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Eles podem até passar 
despercebidos por boa parte da 
população, mas são essenciais 
para a segurança pública. 
Confi ra os tipos de hidrantes 
instalados na cidade e como é 
feita a verifi cação e manutenção 
destes equipamentos

Santo ÂngeloSanto Ângelo
tem mais de tem mais de 
100 hidrantes100 hidrantes
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Semana foi marcada 
por temperaturas que 
atingiram os 40ºC
em Santo Ângelo
e na região
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SÁB

MÁX.

MÍN.

36°
22°

10 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

33°
22°

24 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

27º
20°

2 mm

1º/2/2019 - 14h
1° Prêmio -  4.419
2° Prêmio -  7.192
3° Prêmio -  9.781
4° Prêmio -  8.168
5° Prêmio -  8.863
6° Prêmio -  2.423

1º/2/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Minguante
27/1 a 4/2

Nova
5/2 a 12/2

Editorial
 Você sabe quantos 

hidrantes estão instalados 
na cidade? Pois bem, 
entrevistamos o 
Comandante do 1ª Pelotão 
do Corpo de Bombeiros 
de Santo Ângelo, Tenente 
Edison Spencer Machado, 
que explicou quantos 
equipamentos existem no 
município e como é feito o 
trabalho de verifi cação das 
condições de uso desses 
hidrantes.  

Além disso, ele 
também alertou os 
proprietários de obras 
para que mantenham 
o cuidado ao reformar 
calçadas, para não 
obstruir os chamados 
“hidratantes de caixa”, 
confi ra a matéria na 
página seis dessa edição.

O Jornal O 
Mensageiro está de 
aniversário hoje e durante 
22 anos já imprimiu mais 
de duas mil edições. Leia 
a matéria que aborda 
esse assunto, no Retrato 
Cotidiano deste sábado.

Além do JOM, O Clube 
Gaúcho, um dos mais 
tradicionais do interior 
do estado, também está 
de aniversário e completa 
117 anos neste sábado.  
Para celebrar a data, a 
diretoria organizou um 
evento para os sócios, que 
acontece amanhã, na Sede 
Campestre, saiba mais na 
página três.

Essa semana foi 
“Escaldante” em Santo 
Ângelo e na Região. Na 
Capital das Missões, 
os termômetros de rua 
chegaram a ultrapassar 
a marca de 40ºC. 
Entretanto, o calorão dá 
uma trégua, pelo menos 
até a metade da próxima 
semana, saiba mais na 
página 4.  

Além disso, os 
principais assuntos que 
foram destaques nesta 
semana e o caderno BS 
Magazine completam o 
JOM de hoje. Uma boa 
leitura e um ótimo fi nal de 
semana!

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano Notas
Michael Garcia

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO 
Edital de Pregão Presencial 03/2019. Objeto: 
Registro de preços de material de artesanato. 
Protocolo dos envelopes: até às 9 horas do dia 
01/03/2019.  Abertura: às 09h30min da mesma 
data. Informações no Departamento de Compras 
e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX 
(055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.
rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do 
sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito

VAGA PARA MONTADOR 
DE MÓVEIS 

Montador de móveis com 
experiência em móveis 

planejados e/ou marcenaria. 
Necessário carteira de motorista categoria B. 
Início imediato.
Regime de emprego CLT ou terceirização.
Enviar currículo para adrianocasagrande_
ac@yahoo.com.br ou via whatsapp para 
(55)999439180.
Vaga aberta até 05/02/2019.

O Jornal O Mensageiro completa 
22 anos neste sábado e durante es-
sas mais de duas décadas, tem leva-
do a “Realidade dos Fatos” para os 
leitores de Santo Ângelo e de toda a 
região. 

Atualmente, o impresso é um dos 
mais tradicionais do interior do esta-
do e é pautado pela imparcialidade 
de seus conteúdos e forte atuação no 
jornalismo social. Nas 2.097 edições 
impressas do Mensageiro até hoje, 
foram apresentados, com seriedade 
e credibilidade, os  assuntos desta-
ques em áreas como infraestrutura, 
educação, agricultura, saúde, política, 
esporte, meio ambiente, segurança, 
entre outros. 

O jornal também é composto pelos 
cadernos BS Magazine, Briefi ng So-
cial, Viver Bem e Educação. No JOM  
ainda são produzidos cadernos em 
homenagens a datas especiais, como 
o Dia da Mulher e as tradicionais 
revistas O Mensageiro, que levam o 
nome do jornal e já se encaminham 
para a 53ª edição.  

Além disso, desde 2018, o Jor-
nal está sob a direção do Jornalista 

Amauri Lírio, que, ao lado de Carlos 
Miguel Scholl e Milton Piltz, assumiu 
o comando da “Empresa Jornalísti-
ca JOM LTDA”, a nova detentora da 
marca “O Mensageiro”. 

O INÍCIO 
O Mensageiro foi fundado em 2 

de Fevereiro de 1997, como uma nova 
opção de informação para leitores lo-
cais.  O novo jornal foi idealizado e 
fundado pelos empresários Arlindo 
Diel e Milton Piltz.  

Os anos se passaram, o jornal 
cresceu, e nas páginas foi escrita uma 
parte da história de Santo Ângelo e 
das Missões. 

Com a forma de apoiar o que é 
feito aqui, o jornal conquistou o res-
peito nesta área, com impressões de 
alto padrão, atendendo os mais exi-
gentes clientes.  

Atualmente O Mensageiro está 
localizado na Avenida Brasil, bem 
no Centro de Santo Ângelo e está de 
portas abertas para receber a comu-
nidade que busca o desenvolvimento 
do município e esclarecimentos  dos 
fatos de forma conciliadora.

22 anos e mais de 
2 mil edições...

O primeiro Brique da Praça no mês de feverei-
ro é amanhã e terá no Palco o Grupo Herança Mis-
sioneira.  Ele tem em sua formação as missioneiras 
Letícia Gomes de Moraes (violão, gaita e vocal), 
Louise de Moraes Michels, (gaita e vocal) e Naira 
Gomes Baptista (contrabaixo e vocal). Na sua ori-
gem o Grupo era composto por quatro integrantes 
femininas e foi criado em março de 2010. Logo no 
início, apresentou-se no Brique, no mês de maio 
do ano de 2012. Hoje, as artistas apresentam-se 
em festividades, programas televisivos e animam 
bailes e comemorações, acompanhadas por Ronal-
do Marciano na bateria.  A coordenadora de Even-
tos professora Clara Emília Hochegger, direção e 
expositores aguardam um grande no tradicional 
Show das Onze.

Grupo Herança 
Missioneira no Brique

Oficina gratuita de teatro
Por meio do edital “Pró-Cultura aproximando 

culturas” 25 produções culturais de Santo Ângelo 
foram contempladas.  Um dos projetos benefi cia-
dos pelo edital foi o “Meu palco é um teatro”, que 
desenvolverá uma ofi cina de teatro voltada para 
todos os públicos a partir dos 12 anos, com início 
na próxima terça-feira, dia 5, às 15h no Centro Mu-
nicipal de Cultura.  

As vagas para participar são limitadas, para 
inscrições e maiores informações entre em conta-
to pelo telefone 55 3313-6321, por meio do e-mail 
cultura@santoangelo.rs.gov.br ou no Centro de 
Cultura na Rua 3 de Outubro, 800.
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Ofertas válidas para este fi nal 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 RESFRIADO 
SUÍNO 1KG

R$ 9,99

LEITE LONGA VIDA 
CCGL 1L

R$ 2,29

ERVA MATE 
SEIVA PURA 1KG

R$ 9,99

COXA E SOBRECOXA 
KG

R$ 4,99

CERVEJA KAISER
473ML UN.

R$ 2,39

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 10,79

CREME DE LEITE
CCGL 200G

R$ 1,99

Sede Social fi ca bem frente ao Centro Histórico de Santo Ângelo

O clube foi fundado em 2 de fevereiro de 1902 e é um dos mais tradicionais do estado. Para celebrar a data,
a diretoria planejou um evento que acontece amanhã, na Sede Campestre 

Meio AmbienteCidade

O Clube Gaúcho, um dos mais 
tradicionais do Estado, completa 117 
anos hoje, dia 2. Para marcar o aniver-
sário, a diretoria organizou uma festa 
neste domingo, exclusiva para os asso-
ciados. 

O evento tem início às 15h e ocorre 
na Sede Campestre do Clube. Haverá 
gincanas entre pais e fi lhos, brinque-
dos e brincadeiras para a garotada, 
além de distribuição de picolés.

 A organização tem o apoio de KNN 

Idiomas e mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone do clube: (55) 
3313-2463.

MAIS DE UM SÉCULO
DE HISTÓRIA 

O Clube Gaúcho, foi fundado em 
2 de fevereiro de 1902, por iniciativa 
de Augusto Leonardo Salgado Guarita 
e mais 23 sócios. Ao longo de mais de 
um século de história, se tornou um 
dos clubes mais importantes do inte-

rior do Rio Grande do Sul e já recebeu 
diversos eventos, além de grandes 
shows nacionais e inclusive interna-
cionais. 

Com o passar dos anos a estrutu-
ra cresceu e hoje o clube é dividido 
em duas áreas, a Sede Social e a Sede 
Campestre. A Sede Social conta com 
cinco salões, entre eles o Salão Metáli-
co, com capacidade para 600 pessoas.  

Já a Sede Campestre possui 
2.600m² de área construída, em uma 

área total de 12 Hectares. No local, os 
associados podem desfrutar de cam-
pos de futebol, piscinas, quadras de 
basquete, futebol de areia, quadras 
de tênis, área para lazer com cabanas, 
quiosques, complexo de saunas, hi-
dromassagens, entre outros atrativos.  

Atualmente a Diretoria Executiva 
2018/2020 tem como casal presidente 
Luis e Marilise Voese, que comandam 
o clube ao lado dos demais integrantes 
da diretoria e dos conselhos. 

Clube Gaúcho completa
117 anos neste sábado

Diretoria Executiva do Clube Gaúcho (gestão 2018/2020)

Margarete Maciel
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Cidade

O Residencial Yami será executado pela Construtora Leal e terá 80 apartamentos que podem ser fi nanciados pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento deve ser entregue no próximo ano e fi cará na zona sul da cidade

Novo empreendimento imobiliário
é lançado em Santo Ângelo

Foi lançado na sexta-feira, dia 25, no salão de 
atos da AABB, o Residencial Yami. 

O novo empreendimento imobiliário de Santo 
Ângelo terá 80 apartamentos e será executado pela 
Construtora Leal, em parceria com as Imobiliárias 
Atual e Habitex. Inclusive, as duas imobiliárias já 
estão comercializando as unidades e a previsão é de 
que a obra seja entregue em novembro do próximo 
ano.

Segundo a construtora, este será um dos mui-
tos investimentos a serem realizados na região para 
atender o défi cit habitacional existente e também 
atrair investidores. 

O RESIDENCIAL 
O Residencial Yami será construído na Rua da 

Bandeira, Bairro Kurtz, entre a Bellenzier Pneus e a 
Mecautor. Ao todo, serão construídos cinco blocos, 
com 16 apartamentos cada. Os blocos terão quatro 
andares e cada apartamento possuirá uma área pri-
vativa de 48,06 m².

Além disso, o Residencial Yami contará com sa-
lão de festas, play ground, quiosque, área de lazer, 
garagem coberta, redes de esgoto, entre outros atra-
tivos. 

O valor dos apartamentos variam de R$ 
129,990,00 até R$ 139.900,00. Os imóveis podem 

ser fi nanciados em até 100%, sendo 80% junto a Cai-
xa Econômica Federal e os outros 20% juntamente 
com a construtora. Ainda é possível parcelar a entra-
da em até 20 vezes.

Mais informações podem ser esclarecidas junto 
a Imobiliária Atual, com um dos corretores: Dilson 
Zillmer, Lucia Dreifke, Lisett Oliveira, Natália Pa-
wlowski, Carla Dilkin ou no setor de Encaminha-
mento de Financiamento Habitacional, com Ketlin 
Godoi e Hindra Severo.  

A imobiliária fi ca na Avenida Brasil nº 639/ es-
quina com a Rua  XV de Novembro e o telefone é: 
(55) 3313-1446.

Evento de lançamento contou com a presença de Darcy Leal e Flávia Leal (Construtora Leal), 
Ana Verônica Musialowski (Imobiliária Atual) e Carlos Alberto Kaefer (Imobiliária Habitex)

Residencial Yami será constuido na Rua da Bandeira, Bairro Kurtz e terá cinco blocos 
com 16 apartamentos cada, totalizando 80 apartamentos 

Após dias de calor, final de semana deve ter 
pancadas de chuva e diminuição da temperatura

Termômetros de rua registraram a temperatura de 40ºC, 
durante a tarde da quarta-feira, dia 30  em Santo Ângelo.

Divulgação/Oda Kotowski Divulgação

Após uma semana de calor e temperaturas pró-
ximas aos 40ºC em Santo Ângelo, o fi nal de semana 
deve ser marcado por pancadas de chuva, que con-
tribuem para um ligeiro declínio das temperaturas. 
Entretanto, não é descartado o risco de temporais 
isolados devido a uma frente fria que chega ao es-
tado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), o sábado deve ser marcado por nuvens e 
pancadas de chuva na cidade e região. 

A temperatura deve oscilar entre a mínima de 
25ºC e máxima de 32ºC.  No domingo o céu con-
tinua encoberto, com chance de chuva a qualquer 
hora do dia. 

As temperaturas mínimas fi cam na casa dos 
21ºC, com máxima chegando aos 29ºC.  A próxi-
ma semana deve iniciar com uma segunda-feira de 
temperaturas agradáveis ao amanhecer. A segunda 
e terça-feira terão mínimas nas casas do 17ºC e má-
ximas por volta dos 29ºC. 

“SEMANA ESCALDANTE”
A semana foi marcada por muito calor em todo 

o Rio Grande do Sul e em Santo Ângelo não foi dife-
rente. Na tarde da quarta-feira, dia 30, os termôme-
tros de rua chegaram marcar 40ºC.  Na quinta-feira 
o calor prosseguiu e as temperaturas superaram os 
38ºC. As altas temperaturas causaram pancadas iso-
ladas no Estado, acompanhadas inclusive por tem-
porais. Em Campo Bom foram registrados estragos 
na terça-feira, dia 29 e inclusive, a sede do Clube 15 
de Novembro chegou a ser destelhada. Porto Alegre 
e Santo Ângelo também registraram chuvas e danos 
na quinta e sexta-feira.

Câmara de Vereadores 
retorna ao horário 

normal de atendimento
O presidente do Poder Legislativo de Santo Ân-

gelo, Dionísio Faganello (DEM), assinou, na última 
segunda-feira, dia 28, uma ordem de serviço que 
determina o fi m do turno único e o retorno do ho-
rário normal de atendimento. 

O turno único iniciou em outubro de 2018, e 
seguiria até o dia 17 de fevereiro. A decisão de Fa-
ganello se deu considerando o princípio de econo-
micidade, sem ferir a efi ciência dos trabalhos pres-
tados à comunidade santo-angelense. Assim, no 
próximo dia 04 recomeçam as Sessões Ordinárias, 
e a Câmara de Vereadores passa a atender o público 
das 8h30min às 11h30min, e no turno da tarde das 
13h30min às 16h30min. Até ontem, 01 de fevereiro, 
a Casa Legislativa estava em recesso parlamentar e 
em turno único, atendendo das 8h às 14h.

DMT informa locais sob 
fiscalização do radar
O radar estático está em sua segunda semana 

de funcionamento sendo operado pelos agentes 
de trânsito e pela Brigada Militar. Neste sábado 
o equipamento estará na Avenida Getúlio Vargas, 
Avenida Ipiranga e Salgado Filho. 

A velocidade máxima permitida é de 50 quilô-
metros com tolerância de até sete quilômetros aci-
ma do limite.  De acordo com o diretor do Depar-
tamento Municipal de Trânsito, Gerson Fernando 
Rodrigues, as operações noturnas realizadas pela 
Brigada Militar podem acontecer a qualquer dia da 
semana, sem aviso prévio.

Michael Garcia
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Cerca de 100 pessoas procuram a 
agência FGTAS/SINE diariamente

O coordenador da Agência, Maikel Fernandes Raasch, destaca que diariamente o local recebe pessoas de toda a região e que buscam 
não somente uma vaga de trabalho, mas também, realizar o encaminhamento do seguro-desemprego, entre outros serviços 

Cerca de cem pessoas procu-
ram diariamente a agência FG-
TAS/SINE de Santo Ângelo em 
busca de uma vaga de trabalho, 
encaminhamento do Seguro-de-
semprego, ou até mesmo para dar 
entrada na Carteira de Trabalho.  
Atualmente, a agência é referência 
no Estado e inclusive conquistou 
prêmios em função dos serviços 
oferecidos para a população. 

Segundo o coordenador Maikel 
Fernandes Raasch nesse período  
de férias, a agência tem atendido 
pessoas inclusive de fora do es-
tado. “Atendemos toda a região e 
recentemente inclusive recebemos 
pessoas de Santa Catarina que vie-
ram dar entrada no seguro-desem-
prego”, revela o coordenador.

INTERMEDIAÇÃO
DE MÃO DE OBRA 

Maikel destaca que o serviço de 
intermediação de mão de obra que 
o SINE de Santo Ângelo oferece é 
totalmente gratuito, tanto para o 
empresário, quanto para o candi-
dato. Inclusive, o serviço rendeu à 
agência de Santo Ângelo o prêmio 
de 1º lugar regional e 2º lugar no 
estado em Intermediação de Mão 
de Obra (IMO), nos meses de Se-
tembro/Outubro. Além disso, a 
agência conquistou o primeiro lu-
gar regional no mês de dezembro.

“O objetivo da intermediação  
é reduzir o desemprego. Essa ati-
vidade abrange um conjunto de 
ações desenvolvidas nas agências 
FGTAS/SINE para colocar ou re-
colocar o trabalhador no mundo 
de trabalho. Ultimamente também 
reforçamos as visitas em empre-
sa, com o objetivo de esclarecer 
as dúvidas dos empresários locais 
em relação a como funciona esse 
processo de anunciar as vagas de 

emprego no SINE...E já tivemos 
resultado, esperamos manter a de-
manda ao longo deste ano”, ressal-
ta Mailkel.

Empregadores interessados 
em selecionar trabalhadores po-
dem cadastrar as vagas diretamen-
te no SINE. 

Basta entrar em contato com a 
agência, através do site da FGTAS , 
pessoalmente na unidade Rua Ma-
rechal Floriano, n°1434, por meio 
dos telefones: (55) 3313-2389 e 
(55)3313-2531 ou através do e-
-mail santoangelo@fgtas.rs.gov.
br. 

Além disso, os candidatos inte-
ressados em uma oportunidade de 
emprego podem acompanhar dia-
riamente a relação das vagas dis-
poníveis no Facebook da agência 
de Santo Ângelo: www.facebook.
com/fgtassinesantoangelo. Os 
candidatos deverão comparecer à 
agência FGTAS/SINE com a Car-
teira de Trabalho para verifi cação 
do perfi l e encaminhamento.

SEGURO DESEMPREGO
Em relação a solicitações de se-

guro-desemprego, os dados divul-
gados pela Agência de Santo Ân-
gelo mostram que em 2018 foram 
feitos 3.633 solicitações de seguro 
desemprego, número ligeiramente 
menor em relação ao ano de 2017 
(3.658) e menor em relação a 2016 
(3975). Maikel reforça que os da-
dos abrangem toda a região, uma 
vez que a Agência FGTAS/SINE de 
Santo Ângelo não atende apenas a 
Capital das Missões.

EQUIPE 
 A agência tem na equipe, o Co-

ordenador Regional da Secretaria 
de trabalho e Assistência Social, 
Marcus Vinicius Waszkiewicz e os 

agentes: André Ronaldo, Caroline 
Giordani, Eduardo Francisco,  Ma-
noela Macedo, Raul Amaral,Valtair 
Silveira e Rosileira Lunardi. Além 
disso, Maikel Fernandes Raasch é 
o coordenador.

Coordenador da agência FGTAS/SINE de Santo Ângelo, 
Maikel Fernandes Raasch

Equipe da Agência FGTAS/SINE de Santo Ângelo

Geral

Sobe o valor para fazer
ou renovar a CNH

Quem quiser fazer ou renovar 
a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) irá pagar mais pelo serviço. 

O reajuste nos valores foi publi-
cado no Diário Ofi cial do Estado da 
segunda-feira, dia 28 e está em vi-
gor desde ontem.

O aumento no valor das taxas se-
gue a correção na Unidade Padrão 
Fiscal (UPF), que fi cou em 3,86% e 
tem como base a variação do Índice 
Nacional de Preços do Consumidor 
Amplo Especial (IPCA-E).

VALORES
Com os reajustes, o valor da 

primeira CNH (B), passou de R$ 

2.186,66 para R$ 2.270,76. Já para 
renovar a Carteira de Habilitação, o 
contribuinte precisará desembolsar 
R$ 223,91.

Quem pretende fazer apenas a 
carteira para conduzir motocicleta 
(A), será preciso pagar R$ 1.950,51. 
Os que optarem por tirar a CNH 
para carro e moto (AB) precisará 
pagar valor de R$ R$ 3.608,54 (au-
mento de R$ 133,80). 

Além dos valores para renovar e 
tirar a habilitação, outros serviços 
do Detran também tiveram reajus-
tes e a tabela com os valores pode 
ser conferida no site: https://www.
detran.rs.gov.br/inicial

RS adota novo modelo nacional
para Carteiras de Identidade

O Rio Grande do Sul adotará o 
novo modelo nacional de carteiras de 
identidade (CI). A ação visa alinhar os 
serviços do Departamento de Identi-
fi cação do Instituto-Geral de Perícias 
(IGP) ao padrão estabelecido no decreto 
9.278/2018, assinado pelo ex-presiden-
te Michel Temer, que entra em vigor a 
partir de 1º de março.

A partir desta data, a CI trará diver-
sas mudanças e abrangerá uma série de 
novas informações. A pessoa que soli-
citar o novo modelo poderá requerer a 
inclusão de dados como nome social, 
número do PIS/PASEP, do CPF, da Car-
teira de Trabalho e Previdência Social, 
da Carteira Nacional de Habilitação, do 

Certifi cado Militar, do Título de Eleitor 
e do documento de identidade profi ssio-
nal.

O documento poderá contar, tam-
bém, com informações sobre tipo san-
guíneo, fator Rh e condições específi -
cas de saúde que auxiliem no pronto 
atendimento em caso de emergências. 
Todas as informações poderão ser aces-
sadas eletronicamente, através de um 
QR Code impresso na parte interna. A 
implantação da nova CI compreenderá 
os meses de janeiro e fevereiro. De acor-
do com a diretora-geral do IGP, Heloísa 
Kuser, a implantação do novo modelo 
de CI foi elaborada levando em conside-
ração as necessidades dos cidadãos.

Divulgação

RELAÇÃO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS

• Empregada doméstica
• Empregada doméstica 
• Enfermeiro do trabalho 
• Manicure 
• Mecânico de manutenção 

industrial 
• Montador de vidro 
• Motorista de caminhão 
• Operador de casa de máquinas 
• Passadora de roupas 
• Serigrafi sta 
• Servente de limpeza 
• Trabalhador rural 
• Vendedor interno 
• Vendedor interno 
• Vendedor porta a porta

* Vagas referentes ao dia 04/02
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Segurança

Quantos hidrantes 
têm no município?

O Comandante do 1ª Pelotão do Corpo de Bombeiros de 
Santo Ângelo, Tenente Edison Spencer Machado, explica 

quantos hidrantes estão instalados na cidade e como é feita a 
verifi cação e manutenção destes equipamentos 

Hidrantes de Coluna podem ser vistos em pouca quantidade na cidade e um dos mais 
conhecidos fi ca na Rua Antunes Ribas, em frente ao Centro Histórico

Os hidrantes até podem passar des-
percebidos por boa parte da população. 
Entretanto, os equipamentos possuem 
um papel fundamental para dar supor-
te ao Corpo de Bombeiros no combate 
de incêndios em Santo Ângelo.  Atual-
mente, 110 hidrantes estão instalados 
na cidade e a maioria deles são conhe-
cidos como “hidrantes de caixa”, pois 
fi cam em calçadas do município.

Contudo, mesmo que em menor 
número, os hidrantes vermelhos, cha-
mados de “hidrantes de coluna”, ain-
da podem ser encontrados, sendo que 
um dos mais conhecidos fi ca na es-
quina das ruas Antunes Ribas e Bento 
Gonçalves, bem em frente ao Centro 
Histórico. Segundo o Comandante 
do 1ª Pelotão do Corpo de Bombei-
ros de Santo Ângelo, Tenente Edison 
Spencer Machado, os proprietários de 
obras devem manter o cuidado, prin-
cipalmente em relação aos hidrantes 
que estão instalados em calçadas. 

“É importante que eles fi quem 
atentos para não obstruir a saída dos 
equipamentos, o que pode difi cultar o 
trabalho do Corpo de Bombeiros du-
rante ou após uma ocorrência”.

“CORRIDA DE HIDRANTES”
Edison também destaca que o Cor-

po de Bombeiros de Santo Ângelo fre-
quentemente realiza a verifi cação dos 
hidrantes e inclusive tem um setor 

específi co para atender essa demanda. 
Sob o comando do Tenente Francisco 

de Assis Schaff, o setor responsável pelos 
hidrantes faz todo o acompanhamento e 
a verifi cação desses equipamentos.

Semanalmente também é realiza-
da a chamada “Corrida dos Hidran-
tes”, que é uma iniciativa do Corpo de 
Bombeiros e tem como objetivo reali-
zar vistorias e checar se algum deles 
apresenta problemas. Esse trabalho é 
feito em conjunto com a Corsan, pois 
a empresa é a responsável pela manu-
tenção e instalação destes equipamen-
tos em Santo Ângelo e na região.

COMO OS CAMINHÕES
SÃO REABASTECIDOS?

O tenente Edison Spencer explica 
que no momento em que o Corpo de 
Bombeiros é acionado para uma ocor-
rência, como por exemplo, o incêndio 
que atingiu o Hotel Brasil, a equipe 
imediatamente verifi ca em uma rela-
ção, quais os hidrantes que estão mais 
próximos do local, bem como, a vazão 
deles.

Assim que o Corpo de Bombeiros 
termina de combater as chamas, ou 
até mesmo durante as ocorrências, a 
equipe realiza o reabastecimento dos 
caminhões nos hidrantes próximos. 
A operação é feita apenas pelo Corpo 
de Bombeiros que utiliza chaves espe-
ciais e leva no máximo nove minutos. 

“Hidrante de Caixa”, na esquina da 
Avenida Brasil  com a Venâncio Aíres

Corpo de Bombeiros realiza semanalmente
a  “Corrida de Hidrantes”

Michael Garcia 

Divulgação/Corpo de Bombeiros
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Reconhecendo o importante papel que  cumprem 
a escola e a educação na vida das pessoas, percebemos 
que é necessário pensar o espaço escolar como lugar 
de transformação e libertação. Desse modo, como edu-
cadores e pedagogos, compreendemos que atualmente 
há um desafi o que vai além daquele que é o de ensinar 
os conteúdos científi cos. Então, começamos a refl etir 
sobre o papel da docência nesse lugar que é permeado 
por crianças, jovens e adultos. E entendemos que pen-
sar, questionar e transformar esse espaço é um impor-
tante compromisso profi ssional do qual não devemos 
nos omitir. “Se a educação sozinha, não transforma 
a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” 
(FREIRE, 2000, p. 67) .

Atualmente, com a facilidade proporcionada pe-
las redes sociais, muitas pessoas têm opinado sobre 
questões relacionadas à educação. Essas opiniões, 
muitas vezes, estão carregadas de desconhecimento 
da realidade educacional de nosso país e dos desafi os 
encontrados em educar na sociedade contemporânea 
e super tecnológica em que estão inseridos nossos es-
paços escolares. 

A partir disto, precisamos compreender que falar 
de educação e, muito mais que isso, educar vai além de 
pensamentos escapistas à realidade e opiniões pesso-
ais, pois viver a realidade escolar é muito mais do que 
“achar”.  Por isso, falar em educar de maneira neutra 
é ser omisso diante do compromisso dos profi ssionais 
da educação, e uma educação que se omite jamais será 
libertadora, questão muito bem defendida pelo pionei-
ro da educação dialógica, libertadora e humana: Paulo 
Freire. 

“Não há educação neutra, toda neutralidade afi r-
mada é uma opção escondida” (Máxima Freiriana). É 
uma opção escondida, porque, quando nos salta aos 
olhos a realidade de nossos educandos, que ainda vi-
vem situações de violação de seus direitos, tais como a 
falta de saneamento, saúde de qualidade, respeito à di-
versidade; e não nos movimentamos em despertamos 
mentes críticas capazes de se libertar, estamos fortale-
cendo e perpetuando esse ciclo de sujeição. 

Diante disso, enquanto educadores precisamos 
proporcionar espaços de refl exão a cerca de diversos 
assuntos, inclusive relacionados às relações humanas, 
precisamos administrar confl itos e acolher a diversida-
de. Como afi rma Morin (2002, p. 11) , “A missão desse 
ensino é transmitir não o mero saber, mas uma cultura 
que permita compreender nossa condição e nos ajude 
a viver, e que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de 
pensar aberto e livre”. Sabendo ainda que no espaço 
escolar temos realidades diversas, sentimentos, histó-
ria de vida, por isso o agir docente deve ser humano 
pautado por um pensamento crítico que não invada a 
privacidade do outro, mas que permita o pensar, o pes-
quisar, o construir cultura e conhecimento.

 Nessa perspectiva, poderemos sonhar com a so-
ciedade crítica que buscamos. Aqui vale ressaltar que 
cidadãos críticos são os que se envolvem com as ques-
tões sociais, que buscam e promovem a justiça, que 
são honestos com suas atitudes para com a sociedade 
entre inúmeras ações que fazem parte da ética diária.

Enquanto educadores, devemos pensar nesse es-
paço crucial que ocupamos na comunidade, que nos 
ocupa e preocupa. Enquanto cidadãos, todos devem 
procurar entender que não basta levar o fi lho na por-
ta da escola para se sentir especialista no que tange a 
educação. É muito mais que isso, pois para adquirir 
um olhar pedagógico frente aos desafi os enfrentados e 
superados durante muitas décadas é necessário enga-
jamento com os assuntos pertinentes, refl exão, discus-
são em grupo, além de estar disposto a pensar sempre 
no outro e a participar efetivamente da comunidade e 
vida escolar de seu fi lho. 

Diante dessas situações se afi rma e reafi rma a edu-
cação afetiva, coletiva, crítica, corresponsável e liber-
tadora de pensar no outro, buscar o melhor. Todos es-
ses impasses mostram a resistência de uma classe que 
busca a valorização, que mostra que a escola é lugar de 
aprender, ensinar, se relacionar com o outro, respeitar 
as semelhanças e diferenças, de brincar e de ser feliz. 
Sem esquecer que nas paredes das escolas, nos corre-
dores estão os sonhos e é por deles que alcançamos 
grandes realizações. 

A desafiadora boniteza
da docência

Gabriel Felipe da Silva 
Pedagogo; Pós Graduando em Alfabetização e Linguagem. 

E-mail: gf-gabriel@hotmail.com

Letícia da Silva 
Pedagoga; Pós Graduanda em Docência no Ensino superior. 

Professora do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
E-mail: letícia.dasilva@unijui.edu.br

São várias as difi culdades pois, a primeira se refere ao 
próprio vocabulário , pois em nenhum campo da história 
existe tal especifi cidade nacional das desigualdades utiliza-
das e tamanha difi culdade em adaptá-las, isso quer dizer em 
traduzir para uma outra língua e com outro contexto intelec-
tual mais acessível a outras classes sociais.

A história em muitos países existe com a extensão de 
história da fi losofi a, história literária... mas porém não com 
denominação de história tendo permanecida sem força para 
se opor a um novo vocabulário. O estudo da história não teve 
nenhuma correlação com as outras histórias se tornou um 
estudo com segmentos diferentes e isolados uns dos outros.

A história intelectual opõe, dúvida e incerteza ao vocabu-
lário que a designa : sendo que cada historiografi a nacional 
possui a sua própria visão e estão presentes também as ver-
sões diferentes pois estão mal diferenciadas umas das outras. 
A história intelectual tem como base o estudo, segmento do 
pensamento sistemático, geralmente seguidas por tentativas 
fi losófi cas, à história intelectual propriamente dita é o estudo 
do pensamento informal e das dinâmicas de alfabetização, na 
história social das idéias é o estudo das ideologias e da eclosão 
de idéias, onde na história cultural é um estudo onde se inclui 
várias visões de mundo e mentalidades coletivas.

Em síntese estas defi nições designam, no fundo que o 
campo da história dita intelectual cobre de fato o conjunto 
das formas de pensamento e o seu objeto não é, à partida 
mais preciso do que o da história social ou econômica.

Podemos verifi car que na história do positivismo o que 
realmente interessava na história era o lado, o foco político 
em dar relevância, onde surge como contraponto o histo-
ricismo que era uma crítica ao positivismo, onde este foi o 
propulsor para a escola dos annales e após os historiadores 
marxista onde também se prevaleceu o lado econômico, sen-
do que logo após surge a nova história política onde também 
dava importância as outras áreas juntamente com a política 
e na década de 70 a nova história leva em consideração as 
áreas política econômica e também as mentalidades e o so-
cial , onde se apresenta os elementos gente, pessoas, enfi m 
vários segmentos de classes sociais).

De fato para realmente saber da história dos campone-
ses dos seus valores do seu dia a dia somente saberia expli-
citar seria algum elemento deste convívio e não um letrado 
distante desta realidade , onde só saberia expor o seu ponto 
de vista que lhe fosse conveniente a ele e a seu grupo social.

“..., ao falarmos de patrimônio, estamos lidando com 
história, memória e identidade, conceitos inter-relaciona-
dos cujos conteúdos são defi nidos e modifi cados ao longo do 
tempo”. Só é possível algo ou alguma coisa existente como 
patrimônio se realmente tiver um valor eloqüente para uma 
comunidade, região,cidade estado ou nação,para que se pos-
sa ser chamado de patrimônio com a função de representar 
simbolicamente a identidade e a memória de uma nação.

Os chamados patrimônios históricos e artísticos têm, 
nas modernas sociedades ocidentais, a função de represen-
tar simbolicamente a identidade e a memória de uma nação.

Os proprietários começaram a necessitar de um lugar 
mais reservado para deixar seus objetos de valores com o 

objetivo de guardar tais objetos para deixar em exposição 
para as pessoas que estavam interessadas em outros valores 
e não somente no econômico, assim começou a surgir os pri-
meiros museus no ocidente.

No Brasil a idéia de defender os monumentos históricos 
começou a ter importância nos anos 1920, quando foram 
criadas inspetorias estaduais de monumentos históricos em 
Minas gerais ( 1926) , na Bahia (1927) e em Pernambuco 
(1928). Em 1922 na semana da arte moderna já se pensava e 
falava na nacionalidade brasileira como os saberes popula-
res, formas de expressões a serem preservadas.

O então ministro da educação e saúde de 1934 a 1945 
Gustavo Capanema , foi quem encomendou o ante projeto 
de um serviço nacional ao escritor Mário de Andrade, foi 
primeiro diretor do departamento de cultura da prefeitura 
de São Paulo.

A partir de 1945 mudou-se a forma de pensar em pa-
trimônio, pois a ONU em 1945 começou a solicitar ao País, 
Estados e Municípios que começassem a se organizar com 
seus patrimônios históricos após o período da segunda guer-
ra mundial, expólio de guerras. 

A expressão tombamento é originário do direito portu-
guês que o verbo tombar signifi ca inventariar ou inscrever 
nos arquivos do reino. Signifi ca segundo dicionário mini 
Aurélio, pág. 780) pôr ( o Estado) sob sua guarda, para os 
conservar e proteger (bens móveis e imóveis cuja a conser-
vação e proteção seja interesse público). São um conjunto de 
bens imóveis e móveis que possuem uma grande relevância 
de cuidados para não correr o risco de desaparecer levando 
consigo a história que possuía. 

O Sphan predominou a versão modernista da história da 
arquitetura. Até há pouco tempo quem cuidava era maioria 
os arquitetos, somente mais tarde surgiram os museólogos 
e recentemente os historiadores e antropólogos passaram a 
ser funcionários da instituição. Nem sempre prevalece pre-
servação do patrimônio pois, houve o destombamento e der-
rubada de quatro igrejas barrocas pois estas atrapalhavam a 
avenida Getúlio Vargas no rio de janeiro.

Durante os governos militares, após uma fase mais dura 
de repressão, começaram a olhar para o campo da cultura, 
tentaram resgatar reorganizar o lado cultural. Sendo a pri-
meira intervenção na área do patrimônio das cidades his-
tóricas, onde realizou também esse trabalho na região do 
nordeste. Foi criado centro nacional de referência cultural 
(CNRC-EM 1975) . E desde 1975 a 1979 foram desenvolvidos 
pelo CNRC vário projetos reunidos em quatro programas 
artesanato, levantamentos socioculturais, história da tecno-
logia e da ciência no Brasil. 

Houve também uma nova concepção de patrimônio, 
chamado de imaterial ou intangível, refere-se a lugares, fes-
tas e religiões, formas de medicina popular, música, dança, 
culinária, técnicas entre outras manifestações. E faz-se ne-
cessário o registro e acompanhamento para dar continuida-
de ou não a esse registro. O tombamento ontem e o registro 
hoje inscrevem os bens no patrimônio nacional. E isso con-
fere reconhecimento, o que é extremamente importante na 
luta simbólica.

A História cultural: Entre práticas e 
representações e Cultura é patrimônio

Maria Angélica Maciel dos Reis
Pós-graduação em: História: Cultura, Memória e patrimônio.- URI/ 

Professora de História Ensino Fundamental 

Em Santo Ângelo são oferecidas bolsas para cursos como Arquitetura,
Educação Física, Agronomia ,Direito, entre outros

Estudantes interessados em concorrer a bolsas 
de estudo em instituições particulares de ensino 
superior já podem fazer a inscrição no Programa 
Universidade para Todos (ProUni), pela internet, no 
site: http://siteprouni.mec.gov.br/. 

O prazo vai até o dia 3 de fevereiro e em Santo 
Ângelo são oferecidas bolsas para cursos como Ar-
quitetura, Educação Física, Agronomia e Direito. As 
bolsas integrais são voltadas àqueles com renda fa-
miliar per capita de até um salário mínimo e meio. 
Já as bolsas parciais de 50% são destinadas aos es-
tudantes com renda familiar per capita de até três 
salários mínimos. 

Podem participar aqueles que fi zeram o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, alcança-
ram no mínimo 450 pontos e tiraram nota superior 
a zero na redação. Além disso, só podem concorrer 
às bolsas estudantes brasileiros sem curso superior 
e que tenham feito o ensino médio completo na rede 
pública ou como bolsista integral na rede privada; 
que fi zeram parte do ensino médio na rede pública 
e a outra parte na rede privada, na condição de bol-
sista ou que sejam defi cientes físicos. Os resultados 
da primeira chamada serão divulgados no dia 6 de 
fevereiro. Os da segunda chamada, no dia 20 de fe-
vereiro.

Ensino Superior

Inscrições para o ProUni 
encerram amanhã
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Resultado fi nal do 
concurso sairá dia 22

Os candidatos que realizaram a prova para o cargo de professor 
passarão por nova fase para comprovação de títulos. Já no dia 22 
de fevereiro será anunciado o resultado fi nal de todo o concurso

O Resultado final e oficial do con-
curso para a Prefeitura Municipal de 
Santo Ângelo será anunciado no dia 
22 de fevereiro. 

No entanto, na próxima segunda-
-feira, dia 04, a partir das 16 h, será 
divulgado o novo resultado da prova, 
após análise de recursos. Todos os 
resultados e informações necessárias 
para os participantes estão sendo di-
vulgados no site www.santoangelo.
uri.br/extensao.

PROVA DE TÍTULOS
Os candidatos que realizaram 

a prova para o cargo de professor e 
foram aprovados deverão realizar a 
prova de títulos. Nos dias 6 e 7, quem 
foi aprovado deve ir até o prédio 20 
da URI Santo Ângelo, das 8 às 13h. 

Os títulos para avaliação deverão 
ser entregues sob forma de cópia, 
acompanhados dos originais para 
conferência, ou sob a forma de cópia 
autenticada, frente e verso. 

O candidato deverá numerar os 

títulos e relacioná-los, na ordem de 
numeração, no formulário para rela-
ção de documentos para a prova de 
títulos, o qual deverá ser anexado na 
parte externa de envelope tamanho 
A4, após, assinar e lacrar o envelope, 
conforme explica o edital.  

O resultado preliminar após a 
prova de títulos será divulgado no 
dia 12 de fevereiro, o prazo para so-
licitar recurso são os dias 13, 14 e 15. 

O resultado definitivo para os 
candidatos que realizaram a prova 
para professor será divulgado no dia 
19 às 16 horas. Somente no dia 22 de 
fevereiro o resultado final de todo o 
concurso será anunciado.

O CONCURSO 
O Concurso Público foi realizado 

pelo Governo Municipal  e aconteceu 
no dia 13 de janeiro no campus da 
URI Santo Ângelo. Foram ofertadas 
124 vagas, para 26 cargos de nível 
fundamental, médio e superior.


