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Editorial
 Nesta edição do 

Jornal O Mensageiro, 
o principal destaque é 
para a Série “As Praças 
S a n t o - a n g e l e n s e s ” . 
Iniciamos neste sábado, 
uma série de reportagens 
que abordará a situação 
de conservação e os 
atrativos das principais 
praças do município. O 
primeiro local escolhido 
para iniciar a série foi 
a Praça Dário Beltrão, 
que fi ca próxima a 
Polícia Federal. A praça 
é referência para os 
moradores dos Bairros 
Oliveira, Subuski e 
adjacências, leia a 
matéria na página seis.

Na página três, 
o destaque é para o 
número de embarques 
e desembarques que 
foram registrados em 
pouco menos de dois 
anos da retomada de 
operação dos voos entre 
Santo Ângelo e Porto 
Alegre. Os voos regulares 
entre as duas cidades 
reiniciaram em julho de 
2017 e tem a duração 
de aproximadamente 
uma hora. Além disso, 
é realizado em quatro 
dias da semana. Confi ra 
a matéria.

Na página quatro, o 
foco é para a educação, 
pois a URI Santo Ângelo 
e Faculdade CNEC estão 
disponibilizando vagas 
no ensino superior por 
meio do FIES.

Além disso, confi ra 
mais informações 
sobre o cadastramento 
para o transporte 
escolar e  a campanha 
de arrecadação de 
materiais escolares da 
Central do Bem.

Nesta semana, foi 
anunciado um projeto 
habitacional e comercial 
de grande porte para 
Santo Ângelo. saiba 
mais na página 5.

Uma boa leitura 
e um ótimo fi nal de 
semana.
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EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS

CARINA DE SOUZA RODRIGUES, 
residente na Avenida Venâncio Aires, 4496, 
município de Santo Ângelo/RS, comunica 
a perda da Nota Fiscal Modelo M1, de 
numeração 19000, da empresa FERNANDO 
RIBEIRO COSMÉTICOS, nota fi scal esta 
que estava em branco.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EXTRATO DO EDITAL 07/SMAd/2019, 
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019

Jacques Gonçalves Barbosa, Prefeito Municipal de 
Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, torna público aos 
interessados, o RESULTADO DEFINITIVO após a 
análise dos recursos das provas escritas relativas ao 
Edital nº 82/SMAd/2018, que se encontra disponível 
no site http://www.santoangelo.uri.br/extensao/. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO 
ÂNGELO, 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito

Escritor Rossandro Klinjei 
palestra em Santo Ângelo

No dia 27 de fevereiro (quarta-feira), às 20h, 
Santo Ângelo recebe a palestra do escritor, psicó-
logo clínico e mestre em saúde coletiva Rossandro 
Klinjei. O evento, promovido pelo Sistema Feco-
mércio-RS/Sesc/Senac, ocorre no Clube do Gaú-
cho (Rua Bento Gonçalves, 915) e dá início a ma-
ratona de palestras do projeto Conexão de Ideias, 
que tem como objetivo de debater importantes 
temas sociais como educação, sustentabilidade, 
bem-estar, criatividade, inovação e superação. 

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.
sesc-rs.com.br/conexaodeideias. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (55) 3312-4411.

Música e arte no
Brique da Praça

A coordenação de Eventos e Divulgação li-
derada pela professora Clara Emília Hochegger 
agendou para o Brique da Praça, deste domingo,  
dia 10,  a presença da fotógrafa santo –angelense  
Eduarda Scholl, formada pala UNIVALE.  Já no 
Show das Onze, o destaque será o músico Luciano 
Garcia. Eduarda traz para a Praça a exposição “O 
Mundo da Terapia através da Arte. 

Já o espaço cultural do Brique traz, neste do-
mingo, a presença do músico, mato- grossense de 
nascimento, Luciano Buenevides Garcia, mas com 
a família radicada em Santo Ângelo. Fazem parte 
do seu repertório, “rock melódico”, composições 
autorais e covers das principais bandas nacionais. 

AI/Câmara de  Vereadores

A Câmara de Vereadores de San-
to Ângelo realizou a primeira sessão 
ordinária de 2019 nesta semana.  
Dionísio Faganello (DEM), eleito 
presidente da Mesa Diretora, junto 
ao vice-presidente Maurício Loureiro 
(PDT) e secretário Vinícius Makvitz 
(MDB), foi quem conduziu os traba-
lhos no Plenário Juarez Lemos.

Dentre as matérias votadas e apro-
vadas, estão pedidos para realização 
de homenagens ao Dia Internacional 
da Mulher, aos 90 anos da ACISA  e 

119 anos da Farmácia Licht. Também 
foram aprovados requerimentos que 
solicitam especifi cação de “Carga e 
descarga”, em determinadas ruas do 
município.

No espaço das entidades, o presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Santo Ângelo (STR), Daniel 
Casarin, e o deputado estadual Edu-
ardo Loureiro fi zeram uso da palavra. 
Além disso, ocorreu o espaço do “pin-
ga-fogo”, em que os vereadores se ma-
nifestaram na tribuna do parlamento.

Primeira Sessão 
Ordinária de 2019

Reforma da previdência para
o campo é tema de debate

"Quem é que se alimentou hoje?” 
Essa foi a pergunta feita pelo vice-pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais (STR) de Santo Ângelo, Os-
valdino Luca, no encontro que reuniu 
vereadores, agricultores e lideranças 
santo-angelenses, na manhã da quar-
ta-feira, dia 6, na Câmara de Vereado-
res da Capital das Missões.

Conduzida pelo Chefe do Legisla-
tivo, Dionísio Faganello (DEM), a reu-
nião solicitada pelo STR foi promovida 
para debater a situação dos trabalha-

dores rurais na reforma da previdên-
cia. Inicialmente, o presidente do sin-
dicato Daniel Casarin, e seu vice, Luca, 
se manifestaram sobre o assunto, e 
posteriormente o espaço foi aberto aos 
edis e participantes presentes. 

Casarin explicou que a reunião 
com o Legislativo foi solicitada com o 
intuito de buscar apoio em favor dos 
trabalhadores rurais, de modo que as 
mudanças propostas na reforma não 
sejam aprovadas e a situação fi que 
como está.
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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 RESFRIADO 
SUÍNO 1KG

R$ 9,99

DETERGENTE LÍQUIDO
YPÊ 500ML

R$ 1,79

FARINHA TRIGO
PANFÁCIL 5KG

R$ 9,69

COXA E SOBRECOXA 
KG

R$ 4,99

CERVEJA SCHIN 
1L

R$ 4,69

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 10,79

(COTRISA CONDE)

INCERVEJAC A SCHISCHIRVEJA

Há quase dois anos, o primeiro ATR 72-600 da Azul pousava no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju em Santo Ângelo, 
marcando o retorno dos voos regulares entre a capital missioneira e Porto Alegre. Desde então, mais de 35 mil pessoas já 

embarcaram e desembarcaram na aeronave que opera quatro vezes por semana e tem capacidade para 72 passageiros

Meio AmbienteTransportes

Segundo Mário Assis, que administra o aeropor-
to, desde o início dos voos (3 de julho de 2017), até 
a última segunda-feira, dia 4, foram contabilizados 
um total de 17.531 desembarques no Sepé Tiaraju. 
Já em relação aos embarques, o número chega a 
17.472 pessoas.

Já o representante da unidade da Azul em Santo 
Ângelo, Leandro Loppe, destaca que os números são 
bastante positivos e ressalta que a taxa de ocupação 
dos voos gira de 85% até 92%. 

  Em Santo Ângelo, além dos voos regulares, a 
Azul Linhas Aéreas também oferece o serviço de 
transporte de cargas, que atende toda a região. 

Os voos entre Santo Ângelo e Porto Alegre são 

realizados nas tardes das segundas, quartas, sextas 
e domingos e tem a duração de aproximadamente 
uma hora. Na capital do Estado, os passageiros têm 
a opção de realizar conexões para diversos destinos 
no Brasil e inclusive rotas internacionais atendidas 
pela Azul.

AMPLIAÇÕES DO AEROPORTO
Com 30 metros de largura e extensão de 1.615 

metros, a pista do aeroporto recentemente foi total-
mente remodelada e está apta a receber aeronaves 
que realizam voos regionais. Entretanto, o principal 
obstáculo que difi culta a ampliação de rotas e de nú-
mero de voos é a falta de espaço no terminal, que 

fi ca lotado em dias de operação. No ano passado, foi 
concluído o anteprojeto para a ampliação. As melho-
rias estão orçadas em R$ 38 milhões. Além de um 
novo terminal de passageiros, também está previsto 
a construção do novo pátio de estacionamento de 
aeronaves, com seis posições, entre outras. A exe-
cução do projeto elevará a categoria do aeroporto 
e possibilitará o pouso e a decolagem de aviões de 
maior porte. 

A necessidade de ampliação do aeroporto, inclu-
sive foi um dos assuntos abordados pelo Governador 
Eduardo Leite, durante a Abertura Ofi cial da Colhei-
ta do Milho que ocorreu no mês passado em Santo 
Ângelo.

Mais de 35 mil embarques Mais de 35 mil embarques 
e desembarquese desembarques

Michael Garcia

ATR 72-600 da Azul sendo “batizado” com jatos d’água do caminhão do Corpo de Bombeiros, durante o voo inaugural em julho de 2017
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Com diretrizes pedagógicas 
alinhadas e docentes prepara-
dos para um processo de ensino-
-aprendizagem diferenciado – as-
sim encerrou-se a 1ª Jornada de 
Formação Docente da Faculdade 
Santo Ângelo (FASA). A avaliação 
é do diretor-presidente da Insti-
tuição de ensino Superior (IES), 
professor Rafael Rossetto. De 
acordo com ele, os três dias de ati-
vidades (29 a 31 de janeiro) foram 
uma oportunidade de apresentar 
a faculdade aos novos professores 
e planejar as ações previstas no 
calendário acadêmico de 2019.

A jornada possibilitou, segun-
do Rossetto, que os novos profes-
sores compreendessem o DNA 
da FASA. “A formação foi muito 
além de orientações pedagógicas. 
Permitiu que os novos docentes 
se integrassem desde o primei-
ro momento aos valores institu-
cionais sensíveis às constantes 
transformações da sociedade e 
do mercado de trabalho, e o que 
entendemos ser fundamental na 
formação de profi ssionais do fu-
turo, inovadores e atentos às no-
vas técnicas e tecnologias”.

Estiveram presentes na Jor-
nada os mais de 30 professores 
que ministrarão as aulas no pri-
meiro semestre da Faculdade, 
para as cinco graduações ofer-
tadas – Medicina Veterinária, 
Agronomia, Engenharia Civil, 
Engenharia Ambiental e Sanitá-
ria, e, Pedagogia. O tema que nor-
teou os estudos e debates nos três 
dias de atividade foi “Educação 
na Pós-modernidade”.

Aos professores, Rossetto 
apresentou o calendário acadêmi-

co e as ações pedagógicas aplica-
das com metodologias ativas que 
irão preparar os estudantes para 
a proposição de soluções asserti-
vas aos desafi os encontrados em 
suas atuações profi ssionais. .

As aulas na FASA começam 
no dia 11 de fevereiro, para tur-
mas da modalidade de Alternân-
cia, e, no dia 7 de março, para as 
turmas das modalidades Notur-
no e Integral. Serão mais de 500 
acadêmicos, de diferentes perfi s e 
gerações.

I Jornada de Formação Docente recebeu
novos professores da FASA

Educação Cadastramento para 
o transporte escolar 
segue até o dia 22

O Governo Municipal de Santo Ângelo possuía 10 linhas 
terceirizadas e 14 linhas próprias que transportaram 

1.295 alunos por dia

Até o dia 22, a Secretaria Municipal de Educa-
ção (SMED) estará realizando o cadastro para o 
transporte escolar do ano letivo de 2019 que co-
meçará no dia 27 de fevereiro para os alunos da 
rede municipal de ensino. Para realizar a inscrição 
os pais ou responsáveis devem ir até a Secretaria 
de Educação na Rua Antônio Manoel, 1414, das 
7h30min às 13h30min, munidos da carteira de 
identidade ou certidão do aluno, atestado de ma-
trícula e comprovante de residência. 

Conforme dados da SMED, em 2018 o Governo 
Municipal de Santo Ângelo possuía 10 linhas ter-
ceirizadas e 14 linhas próprias que transportaram 
1.295 alunos por dia. O ano letivo passado encer-
rou com 2.820 alunos matriculados na educação 
infantil e 3.008 no ensino fundamental. 

De acordo com o secretário, Valdemir Roepke, por 
meio de melhorias e readequações realizadas nos edu-
candários foi possível criar 435 novas vagas na educa-
ção infantil, nos dois primeiros anos de governo.

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS
Os pais ou responsáveis que perderam o prazo 

para a matrícula e/ou rematrícula devem ir até a 
Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 
17 de fevereiro, portando uma cópia da certidão de 
nascimento ou da carteira de identidade, cópia do 
cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e, caso a 
família seja benefi ciária do Programa Bolsa Famí-
lia, deve apresentar o número do benefício.

Central do Bem arrecada 
material escolar

A Central do Bem iniciou o ano com uma nova 
campanha social “Educar Faz Bem”, com o propó-
sito de arrecadar material escolar novo e/ou usado 
para as crianças das cerca de quatro mil famílias 
cadastradas. Os materiais arrecadados servirão 
para auxiliar na montagem de kits escolares para 
cada criança em situação de vulnerabilidade social. 

De acordo com a primeira-dama, Juliana Bar-
bosa, quando o ano letivo termina alguns mate-
riais são substituídos, mas podem ser reutilizados 
por estarem em bom estado. “Sabemos que muitos 
itens em bom estado são deixados de lado e tro-
cados por novos, entretanto, podem ser utilizados 
novamente por outras crianças de famílias que não 
tenham condições de comprar”, explicou Juliana. 

A central espera receber mais uma vez o apoio 
da comunidade santo-angelense que sempre tem 
auxiliado em todas as campanhas realizadas nes-
tes sete meses de trabalho em prol da coletivida-
de. São aceitas doações de materiais novos e/ou 
usados como lápis de cor; cola; tesoura; borracha; 
apontador; mochila; lápis e caderno. “Tudo é bem 
vindo para que consigamos montar o maior núme-
ro de kits para doar”, enfatizou a primeira-dama.  
A doação pode ser entregue diretamente na Cen-
tral do Bem das 7h30min às 13h30min na Rua São 
Carlos, 1132 – fundos do Colégio Marista.

Arquivo/JOM

URI Santo Ângelo e Faculdade CNEC estão disponibilizando diversas vagas no 
ensino superior por meio do FIES, que abriu as inscrições na quinta-feira, dia 7

Santo Ângelo conta com 
mais 600 vagas pelo FIES

A URI Santo Ângelo e a Fa-
culdade CNEC estão disponi-
bilizando mais de 600 vagas 
para o FIES (Financiamento 
Estudantil). As inscrições para 
o programa foram abertas na 
quinta-feira, dia 7 e podem ser 
feitas até o dia 14 de fevereiro, 
conforme cronograma divulga-
do pelo Governo Federal. 

O resultado da pré-seleção 
será divulgado no dia 25, e os 
selecionados deverão comple-
mentar a inscrição no período 
de 26 de fevereiro a 7 de março.

URI SANTO ÂNGELO
A proposta de oferta de va-

gas para o 1º semestre de 2019 
que a URI Santo Ângelo enca-
minhou ao MEC, contempla 376 
vagas para 17 cursos. Reformu-
lado, o novo FIES ofertará va-
gas com juro zero para os estu-
dantes que tiverem uma renda 
per capita mensal familiar de 
até três salários mínimos. Nes-
sa modalidade, o aluno come-
çará a pagar as prestações res-
peitando o seu limite de renda, 
fazendo com que os encargos a 
serem pagos pelos estudantes 
diminuam consideravelmente. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (55) 3313 
7900 ou site http://srvapp2s.

santoangelo.uri.br.

FACULDADE CNEC
A Faculdade CNEC Santo 

Ângelo disponibilizará 297 bol-
sas pelo Novo FIES. Por meio 
do endereço http://fies.mec.
gov.br/, o acadêmico pode con-
correr a uma das 297 vagas dis-
ponibilizadas, em nove cursos 
de graduação presenciais.

Podem concorrer a um con-
trato do FIES estudantes que 
realizaram o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) a par-
tir da edição de 2010, e obtive-
ram média aritmética das notas 

nas provas igual ou superior a 
450 pontos, além de nota de 
redação diferente de zero. Os 
candidatos serão classificados 
de acordo com a nota do Enem.

Além disso, é critério pos-
suir renda familiar mensal bru-
ta per capita de até três salários 
mínimos. 

Nessa modalidade, o aluno 
começará a pagar as prestações 
respeitando o seu limite de ren-
da, fazendo com que os encargos 
a serem pagos pelos estudantes 
diminuam consideravelmente. 
A Faculdade Santo Ângelo não 
aderiu a modalidade P-FIES.

Agência Brasil

Inscrições podem ser feitas pela internet, no endereço http://fi es.mec.gov.br/

FASA tem o corpo docente formado 100% por Mestres ou Doutores

Thayan Lisboa 
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TAVA – PATRIMÔNIO 
CULTURAL DO MERCOSUL

Ainda na região do Sítio de São Miguel Arcanjo, 
está localizada a Tava, Lugar de Referência para a 
memória e a identidade do povo Guarani. Constru-
ída e habitada por seus ancestrais a pedido de sua 
divindade, Nhanderu, o lugar sagrado foi Registra-
do pelo Iphan como Patrimônio Cultural do Brasil 
e, no ano passado, também reconhecido como Pa-
trimônio Cultural do MERCOSUL.

A decisão foi tomada e anunciada no XVII En-
contro da Comissão do Patrimônio Cultural do 
MERCOSUL, em outubro último, no Uruguai, e foi 
ofi cializada agora com a entrega do certifi cado 
para os Guarani. A titulação signifi ca o reconheci-
mento da presença ancestral deste povo no terri-
tório Yvy Rupá, organizado em uma grande rede 
étnica, formada por aldeias, caminhos e locais sa-
grados que hoje integram o Brasil, a Argentina e o 
Paraguai.

Requalifi cação urbana de 
São Miguel das Missões
Foi realizada ontem a solenidade de início da 1ª etapa de obra de requalifi cação 

urbanística do entorno do Sítio de São Miguel Arcanjo e entrega do certifi cado da Tava 
como Patrimônio Cultural do MERCOSUL

Geral

A infraestrutura de urbanismo e paisagismo no 
entorno do sítio arqueológico de São Miguel das 
Missões tem orçamento de R$ 3,05 milhões. O Mi-
nistro da Cidadania Osmar Terra desembarcou no 
aeroporto de Santo Ângelo na manhã de sexta-feira, 
dia 8 e seguiu para o sítio arqueológico de São Mi-
guel das Missões para participar da solenidade de 
início da primeira etapa das obras. 

O Iphan administra a linha do PAC que investe 
em municípios com bens tombados e neste ato po-
lítico realizado em São Miguel, além do Ministro da 
Cidadania Osmar Terra, também esteve presente a 
presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa. 

O investimento será em um novo pavimento de 
pedra, implantação de ciclovias com pavimento rígi-
do, calçadas com pavimento em concreto e telas de 
aço, acessibilidade, trilhas, paisagismo e a requalifi -
cação de três praças. 

A revitalização da infraestrutura urbana do en-
torno do sítio tombado tem o objetivo de melhorar 
as condições de habitabilidade, drenagem e tráfego. 

Nessa primeira etapa serão trabalhados alguns 
trechos do Sítio, dando início à implantação de pro-
jeto que busca demarcar a região enquanto Parque 
Urbano, além de valorizar as atrações turísticas e 
fornecer um padrão de qualidade que poderá ser, 
gradualmente, expandido para o restante da cidade.

O sítio de São Miguel Arcanjo integra o Parque 
Histórico Nacional das Missões, composto ainda pe-
los sítios arqueológicos de São Lourenço Mártir, São 
Nicolau e São João Batista.

Além de São Miguel das Missões, o PAC prevê in-
vestimentos em outras três cidades do Rio Grande 
do Sul – Porto Alegre, Pelotas e Jaguarão -, totali-
zando R$ 154,43 milhões em 29 obras.

O prefeito Jacques Barbosa e a secretaria de Cul-
tura, Neusa Cavalheiro apresentaram o projeto da 
reforma do Teatro Municipal Padre Antônio Sepp 
para as entidades de Santo Ângelo. 

O Governo Municipal pretende executado-lo por 
meio da Lei de Incentivo a Cultura, via Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
A proposta está orçada em R$ 3 milhões e deve ser 
executada em duas etapas. 

O objetivo do Município é conseguir captar os 
recursos por meio de empresas patrocinadoras que 
podem abater até 20% do seu imposto ICMS em fa-
vor do projeto. Para o prefeito Jacques, é de extrema 
importância que a reforma do teatro seja realizada, 
pois o mesmo abrange diversos eventos culturais.

 “O Teatro Antônio Sepp é o palco de eventos 
consagrados do município como o Canto Missionei-
ro e o Santo Ângelo em Dança, festivais que atraem 
muitos turistas para a cidade e geram grande visibi-
lidade”, explicou Jacques. 

Participaram da reunião os representantes da 
Acisa, Senasa, Sindigêneros, Sindilojas Missões, SE-
BRAE, SESC, CNEC Santo Ângelo, Câmara de Vere-
adores e URI Santo Ângelo.

Apresentado o projeto 
de reforma para o 

Teatro Antônio Sepp 

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Reformas ortográfi cas no Brasil – 
1907-2015 – uma síntese. Preliminares. Em 
1907, A Academia Brasileira de Letras (ABL 
daqui em diante) elabora um projeto de 
reforma ortográfica visando à simplificação 
da língua que vinha sendo aqui usada nos 
séculos anteriores. Em 1911, acontece a 
primeira reforma ortográfica em Portugal, 
a qual tenta simplificar a escrita. Em 1915, 
a ABL resolve acompanhar a ortografia de 
Portugal de 1911. Quatro anos depois, ou seja, 
em 1919, a ABL revoga a resolução de 1915. 
Em 1924, a Academia de Ciências de Lisboa 
[ACL] e a ABL iniciam entendimentos em 
busca de uma ortografia comum e cinco anos 
depois, ou seja, em 1929, a ABL divulga as 
novas regras ortográficas, válidas no Brasil.

Acordos, convenções e projetos no 
Brasil, Portugal e nos demais países 
lusófonos. Assim, em 1931, houve o 
primeiro “acordo ortográfico” entre o Brasil 
e Portugal, aprovado nos dois países, mas 
não colocado em prática, nem aqui nem lá. 
Em 1943, a primeira “convenção ortográfica” 
entre o Brasil e Portugal redige o Formulário 
Ortográfico, no mesmo ano chega-se a um 
“acordo ortográfico” entre os dois países, os 
quais o põem em prática. Em 1945, houve um 
novo “acordo ortográfico”, torna-se lei em 
Portugal, seguido como lei nos demais países 
que falam o português, menos no Brasil, pois 
o Congresso Brasileiro não o ratifica, e o 
Brasil segue no “acordo ortográfico” de 1943, 
o qual durou vinte e oito anos.

Seguindo, em 1971 [18-12-71], o Brasil 
promulga a “reforma ortográfi ca” que reduz 
as diferenças ortográfi cas com Portugal, cuja 
reforma vigorou até 2015 [31-12-15]. Em 1973 
[6-2], Portugal promulga alterações para 
reduzir divergências com a escrita no Brasil. 
Em 1975, o Brasil e Portugal elaboram um 
novo “acordo ortográfi co”,  não aprovado. 
Em 1986, acadêmicos do Brasil [ABL] e 
de Portugal [ACL] apresentam um projeto 
ousado de “reforma ortográfi ca”, mexendo em 
98% das palavras, o qual, por isso, provocou 
fortes reações contrárias entre os falantes 
daqui e de lá. Em 1990 [16-12], as academias 
[do Brasil e de Portugal], com representantes 
acadêmicos de todos os países de língua ofi cial 
portuguesa, assinaram o “acordo ortográfi co”, 
menos arrojado que o de 1986, que fi cou 
valendo até hoje. E em 2004 Timor-Leste, 
recém-independente de Portugal, adere ao 
acordo de 1990. 

Assim, cabe dizer ainda que em trinta 
de outubro de dois mil e nove [30-10-
09] o “acordo ortográfico” passa a vigorar 
oficialmente no Brasil, distendendo o 
prazo até trinta e um de dezembro de dois 
mil e quinze para as editoras e gráficas 
se atualizarem e atualizarem nos livros 
e revistas o novo sistema ortográfico 
vigente no Brasil. Sendo assim, a “reforma 
ortográfica” está valendo na escrita de todos 
os brasileiros desde o dia primeiro de janeiro 
de dois mil e dezesseis. Observa-se, porém, 
que esta última “reforma ortográfica” da 
língua portuguesa é pífia por demais. Por 
quê? Porque, além doutros motivos, não 
cumpre objetivo algum de padronização 
ortográfica, pois atinge apenas 0,5% das 
palavras no Brasil e 1,6% das palavras em 
Portugal.   

Fernando Gomes

Divulgação



6 9 de fevereiro de 2019

Série: Praças da cidade

A Praça que já 
teve outro nome

A matéria que relata a situação de conservação e os atrativos da Praça 
Dário Beltrão abre a nova série do Jornal O Mensageiro; “Praças da 

cidade”.  Este local público de visitação fi ca próximo a Policia Federal e 
até o ano de 2000 possuía o nome de Osvaldo Aranha

A praça é envolvida pela rua Roque Gonzales, Avenida São João e Rua Independência

A Praça Dário Beltrão possuí aproxi-
madamente 2,7 mil metros quadrados de 
área e é bem arborizada. As árvores são 
de grande porte e proporcionam sombra 
para a comunidade que utiliza o local 
para fazer caminhadas, descansar em 
um dos bancos ou tomar o bom e velho 
chimarrão no fi nal da tarde.    

 A praça está circundada pela Rua 
Roque Gonzáles, Av. São João e Rua In-
dependência e é referência para os mo-
radores dos Bairros Oliveira, Subuski e 
adjacências.  

Até o ano de 2000, era denominada 
Osvaldo Aranha, ou “Praça do Trator”. 
No local existe um monumento erguido 
em homenagem a Osvaldo Aranha, que 
foi um reconhecido estadista brasileiro. 
Por meio da lei municipal número 2.347 
de 14 de março de 2000, o nome foi alte-
rado e a praça passou a ser chamada de 
Dário Beltrão.

O QUE TEM NA PRAÇA?
Podem ser encontradas na praça, 

espécies como o Jacarandá mimoso 
(Jacaranda mimosifolia), Pata-de-vaca 
(Bauhinia forfi cata), Tipuana (Tipuana 
tipu), Palmeira do gênero Phoenix, entre 
outras. Esse levantamento foi feito  no 
ano de 2017, pelos acadêmicos o curso de 
Ciências Biológicas da URI, Denilson da 
Silva Machado e Peter Santos de Aguiar, 
coordenados pela professora Dra. Nilva-
ne Ghellar Müller. 

Além disso, a Praça conta com dois 

banheiros, um chafariz, um parquinho 
infantil com areia e escorregador para as 
crianças e ainda uma quadra de esportes, 
usada pela garotada que se reúne ao fi -
nal da tarde para jogar futebol. Também 
é comum observar crianças andando de 
bicicletas e motocas, nas calçadas.

PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES
No geral a praça apresenta boas con-

dições de limpeza, pois equipes da Pre-
feitura costumam limpar o local com 
frequência. Os principais problemas se 
referem à parte estrutural da praça, pois 
a quadra está em má condição de uso e os 
brinquedos do parquinho estão quebra-
dos, inviabilizando o uso. 

Em junho do ano passado, o Jornal 
O Mensageiro publicou uma matéria, 
relatando as difi culdades que crianças 
tinham para brincar na praça. Ao retor-
nar no local, constatou-se que o piso feito 
de concreto ainda está com buracos, às 
pinturas estão apagadas e as cercas que 
protegiam a quadra praticamente não 
existem mais, o que chega a colocar em 
risco quem usufrui do local. 

Os meninos passam mais tempo em 
busca da bola, fora do campo, que jo-
gando. Inclusive estão vulneráveis a um 
atropelamento ou a um acidente, pois 
frequentemente se arriscam, buscando a 
bola que vai para a rua. Ainda é possível 
observar marcas do temporal que derru-
bou árvores e danifi cou algumas estrutu-
ras da praça há algum tempo.

Michael Garcia 

Cerca da quadra de esportes praticamente 
não existe mais

Ainda é possível observar os refl exos de um 
temporal que atingiu o local em 2017
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NEGÓCIO DE 
OCASIÃO

Gol ano 2004 com ar condicionado e 
revisado. Troco por 200 leitões

desmamados. Foner: 99647-3596

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.

EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS

SANDRA MARGARETE DE OLIVEIRA 
DUTRA, professora, CPF 745.839.720-
91, RG 5057713454, residente na 
Rua Olavo Bilac, 2478, município de 
Eugênio de Castro/RS, comunica a 
perda do Diploma de Conclusão do 
Curso Superior Curso Normal/Superior 
Licenciatura em Educação Infantil.

Obra da ciclovia está em fase de concretagem

Edifi cação inspirada em projetos de sucesso em outros locais do mundo integrará moradia, 
lazer, centro comercial e serviços no centro de Santo Ângelo

Com início em janeiro, as 
obras da ciclovia na Avenida Ve-
nâncio Aires estão ocorrendo de 
acordo com a programação pre-
vista. Já foram retirados os meio-
-fi os dos canteiros centrais para 
que pudessem ser colocadas fôr-
mas de madeira que delimitam o 
espaço que receberá concretagem. 

A Avenida Venâncio Aires 
está recebendo a primeira etapa 
do projeto, a pista terá 4.037,30 
metros de comprimento e 1,5 me-
tros de largura, com trechos de 
ida e volta entre as ruas Marquês 
do Tamandaré e Padre Manoel da 
Nóbrega.  A ciclovia é um investi-
mento de R$ 551.822,81 mil, que 

está sendo realizada com recur-
sos de emendas parlamentares 
dos deputados federais Elvino 
Bohn Gass (PT) e Osmar Terra 
(MDB), mais contrapartida do 
município.

De acordo com a empresa 
responsável pela obra, na quinta-
-feira, 07,  foi feita a concretagem 
dos primeiros canteiros centrais 
e o piso intertravado será coloca-
do na próxima semana. 

O projeto da ciclovia busca 
oferecer um lugar seguro e fun-
cional para trabalhadores e ci-
clistas que desejam utilizar o es-
paço, e também visa à segurança 
de motoristas e pedestres. 

Durante toda a elaboração da 
ideia, foi procurado preservar a 
vegetação já existente naquele lo-
cal.  Para o prefeito Jacques, é um 
grande avanço para o município 
receber uma obra que visa incen-
tivar o uso de meio de transporte 
não motorizado e dar atenção aos 
pedestres. 

“Este é um grande projeto 
para a cidade, ele irá gerar uma 
maior mobilidade urbana. Sa-
bemos que muitos já utilizam a 
bicicleta como meio de transpor-
te, porém, trabalharemos para 
incentivar que mais pessoas uti-
lizem a ciclovia quando estiver 
fi nalizada”, declarou.

Cidade

O projeto da “Bamberg Gisler Towers” foi lança-
do em Santo Ângelo e anunciado pela Bamberg Gisler 
Empreendimentos, Construtora Stiler e investidores. 
A ideia é construir na Rua Andradas, no centro da 
cidade, uma edifi cação com 93 apartamentos resi-
denciais e espaço comercial para até 80 lojas. Os em-
preendedores consideram uma obra inovadora que 
contemplará o setor comercial e residencial em um 
único local. No entanto, conforme destacou Giovane 
Gisler, a arquitetura permitirá o convívio harmônico e 
independente das famílias.

O projeto arquitetônico foi apresentado em uma 
audiência realizada no Gabinete do Prefeito Jacques 
Barbosa na última segunda-feira, dia 8, além dos es-
paços comerciais e residenciais, a obra terá uma área 
de lazer de 1.400 m², com piscina adulta; infantil; raia 
e borda infi nita, salão de festas, jacuzzi, brinquedote-

ca, sala de jogos, business offi ce, academia, churras-
queiras, sala de cinema, pet point, espaço gourmet, 
recepção, gerador de energia para áreas sociais e água 
quente para chimarrão na área social.

Geovani Gisler destacou que todos os apartamen-
tos fi cam para frente da entrada principal na Rua An-
dradas com boa posição solar, seguindo o plano dire-
tor do município. “Este é um projeto no qual estamos 
trabalhando a vinte anos, buscando referências em 
outros países para construir o melhor, tanto na área 
residencial como no comercial. Foram duas décadas 
de pesquisas até chegar aqui, e graças a nossa parce-
ria com a Construtora Stiler e investidores poderemos 
trazer para o município um espaço inovador que une 
área residencial com comércio, sem dúvidas é uma 
grande conquista para a cidade”, declarou Gisler.

Estiveram também presentes na reunião o deputa-

do Estadual, Eduardo Loureiro, o secretário de Indús-
tria e Comércio, João Baptista Santos da Silva, o pre-
sidente da Associação Comercial, Cultural, Industrial, 
Serviços e Agropecuária de Santo Ângelo, Douglas 
Winter Ciechowiez, Guilherme Gisler e os engenheiros 
José Carlos Ferraz, Maicon Pastoriza e Rafael Stiler.

Os apartamentos podem ser adquiridos por meio 
de fi nanciamento direto ou com os parceiros fi nancei-
ros que serão divulgados em breve. O sócio-proprie-
tário da Construtora Stiler, Valdeci Stiler, também 
agradeceu o apoio que o projeto vem recebendo do 
Governo Municipal e destacou que a obra tem como 
tempo estimado de 4 a 5 anos e custará R$ 100 mi-
lhões. Os empreendedores destacaram que a obra 
pode gerar 200 empregos diretos e 300 na pós-obra, 
para o prefeito Jacques, a construção civil é essencial 
para girar a economia da cidade. 

O sonho da família Gisler está 
em processo de realização

Divulgação
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