sobrinho (ocorrido em 17 de junho de 2000). 
Sandra Suzana Nascimento acompanhou 
pelo menos 12 processos na 3ª Vara Civil de 
Santo Ângelo e três processos na Vara do 

Trabalho. Ela afi rma que todo o processo de 
inventário foi concluído, sem bens a partilhar 
entre os familiares. O patrimônio predial do 
antigo Hospital Nossa Senhora de Lourdes foi 
arrematado em leilão pela IDISA – Instituto 
de Diagnóstico por Imagem de Santo Ângelo, 
contudo os recursos fi nanceiros foram consu-
midos para pagar questões trabalhistas.

18 DE JUNHO

Criada a Central do Bem
Além de ser uma ferramenta de distribuição, 

será também uma referência para quem dese-
ja doar utensílios domésticos, roupas, cama, 
mesa, banho e até móveis. Cada cômodo agre-
ga um dos sete departamentos: Linha bebê, 
infantil, masculino e feminino, cama, mesa, 
banho e reposição. Ainda dispõe de uma sala 
de cadastro e recepção, banheiros, lavanderia, 
ateliês, um depósito para móveis. A Central do 
Bem foi criada na intenção de dar dignidade 
para quem busca ajuda e disponibilizar uma 
ferramenta para quem deseja fazer algo por 
alguém Distribuir de modo mais organizado e 
justo os agasalhos arrecadados no município e 
ao mesmo tempo criar um lugar de referência 
para as pessoas em situação de vulnerabilidade 
social que buscam apoio.

20 DE JUNHO

Vara do Trabalho de Santo 
Ângelo pode perder um juiz

A Vara do Trabalho de Santo Ângelo poderá 
fi car com apenas um juiz para julgar proces-
sos trabalhistas de 20 municípios. A OAB - Or-
dem dos Advogados do Brasil está mobilizada 
juntamente com a AMATRA IV - Associação 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV 
Região e o Juiz Titular Edson Moreira Rodri-
gues para reverter a situação e manter a lo-
tação que atualmente conta com dois juízes. 
Caso a decisão prevaleça, ocasionará moro-
sidade de tramitação nos processo trabalhis-
tas julgados na comarca de Santo Ângelo em 
primeira instância. Informou o juiz substituto 
Denilson da Silva Mroginski. Para a OAB de 
Santo Ângelo a retirada do Juiz Substituto da 
Vara do Trabalho é um retrocesso e a direto-
ria daquela entidade de classe manifestou-se 
com “grande preocupação”. 
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8 DE JULHO

O bairro dos motoristas
Moradores do Bairro Haller realizaram a 

festa anual do padroeiro São Cristóvão. Não 
é por acaso que a festa ocorre em julho e a 
comunidade tem como padroeiro a fi gura 
de São Cristóvão. Contam os moradores 
que muitos motoristas escolheram aquela 
região da cidade para residirem com suas 
famílias. São Cristóvão, na tradição católi-
ca, é o protetor dos viajantes e peregrinos. 
Reforça a tradição da festa a comemoração 
do Dia do Colono que coincide com a data, 
pois naturalmente o Bairro Haller também 
foi povoado por pequenos agricultores.  

11 DE JULHO

A ponte ferroviária do 
Rio Itaquarinchim

A primeira matéria da série “Lugares 
Inexplorados” abordou a Ponte Ferroviá-
ria sobre o Rio Itaquarinchim. A estrutura 
é pouco conhecida dos santo-angelenses, 
mas  faz parte da história da cidade. Está lo-
calizada na zona urbana de Santo Ângelo à 
3,6 km da Catedral Angelopolitana. Bastam 
13 minutos de bicicleta, 10 minutos de car-
ro ou 46min a pé. O ramal que passa pelo 
Itaquarinchim liga nossa cidade a Catuípe, 
Ijuí, Cruz Alta e outras regiões brasileiras.  

11 DE JULHO

Portões no terminal 
de ônibus da URI

O terminal de ônibus do Campus da URI 
Santo Ângelo recebeu cercamento e portões. 
A direção daquela instituição de ensino de-
clarou que atendeu uma reivindicação da 
comunidade. A Associação dos Moradores 
do Jardim Rosenthal foi quem requisitou a 
obra para evitar que o local se perpetuasse 
como ponto de encontro noturno.

12 DE JULHO

Mobilização mantém juiz 
substituto na Vara do Trabalho

No mês de julho a Corregedoria Regional do 
Trabalho decidiu suspender a portaria que de-
fi na o regime de apenas um juiz. A decisão vale 
até o fi nal do ano, quando nova avaliação de-
verá ser realizada. A sustentação oral foi feita 
pelo advogado Valdir Garcia Alfaro na sessão 
de julgamento do órgão especial do TRT4. 

21 DE JULHO

Frequência de roubos e 
furtos deixou a comunidade 
em alerta 

No mês de julho houve uma onda de ocor-
rências de roubo a pedestre, inclusive dei-
xando uma vítima lesionada. Uma farmácia 
localizada na zonal sul foi assaltada, um in-
divíduo com capacete adentrou no estabe-
lecimento portando um revólver, anunciou 
o roubo e fugiu com o dinheiro. Nem mes-
mo as lâmpadas das empresas escapam dos 
meliantes, pois vídeos mostravam a ação de 
um homem roubando as lâmpadas de ilu-
minação de um estabelecimento comercial 
no Centro de Santo Ângelo. 

28 DE JULHO 

Casa para colorado 
nenhum botar defeito

O empresário santo-angelense João Veiga 
está realizando o sonho de infância, que é ter 
uma casa decorada com as cores e símbolos 
do Sport Club Internacional. Até mesmo a 
piscina é branca, para não lembrar o rival. 
A pintura branca é contrastada por listras 
horizontais e pela porta de cor vermelha. A 
decoração alusiva ao time do coração não 
para por aí. O empresário revela que sobre 
o pergolado foi feita uma pintura do Estádio 
Beira Rio. No interior os mobiliários da sala 
e cozinha seguem o estilo. No teto de uma 
das salas, está pintado símbolos do Interna-
cional e um grande campo de futebol. Além 
disso, na área externa da casa foi realizada 
uma decoração em homenagem a Fernadão, 
o maior ídolo da história do Inter.
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08 DE AGOSTO

Uma pirâmide nas Missões
Fez parte da série Lugares inexplorados a 

matéria sobre a Pirâmide das Missões, locali-
zada no “Parque das Américas”, à dois quilô-
metros da Catedral Angelopolitana. O local é 
de fácil acesso, no Jardim Residencial Sabo, 
na Rua Oscar Sabo, 252, bastam cinco minu-
tos de carro, 25 minutos a pé ou seis minu-
tos de bicicleta para percorrer esta distância, 
tempo necessário, quando se tem como refe-
rência o Centro Histórico de Santo Ângelo. 

11 DE AGOSTO

Dados preliminares do 
Censo Agropecuário 2017

Em Santo Ângelo foram questionados 1176 
estabelecimentos agropecuários e aplicada 
uma metodologia para conhecer o perfi l pro-
dutivo do município. O último Censo havia 
sido realizado no ano de 2006. A produção 
agropecuária de Santo Ângelo no ano de 2017 
está concentrada em uma área de 44.406 ha. 
Foram identifi cados 1176 empreendimentos 
e uma população envolvida de 2801 pessoas. 
Os dados permitem a análise de que a popu-
lação do campo está envelhecendo, apenas 15 
(1,27%) destes estabelecimentos são geridos 
por pessoas com menos de 30 anos e 54% deles 
são geridos por produtores de 30 a 60 anos e 
43% possui 60 anos ou mais. Este fato mostra 
que continua o processo de êxodo dos jovens e 
o problema da sucessão familiar.

11 DE AGOSTO

O pergolado já foi restaurado 
Foi concluído o trabalho de reconstitui-

ção das vigas que compõe os arcos repre-
sentativos das 30 reduções jesuíticas da 
Praça Pinheiro Machado em Santo Ângelo. 
A pintura e os detalhes ornamentas já fo-
ram recuperados, inclusive a inscrição em 

baixo relevo que aponta o nome e ano de 
cada uma das reduções jesuíticas. Comple-
tando novamente a ordem danifi cada pela 
queda de uma árvore,  durante um venda-
val ocorrido em outubro de 2017.  Voltam a 
ser representadas as reduções de “San Mi-
guel (1687), San Lorenzo Mártir (1690), San 
Juan Bautista (1697) A construtora encarre-
gada da obra havia iniciado o trabalho em 
junho deste ano. 

15 DE AGOSTO

A horta urbana do
Luiz Elias Costa

Luiz Elias Costa transformou o quintal de 
casa em uma horta lucrativa. Este bancário 
aposentado completou 70 anos em 2018 
e esbanja saúde e entusiasmo ao explicar o 
sistema Luiz Elias Costa usa água da chuva 
para irrigação, os restos de folhas e materiais 
orgânicos diversos para fertilizar a terra, tá-
buas para nivelar os canteiros, palanques de 
madeira para sustentar uma tela de sombre-
amento, que além de proteger do excesso de 
sol, também protege da geada, do granizo, 
do “assalto” de pardais e dos ventos fortes.  
Este santo-angelense desistiu de uma chá-
cara e apostou na horta urbana, nele produz 
alimentos para dezenas de família e trabalha 
sozinho no quintal de sua casa localizada no 
Bairro Ditz, um idealista que afi rma usar 5% 
de genialidade e 95% trabalho.

20 DE AGOSTO

Aniversário de 66 anos
da 14ª CRE

A 14ª CRE – Coordenadoria Regional de 
Educação com sede em Santo Ângelo com-
pletou 66 no dia 20 de agosto. A 14ª CRE 
Coordenadoria Regional de Educação re-
presenta a SEDUC – Secretaria de Educa-
ção do Estado do Rio Grande do Sul em uma 
base territorial de 11 municípios, ao todo são 
38 escolas onde estudam 12.787 alunos. Foi 
criada no dia 20 de agosto de 1952 e naquela 
época era denominada 14ª DE – Delegacia 
de Educação. Foi no ano de 1973 que ga-
nhou prédio próprio e foi instalada no local 
onde a conhecemos hoje, na Rua Barão de 
Santo Ângelo, 832.
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3 DE SETEMBRO

Pesquisa de investimentos
O destaque em investimentos em Santo 

Ângelo no ano de 2018 foi para setores como 
a construção civil e industrial. Na construção 
civil a estimativa é de R$ 77 milhões. Pelo me-
nos seis investimentos se destacam: o Con-
domínio Residencial Terra Missões, orçado 
em R$ 30 milhões, com a construção de 380 
apartamentos; um novo empreendimento 
avaliado em R$ 9 milhões com 32 apartamen-
tos na zona sul da cidade; no Bairro Kurtz, 
com 30 apartamentos e custo aproximado de 
R$ 3 milhões; e a construção de um centro 
residencial e comercial no centro da cidade, 
de cerca de R$ 30 milhões, além do Conjunto 
Residencial Gaia, que está em construção, na 
esquina das ruas Florêncio de Abreu e Sete de 
Setembro. Obras do novo hotel, na Avenida 
Ipiranga, com 150 apartamentos e centro de 
convenções, representando R$ 5 milhões de 
investimento privado.

6 DE SETEMBRO

Iniciou a Feaagri com
208 expositores

A 9ª FEAAGRI Missões – Feira da Agroin-
dústria e Agricultura Familiar e a 12ª edição 
do Festival Cidade das Tortas foram abertas 
ofi cialmente no dia 6 de setembro e seguiu 
até o domingo, dia 9. Os portões do Parque 
de Exposições Siegfried Ritter foram abertos 
para visitação pública de modo gratuito e 
para conferir os produtos de 208 exposito-
res. Foi ofertado o Café Colonial Missioneiro 
durante todo o evento e também é uma novi-
dade a realização simultânea do Festival Ci-
dade das Tortas. Neste ano foi montado um 
palco cultural dentro do pavilhão II.

12 DE SETEMBRO

“E assim nasce a FASA”

A FASA - Faculdade Santo Ângelo é a 
mais nova instituição de ensino da Capi-
tal Missioneira e nasceu com cinco cur-
sos de graduação: Agronomia, engenha-
ria Ambiental e Sanitária, Engenharia 
Civil, Medicina Veterinária e pedagogia. 
O diretor-presidente Rafael Rossetto, o 
diretor administrativo Marco Aurélio e o 
Professor Elton Mentges apresentaram a 
metodologia de ensino, estrutura e futuras 
projeções da FASA, com destaque para a 
“Pedagogia de Alternância” e o hotel esco-
la, que aproveita as instalações do antigo 
Seminário Sagrada Família onde está a 
nova instituição.

19 DE SETEMBRO

10ª CSM será desativada até 
dezembro

Foi publicada no Diário Ofi cial a portaria 
19-SEF que desativa a 10ª CSM. Até o dia 
31 de dezembro a 10ª CSM - Circunscrição 
do Serviço Militar será desativada em San-
to Ângelo. Segundo o Coronel Dias Lopes 
o Exército Brasileiro está se adaptando a 
uma nova realidade fi nanceira do Governo 
Federal e todas as circunscrições criadas 
em território nacional no ano de 1943 se-
rão desativadas. A 10ª CSM  tem um efeti-
vo de 65 militares, parte deste efetivo será 
transferido para outras atividades do exér-
cito. Mas também haverá a possibilidade 
de militares fi carem para dar continuidade 
ao trabalho de efetivação do recrutamento 
militar de Jovens por meio do PRM – Pos-
to de Recrutamento e Mobilização. 

25 DE SETEMBRO 

UPA já está atendendo a 
comunidade

A Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) fi nalmente foi aberta, sendo mais 
uma forma de atendimento para situações 
de urgência. A estrutura da UPA pode ser 
comparada a de um mini-hospital e está 
localizada na Rua Dr. Antão Assis Brasil, 
480, em anexo ao Centro Social Urbano, 
do Bairro Pippi, e conta com 12 leitos de 
observação e 24 poltronas para medicação.
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11 DE OUTUBRO

Suspeitos de furtar trilhos 
foram presos em flagrante 

Toneladas de ferro que pertenciam ao 
patrimônio público federal foram furta-
das a luz do dia. Dois suspeitos foram 
detidos e presos em flagrante nas proxi-
midades da antiga estação do Bairro São 
Pedro com equipamento especializado 
para o desmonte da ferrovia. Os trilhos 
da linha ferroviária estavam sendo furta-
dos e cortados em pedaços de 6,5m, os 
possíveis autores foram presos no dia 11. 
O flagrante foi possível depois que vigias 
da empresa de segurança privada, que 
cuida da ferroviária, acionaram a Briga-
da Militar. Os policiais compareceram no 
local indicado, fizeram buscas e identifi-
caram os suspeitos do crime.

17 DE OUTUBRO

Sepé poderá ser 
considerado santo da Igreja 
Católica

A história de vida de Sepé Tiaraju, bem 
como a liderança espiritual que exercia 
nas Missões Jesuíticas, ganhou mais 
um reconhecimento. A Congregação das 
Causas dos Santos, sediada no Vaticano, 
protocolou o documento 3319-1/17 em 
Roma e comunicou ao Bispo Postulador 
no Brasil que é possível seguir com as 
investigações que podem conferir a este 
personagem da história missioneira o tí-
tulo de santo e já pode ser, aqui invocado 
como “Servo de Deus”, primeiro passo no 
processo que leva à “beatificação” e de-
pois à “canonização”. O pedido de aber-
tura de um processo de canonização foi 
entregue em Roma por Dom Gílio Felí-
cio, Bispo de Bagé, (RS) em fevereiro de 
2017.

17 DE OUTUBRO

Os ipês agonizam
Os ipês amarelos que ornamentam a Av. 

Brasil não produziram fl ores neste ano. As 
poucas que desabrocharam praticamente 
não chamaram a atenção como em anos 
anteriores. No ano passado (2017) a fl ora-
ção despertou entre os dias 10 e 20 de se-
tembro e naquele período a reportagem do 
Mensageiro constatou por meio de relatos 
de moradores que os ipês já apresentavam 
problemas, tanto que editamos a matéria 
“Os ipês da Av. Brasil pedem socorro”. 

26 DE OUTUBRO

Acidente elétrico causa 
morte

Um homem de 58 anos morreu vítima 
de um choque elétrico enquanto cortava 
uma árvore em Santo Ângelo. Nos últi-
mos três anos pelo menos três pessoas 
morreram, vítimas de acidentes elétricos, 
enquanto podavam árvores ou faziam 
pintura predial. Ademar Silva Martins de 
58 anos, morador do Bairro Piratini, teria 
encostado a serra manual que utilizava 
em fi os da rede. 

29 DE OUTUBRO

Impactos cotidianos do 
transporte aéreo

O fl uxo de passageiros e de cargas no 
aeroporto de Santo Ângelo está longe de 
nossos olhos, mas é uma realidade coti-
diana. Quatro vezes por semana o ATR- 
72 da Azul pousa e decola na pista do Ae-
roporto Regional Sepé Tiaraju. Além dos 
passageiros e suas bagagens o tipo de ae-
ronave que pousa e decola em nosso aero-
porto, permite também transportar 600 
quilos de carga. Portanto, o transporte 
aéreo de carga já tem impactado na rotina 
de quem despacha e recebe volumes. Tan-
to pessoas físicas, quanto jurídicas estão 
utilizando este tipo de serviço. Uma das 
curiosidades é que lá no aeroporto man-
têm-se uma frota de veículos para aluguel 
e um escritório que recepciona quem usa 
este tipo de serviço. 
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1º DE NOVEMBRO

A primeira mulher motorista 
da Dinon é santo-angelense

Paula Demeneghi tem 24 anos e surpreen-
deu a todos ao escolher dirigir carretas. Ela 
já transportou soja entre Tocantins e Recife 
num Scania bitrem e a menos de um ano 
compõe o quadro funcional da Dinon, uma 
empresa de transporte que atua nas regiões 
brasileiras do sul, sudeste e centro oeste.

5 DE NOVEMBRO

O Brique da Praça 
comemora 27 anos

Edição comemorativa do Brique da Pra-
ça celebrou 27 anos de atuação. Foram ho-
menageadas, com a honraria, 11 pessoas 
das relações da Associação do Brique, que 
contribuíram no decorrer do ano para a 
consolidação e crescimento do Evento: Ex-
positores Eldo Penning, Nilsa de Medeiros 
França Durão, Zeloni Flores, Mara Teresi-
nha Mayer Mazo e Nara Neide Tesch. Tam-
bém os radialistas e jornalistas: Marcos 
Demeneghi, Rafael Gomes Ferreira, Oda 
Kotowski e Luís Adão de Freitas Cabreira e 
os empresário contabilista Marcos Rogério 
dos Santos e Odila Motta. Os Diplomas de 
Jubileu de Prata serão entregues para João 
dos Santos Grinchpum e Maria Geceli Mai-
cá, Olinda Rocha Bueno e Luís Demeneghi 
expositores do Brique associados no ano 
de 1993.

14 DE NOVEMBRO

Santo Ângelo é uma das 
cidades do interior com 
mais cubanos em ação

No dia 14 de novembro os médicos cuba-
nos receberam o comunicado informando 
que o contrato que lhes trouxeram ao Bra-

sil foi rescindido. Quinze médicos cubanos 
atendiam a população de Santo Ângelo. 
Segundo o secretário de saúde, Luiz Carlos 
Cavalheiro, é uma das cidades do interior 
gaúcho com o maior número de médicos 
desta nacionalidade. Eles foram contrata-
dos por meio do Programa Mais Médicos e 
atuavam em 9 equipes de ESF - Estratégia 
da Saúde da Família e 6 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS).  

20 DE NOVEMBRO 

Radar auxiliará no 
controle de velocidade

Um radar móvel será utilizado em Santo 
Ângelo para monitorar o trânsito em ave-
nidas como Salgado Filho, Getúlio Vargas, 
Ipiranga, Rio Grande do Sul, Venâncio Ai-
res e Sagrada Família. Estas vias são con-
sideradas de trânsito rápido, com limite de 
50 quilômetros horários. 

22 DE NOVEMBRO

Eleitas as soberanas 
da 19ª Fenamilho

Fabiane da Silva Koaski foi eleita à rainha, 
Daniele Lang e Taís Lercher completam a 
corte da 19ª edição da Fenamilho,evento 
que será de 27 de abril a 5 de maio de 2019. 
Os jurados elegeram Fabiane da Silva Ko-
aski, de 23 anos, para comandar a corte da 
feira e uma das princesas Thaís Lercher. 
Daniele Marinho Lange foi indicada pela 
população na Fanpage da Fenamilho, ela 
recebeu 3115 curtidas, 341 compartilha-
mentos e 348 comentários. O evento lotou 
o centro histórico na noite do dia 15 de no-
vembro. 

22 DE NOVEMBRO

Um coração de 400 anos
O Coração do Padre Roque Gonzáles, 

considerado uma relíquia pelos féis cató-
licos é mantido a mais de quatro séculos 
conservado e no mês de novembro este-
ve exposto para visitação no Carmelo em 
Santo Ângelo. O coração é preservado de 
forma natural, sendo que nunca foram uti-
lizados produtos para mantê-lo.
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3 DE DEZEMBRO

FASA realiza o primeiro 
vestibular

A Faculdade Santo Ângelo (FASA) re-
alizou em dezembro de 2018, o primeiro 
Vestibular de Verão da instituição. Neste 
primeiro processo seletivo, a faculdade ofe-
receu ingresso nos cursos de Medicina Vete-
rinária, Engenharia Ambiental e Sanitária, 
Engenharia Civil, Agronomia e Pedagogia.

5 DE DEZEMBRO

“O chão de vidro” que 
protege a memória do 
Cinema Cisne

Foi construída no hall de entrada do Ci-
nema Cisne em Santo Ângelo, uma sala sub-
terrânea com três metros de profundidade 
e cobertura de vidro temperado. Há cerca 
de quatro meses este curioso compartimen-
to expõe o primeiro projetor do Cine Cisne. 
O equipamento está em perfeito funciona-
mento, é da marca alemã Bauer e tem quase 
60 anos. Ele foi utilizado até o ano de 2012 
e já reproduziu quilômetros de películas e 
milhares de fi lmes. 

5 DE DEZEMBRO

Os “Parklets” no cotidiano 
da cidade

Foi instalado o primeiro parklet em Santo 
Ângelo. A estrutura é de uso público e está 
localizada na Rua Marquês do Herval. A 
ideia foi implantada por estudantes de Ar-
quitetura e Urbanismo da URI em 2017 e 
virou lei em Santo Ângelo. A primeira estru-
tura do gênero já faz parte do cotidiano dos 
santo-angelenses, em frente ao Rolla Cho-
pp. Além disso, novos projetos já estão em 
andamento. Semelhantes a decks, os park-
lets são extensões do passeio público, cons-
truídos de madeira eles tem a proposta de 

ofertar áreas destinadas ao descanso ou lazer 
da comunidade. 

8 DE DEZEMBRO

Santo Ângelo a quase setenta 
metros de altura

Em uma altura de quase 70 metros é possí-
vel ver a área urbana do município, além da 
paisagem que compõem a zona rural da cida-
de. A foto foi tirada da cobertura do Residen-
cial Gaia, que pode ser considerado um dos 
pontos mais altos do município. As obras des-
te edifício tiveram início em 2016 e agora está 
sendo iniciada a fase de acabamentos. Mais 
de 40 funcionários trabalham na obra, para 
deixar tudo pronto até 2021. Depois de pron-
to, o Gaia terá uma área total de 5.600m², 16 
pavimentos e 52 apartamentos. 

6 DE DEZEMBRO

Nostalgia nos trilhos
Maria Fumaça de Natal que esteve em San-

to Ângelo nesta semana despertou a nostalgia 
dos santo-angelenses e trouxe uma “bitruca” 
para o projeto Trem da História. Na quinta, 
dia 06, a locomotiva se despediu da Capital 
Missioneiro e retornou para Ijuí, onde pros-
segui o roteiro pelo estado. No desembarque 
da Maria Fumaça, as autoridades e represen-
tantes da Rumo Logística fi zeram a entrega 
simbólica de uma bitruca. A locomotiva de 
pequena potência cedida pela Rumo, chegou 
a Santo Ângelo e foi encaminhada a Ijuí, onde 
será preparada para o início do Projeto Trem 
da História. O projeto prevê passeios de trem 
com roteiros a serem defi nidos.

25 DE DEZEMBRO

Retroescavadeira no rio, 
contrato assinado na mesa

As obras de esgotamento sanitário geren-
ciadas pela Corsan - Companhia Riogranden-
se de Saneamento devem continuar em Santo 
Ângelo, pois a Prefeitura e a companhia re-
novaram o contrato de programa de água e 
esgoto por mais 20 anos (até 2055). A assi-
natura ocorreu no gabinete da Presidência da 
Corsan, em Porto Alegre, com as presenças do 
diretor-presidente, Jorge Melo, e do prefeito, 
Jacques Barbosa. 
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