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NotasEditorial
 Os números de 

casos de dengue em 
Santo Ângelo e na re-
gião chamam atenção, 
de olho na situação, a 
prefeitura e o exército 
estão organizando mu-
tirões na cidade com o 
objetivo de eliminar 
focos do mosquito na 
zona urbana. Confi ra 
na página três, todas 
as informações sobre o 
assunto, que também 
ilustra a capa desta 
edição.

Também na página 
três, a matéria sobre a 
Feira do Peixe. Confi ra 
a programação da feira 
que acontece na próxi-
ma semana em Santo 
Ângelo e deve levar de-
zenas de pessoas para 
o pavilhão da agricul-
tura familiar.

O inverno vem aí 
e a campanha de va-
cinação da gripe inicia 
nesta quarta-feira, dia 
10, no município. A 
Meta é imunizar 90% 
dos grupos prioritários 
até 31 de maio e todas 
as unidades básicas de 
saúde do município te-
rão vacinas. As infor-
mações completas so-
bre a campanha estão 
na página seis. Além 
disso, nessa página 
também está elencada 
uma matéria sobre um 
projeto social da Ade-
visa e um projeto de 
lei que foi aprovado na 
Câmara de Vereadores 
e busca vedar uso de 
fogos de artifício rui-
dosos na Capital Mis-
sioneira, confi ra!

Nesta quinta-feira, 
tem Humor da colô-
nia no Clube Gaúcho, 
pois o local receberá 
o espetáculo “Badin-O 
Colono”, veja todas as 
informações na con-
tracapa de hoje.

O JOM de hoje 
também é composto 
por matérias da área 
cultural e as principais 
informações que são 
destaques desta sema-
na. Uma boa leitura!
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9/4/2019 - 14h
1° Prêmio -  7.668
2° Prêmio -  3.603
3° Prêmio -  5.494
4° Prêmio -  0.609
5° Prêmio -  4.155
6° Prêmio -  1.527

9/4/2019 - 18h
1° Prêmio -  2.404
2° Prêmio -  9.724
3° Prêmio -  8.199
4° Prêmio -  3.252
5° Prêmio -  2.307
6° Prêmio -  5.886

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
PRESENCIAL Nº46/2019

O Município de São Miguel das Missões torna público 
aos interessados que no dia 24/04/2019, ás 09:00 horas, 
na sala de reuniões do Setor de Licitações serão rece-
bidas as propostas para a aquisição de medicamentos 
e materiais para uso nas Unidades Básicas de Saúde e 
programa Saúde na Escola. 

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCURSO 
Nº01/2019

O Município de São Miguel das Missões torna 
público aos interessados que até o dia 27/05/2019, ás 
09:00 horas, na sala de reuniões do Setor de Licitações 
serão recebidas as propostas para a escolha do projeto 
para construção de um monumento denominado de 
“São Miguel Arcanjo”, onde o artista/escultor vencedor 
receberá como prêmio o direito ao contrato no valor de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para construção 
do monumento na Praça Guarani. Cópias dos Editais e 
demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal de São Miguel das Missões, sito a Rua 29 de 
Abril, 165, CEP 98.865-000, pelo fone (0xx55) 3381-
1300, R 231, E-mail: saomiguelrs.fazenda@gmail.com 
ou no site www.saomiguel-rs.com.br.
Jussara Ana Bittencourt - Vice-Prefeita em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Estado do Rio Grande do Sul

Programação oficial
da Fenamilho

As entidades e instituições que integram a Co-
missão da Agricultura da 19ª Fenamilho Inter-
nacional têm reunião agendada para amanhã, às 
8h30min, no Centro Administrativo do Parque de 
Exposições Siegfried Ritter, para formatar e fi nali-
zar a programação ofi cial da feira, que será realizada 
de 27 de abril a 5 de maio, em Santo Ângelo.

O presidente da feira, o vice-prefeito Bruno Hes-
se, destaca a importância do trabalho da Comissão 
da Agricultura para o sucesso da Fenamilho que, 
focada no agronegócio e na agricultura familiar, 
exalta a importância da cultura do milho para o de-
senvolvimento social e econômico de Santo Ângelo 
e região.

Microempreendedores 
recebem capacitação

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio 
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) realizaram 
a quinta ofi cina de capacitação para 25 Microem-
preendedores Individuais - MEIs - na Sala do Em-
preendedor.  Segundo os coordenadores do curso, 
Cláudio Amaral e Rafael Mattos, mais de 100 em-
preendedores foram capacitados somente neste 
ano. A última turma recebeu informações de como 
são realizados os microcréditos, que pode auxiliá-
-los no momento de expandir o negócio. 

O cidadão que quiser abrir seu próprio negócio 
deve procurar a Sala do Empreendedor para ter 
acesso a todas as informações. Ela está localizada 
na Secretaria de Indústria e Comércio, Rua Antu-
nes Ribas, 1096. Maiores informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3312-0116.

Brechó Lar da Menina
O Lar da Menina promove hoje, dia 10, mais um 

tradicional Brechó.
A ação será realizada das 8h às 15h (sem fechar 

ao meio dia), e os organizadores orientam aos par-
ticipantes levar uma sacola

112 viaturas e 2 mil 
coletes balísticos

A segurança pública recebeu um reforço na ma-
nhã da segunda-feira, dia 8. A Secretaria da Segu-
rança Pública entregou cinco ambulâncias para a 
Superintendência dos Serviços Penitenciários (Su-
sepe), 112 viaturas para a Polícia Civil e 2.253 cole-
tes balísticos para a Brigada Militar (BM).

João Silvestre/AL

A obra no trevo de acesso a Vitó-
ria das Missões, na BR 285, foi reto-
mada nesta semana. 

A reestruturação no trevo está 
sendo realizada para oferecer mais 
segurança para os viajantes e mora-
dores locais, que usam a rodovia.

 O trevo será construído no sis-
tema de rótula. Além disso, as áreas 
nas margens serão aplainadas. Par-
te dos barrancos deve ser retirada, 
para melhorar a visibilidade dos 
motoristas e facilitar o trânsito de 
veículos. A mudança no trevo é uma 
antiga reivindicação dos moradores.

 Inclusive, o prefeito de Vitória 
das Missões, Adi Minetto e o de-
putado estadual Eduardo Loureiro, 
estiveram pedindo agilidade no re-
torno dos serviços, na sede do De-
partamento Nacional de Infraestru-
tura Terrestre (DNIT). 

A reunião com o superintenden-
te-adjunto, engenheiro Pedro Lu-
zardo aconteceu no mês passado e 
discutiu a retomada das obras que 
estavam paralisados desde dezem-
bro do ano passado.

Têm obras no trevo...

Fenamilho: Competição de estrutura de 
palitos mobilizará alunos na Casa da URI 

Estimular a capacidade dos alunos 
no desenvolvimento de elementos es-
truturais que resistam à aplicação de 
carga crescente. Este é o objetivo da I 
Competição Estudantil de Estruturas, 
destinada a estudantes de Ensino Mé-
dio e promovida pelo curso de Enge-
nharia Civil e pelo Grupo de Pesquisa 
em Desenvolvimento de Engenharia 
da URI Santo Ângelo.

As equipes, integradas pelo míni-
mo de três e máximo de cinco alunos 
devem construir um pórtico com até 
20 palitos de picolé, três chapas de 
MDF de espessura 6mm, sobre a qual 
é aplicada a carga. A premiação ao 1º 

e 2º lugar consiste em inscrições ao 
vestibular de verão 2020 e em bolsas 
de estudos para o curso de Engenharia 
Civil em 2020. Às duas melhores torci-
das haverá premiação em inscrições ao 
vestibular de verão 2020.

As equipes devem se inscrever até 
dia 16 de abril, pelo e-mail gpde@san.
uri.br. Este mesmo e-mail pode ser 
utilizado para tirar dúvidas a respeito 
da competição. 

A estrutura deverá ser entregue até 
às 13h do dia 29 de abril, na Casa da 
URI no Parque da Fenamilho, onde 
acontecerá a competição, a partir das 
18h.

Nova
5/4 a 11/4

Crescente
12/4 a 18/4
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Cidade

A Feira do Peixe de Santo Ângelo 
iniciará na próxima terça-feira, dia 16 
e seguirá até o meio-dia de sexta-feira. 
Será no Pavilhão da Agricultura Fami-
liar, na Rua Venâncio Aires, ao lado 
do Fórum. Neste ano, além de peixe 
vivo, congelado e fritos na hora, o pú-
blico poderá assistir shows de música 
nativista, pois também passará pela 
feira, a Caravana da Barranca, grupo 
composto por reconhecidos músicos 
do Rio Grande do Sul: Erlon Péricles, 
Elton Saldanha, Os Angueras, Pirisca 
Grecco, Lincon Ramos, Junior Bena-
duce, Jader Leal, Leandro Cachoeira, 
Renato Fagundes e Rafael Madruga. 

O início do Show está programa-
do para às 19h de terça-feira, dia 16, 
quando também ocorrerá um ato de 
divulgação das atividades voltadas 

para a agricultura que ocorrerão du-
rante a Fenamilho Internacional 19ª 
edição, com a presença de autoridades 
e convidados.

O horário de funcionamento da 
Feira do Peixe será entre às 9h e 22h, 
exceto na sexta-feira, que o fecha-
mento está previsto para o meio-dia. 
No sábado, como tradicionalmente 
ocorre, segue a feira de produtos hor-
tifrutigranjeiros e agroindustriais com 
mais uma edição do Café Colonial. 

A Feira do Peixe é uma realização 
da Apropesa – Associação dos pro-
dutores de Peixe de Santo Ângelo, da 
Aprocosa – Associação de Produtos 
Hortifrutigranjeiros e Coloniais de 
Santo Ângelo e da Administração Mu-
nicipal por meio da Secretaria Muni-
cipal da Agricultura de Santo Ângelo.  

Feira do Peixe iniciará na terça e contará com a Caravana da Barranca
Arquivo JOM

Risco de surto de dengue no Município
Militares sairão às ruas em apoio a ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nesta quinta-feira 

será realizado um mutirão nos bairros Boa Esperança e Santo Antônio

Caso não seja controlada a população de mos-
quitos, entre 10 a 15 dias teremos um surto de 
dengue no município, informou Ubiratan Alen-
castro, chefe da Vigilância Sanitária, na manhã 
de ontem. Já foram confirmados cinco casos de 
dengue em Santo Ângelo e o fato está mobilizan-
do as equipes da prefeitura. 

O objetivo é reforçar as ações de combate ao 
mosquito, evitando que a população de mosquito 
aumente e potencialize a transmissão do vírus. 
Entre as ações destacadas está um mutirão de 
limpeza nos bairros Boa Esperança e Santo Antô-
nio, que será realizado nesta quinta-feira, dia 11. 

A ação terá o apoio do 1º BCom  a ideia é reco-
lher materiais que acumulam água com potencial 
de multiplicar o mosquito Aedes aegypti. Além 
disso, a zona norte da cidade também deverá 
receber esse tipo de ação nos próximos dias. As 
ações de combate ainda estão sendo planejadas 
e o chefe da vigilância epidemiológica solicita a 
colaboração dos moradores na investida contra 

o mosquito. 

“PRECISAMOS DE AÇÕES ENÉRGICAS”
Durante a entrevista, Ubiratan também desta-

cou que é necessário ações enérgicas da comuni-
dade para colaborar com a diminuição da quanti-
dade dos mosquitos no município.

“Se não tivermos a adesão maciça da comu-
nidade, não conseguiremos reduzir a população 
dos mosquitos. Precisamos de ações enérgicas, 
estamos chamando a comunidade para ajudar no 
combate do mosquito, caso contrário todos cor-
rem risco e aumenta muito a chance de um surto 
de dengue no munícipio. Se não tomarmos ati-
tudes severas, com o auxílio da população, infe-
lizmente temos a possibilidade de que a situação 
piore”, ressaltou Ubiratan Alencastro.

PREVENÇÃO
De acordo com a coordenadora de Enferma-

gem da Secretaria Municipal de Saúde, Andréia 

Bernardi, 98% dos focos do mosquito Aedes Ae-
gypti são confirmados em domicílios. “Essa é uma 
preocupação constante da Secretaria da Saúde, 
porque a maioria dos registros é em residências, 
e não em terrenos baldios ou em depósitos clan-
destinos de lixo como se supõe”, alertou Andréia.

Ainda conforme Andréia, mesmo com a força-
-tarefa da SMS, é essencial que as pessoas tenham 
cuidados básicos, como, tampar os tonéis e caixas 
d’água; manter as calhas sempre limpas; deixar 
garrafas sempre viradas com a boca para baixo, 
lixeiras bem tampadas; ralos limpos e com apli-
cação de tela; limpar semanalmente ou preencher 
pratos de vasos de plantas com areia; limpar com 
escova ou bucha os potes de água para animais, e 
retirar água acumulada na área de serviço, atrás 
da máquina de lavar roupa. “Esses são os princi-
pais cuidados. A pulverização com inseticida, do 
fumacê, muito solicitado pela população, é um su-
porte a mais, e só é utilizado em áreas residenciais 
quando há suspeitas de casos”, ressaltou.

Marcos Demeneghi

A Secretaria de Saúde acompanha a situação e as equipes de combate à dengue saem a campo para ações de conscientização e limpeza
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CLUBE COMERCIAL CELEBRA 95 ANOSCLUBE COMERCIAL CELEBRA 95 ANOS

O Clube  Comercial, na última sexta-feira, 5, celebrou em 

alto estilo os seus 95 anos, em torno de um belo jantar 

ao som da banda Fênix. A noite de muitos brindes e parabéns 

ao Comercial, foi pilotada pelo dinâmico presidente Alcides 

Melchior, que ao lado de sua atuante diretoria, procedeu com 

oportunas homenagens aos ex-presidentes da conceituada 

entidade social, além de uma homenagem especial ao 

Dalvin Dornelles - atual vice-presidente,  através da entrega 

do “Título de Sócio Benemérito”- pelos relevantes serviços 

prestados ao Clube. Enfi m, foi uma ocasião extremamente 

agradável , bacana e bem a altura do Clube Comercial. Acima, 

os membros da diretoria do Clube: Gaspar Bastos e Roseana 

Azevedo, Dalvin Dornelles e Lourdes Fontana, Ubirajara e 

Tere Kruel, Vilmar Barbosa e Maria Ines Van Helden, Alcides 

Melchior, Milton e Anabel Hunger, Sérgio Sangaletti e Salet 

Haas, Jaime  Stringari e Jane Duarte, Selvino e Sônia Barbosa, 

Raimir e Nadir Gattelli, Afonso e Tereza Vecheitti - celebrando 

os 95 anos do Comercial. E abaixo, o presidente Alcides 

Melchior com os ex-presidentes da entidade: Nerci e Marlene 

Teixeira, Lenir e Lídio Fucks da Veiga, Júlio Ubiratan e Nilza 

Reis, e Valter Mildner - ex-presidentes do Clube  Comercial 

que estiveram presentes, na ocasião em que receberam 

merecida homenagem de reconhecimento pelo brilhante 

trabalho realizado na presidência  da entidade. 

A diretoria e convidados especiais - brindado com alegria e emoção os 95 

anos do Clube Comercial. E à esquerda, Dalvin Dornelles no momento em 

que recebeu o Título de Sócio Benemérito das mãos do presidente Alcides 

Melchior e do vice-presidente do Conselho Deliberativo - Valter Mildner.
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ACONTECE HOJE...
...a partir das 18 horas e 30 minutos, na Embaixada Bairrista, 
em Porto Alegre, o lançamento da 19ª Fenamilho, na Capital 
do Estado, pilotado pelo dinâmico presidente da Feira, 
Bruno Hesse e sua esposa Lígia, e pelo Prefeito de Santo 
Ângelo Jacques Barbosa e a primeira-dama Juliana Barbosa.


...e amanhã quinta-feira, às 17 horas 30 minutos, o 
Governador do Estado - Eduardo Leite vai receber a comitiva 
da 19ª Fenamilho em  seu gabinete.

COMENTANDO...
 Uma cozinha que oferece pratos deliciosos preparados 
com ingredientes de alta qualidade, uma carta de 
vinhos variada, entre outras bebidas, e um ambiente 
aconchegante. Assim é o Sperling Restaurante, na 
Marechal Floriano quase esquina coma Marquês de 
Tamandaré. Então, aproveite para desfrutar do Sperling 
Restaurante e tenha bons momentos.
 O melhor do mundo fashion está a sua espera na Sfera.
 A Kessyn Noivas é uma loja especializada em aluguéis 
de roupa para ocasiões especiais! Na Kessyn além de 
belos vestidos de noivas, você encontra a roupa ideal 
para formatura, casamentos, debutantes, eventos sociais, 
bodas, ou seja, para toda e qualquer qualquer ocasião. 
E para quem quer criações exclusivas, a loja conta com 
a estilista Kessyn Piccoli. Kessyn Noivas - com você nos 
melhores momentos da sua vida, fi ca na Rua 25 de Julho, 
229, fone 3312-8596 | 9.8107-8079 ou 9.8403-3163.
 A partir de amanhã, em cartaz no Cine Cisne, os 
fi lmes: Superação: O milagre da fé – 2D, After – 
2D;  Shazam – 2D e 3D; A Cinco Passos de Você 
– 2D; Dumbo e Capitã Marvel –  3D. 
 As lojas Eclipse estão recheadas com os últimos 
lançamentos da moda outono|inverno 2019.
 No proxímo dia 24, acontece na Casa da Amizade mais 
uma edição do tradiconal jantar benefi cente. A atração maior 
vai ser o desfi le de apresentação da moda outono|inverno 
2019 da Bibi Boutique e Reabilta Puket. Pelo que tudo indica, 
vai ser uma bela noitada de moda e benemerência. Os 
convites estão sendo comercializados ao custo de 50 reais.

NO MULHERES INSPIRADORAS: 
Taís Moraes de Oliveira e Mariana Moraes Tonetto.

ATUALIZAÇÃO! As dinâmicas Jaqueline Ely e Iane Flores - que 

comandam com sucesso a Clínica Diori - Estética e Saúde, de 6 a 8 deste mês, 

estiveram participando do Estética in São Paulo - um grande evento que 

reuniu profi ssionais, estudantes e investidores do segmento de ESTÉTICA, 

BELEZA e BEM ESTAR, com o objetivo de reciclagem de conhecimentos, 

onde estiveram presentes as mais conceituadas marcas de produtos e 

serviços, que apresentaram seus lançamentos e tendências mercadológicas.  

Sendo assim, em breve muitas novidades na Diori - Estética e Saúde. Aliás, 

a Jaqueline, estreou idade nova na última segunda-feira, 8, sendo alvo de 

muitas e merecidas homenagens, especialmente de seus familiares e amigos.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Geral

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO 
Edital 20/2019 – Pregão Presencial. Objeto: Trans-
porte escolar. Protocolo dos envelopes: até às 09 ho-
ras do dia 26/04/2019. Abertura: às 09h30min da mes-
ma 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.san-
toangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito

Projeto de Lei busca 
vedar uso de fogos de 

artifício ruidosos
Um projeto que propõe disciplinar o uso de 

fogos de artifício no município de Santo Ânge-
lo, foi aprovado por unanimidade pelos verea-
dores do Poder Legislativo Municipal, na Ses-
são Ordinária da última segunda-feira, dia 8.

A matéria foi subscrita pelo vereador Pe-
drão (PSD), e veda o uso de bombas, morteiros, 
busca-pés e demais fogos ruidosos na área ur-
bana do município, sendo permitidos os fogos 
de vista com ausência de estampido. O proje-
to também impede soltar balões de ar quente 
e fazer fogueiras em logradouros públicos sem 
prévia autorização do Poder Público.

De acordo com o vereador, a proposta leva 
em conta que a queima de rojões, fogos de arti-
fício e similares, causa incômodo auditivo seve-
ro para muitas famílias, especialmente as que 
possuem pessoas enfermas, crianças pequenas 
e idosos, por exemplo. Além disso, causa trau-
mas irreversíveis aos animais, que muitas vezes 
acabam se machucando por conta dos barulhos.

Pedrão enfatiza que o benefício do espetácu-
lo dos fogos de artifício é visual e que isso pode 
ocorrer com o uso dos conhecidos fogos de vis-
ta, que são artigos pirotécnicos sem estampido. 
“Várias cidades no Brasil, já implementaram 
esta lei, e ela está de acordo com a saúde das 
pessoas e dos animais”, afirmou. O PL prevê 
inclusão de pena na Lei de Crimes Ambientais 
para quem fizer uso de fogos de artifício de es-
tampido, devido a poluição sonora. O propo-
nente da matéria explica que, no caso dos fogos 
ruidosos e das fogueiras, a proibição poderá ser 
suspensa em caso de festividades públicas ou re-
ligiosas de caráter tradicional, mediante licença 
do Governo Municipal. Nessas situações, o mu-
nicípio poderá estabelecer exigências que julgar 
necessárias para o segurança dos participantes.

Município repassa 
EPIs para servidores
Na última segunda-feira, dia 8, o vice-pre-

feito Bruno Hesse, o secretário de Agricultura, 
Gilmar Borges, e a técnica em Segurança do 
Trabalho, Leandra Copetti Sisti, entregaram 
aos servidores da Secretaria Municipal de Agri-
cultura um kit com Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e uniforme.  De acordo com a 
técnica Leandra, o repasse de equipamentos de 
proteção se intensificou a partir de janeiro des-
te ano. Em torno de 25 servidores da Secretaria 
da Agricultura receberam novos conjuntos de 
uniformes, botinas, luvas, óculos de proteção, 
mascaras, jalecos, aventais e o setor veterinário 
também recebeu casacos térmicos. 

As demais secretarias devem receber os EPIs 
e uniformes nas próximas semanas. Após todas 
as entregas, a equipe de Segurança do Traba-
lho iniciará um programa de treinamento com 
os servidores municipais. Cada setor receberá a 
capacitação necessária para a atividade desen-
volvida. 

Começa hoje  e segue até 31 de 
maio, a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe. A doen-
ça é mais comum no inverno, por 
isso a meta é imunizar pelo menos 
90% dos grupos prioritários. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) informou que 
aguarda as 27 mil doses para 
atender a demanda da campanha, 
que serão distribuídas às Unida-
des Básicas de Saúde do municí-
pio.  Na primeira fase serão prio-
rizados os grupos de crianças de 
1 a 6 anos incompletos, grávidas 
de qualquer período gestacional, 
e puérperas (mulheres com até 45 
dias depois do parto). 

Já no dia 22, começam a ser 
vacinado todo o público-alvo, 
incluindo-se os trabalhadores da 
saúde, povos indígenas, idosos 
(pessoas com mais de 60 anos), 
professores do educandário pú-

blico e privado, doentes crônicos, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos, com medidas socioeduca-
tivas, funcionários do sistema 
prisional e pessoas privadas de 
liberdade.

Segundo o secretário muni-
cipal da Saúde, Luis Carlos ca-
valheiro, haverá vacinação em 
todas as unidades de saúde de 
Santo Ângelo, no Centro de Apoio 
à Mulher e à Criança (Secretaria 
da Saúde) e no Pronto Atendi-
mento Dr. Ernesto Nascimento 
Sobrinho (22 de Março).

Na sexta-feira, 5, a coordena-
dora de Enfermagem da SMS e a 
coordenadora do Núcleo de Vigi-
lância Epidemiológica e Imuniza-
ções, Juliane da Rosa, organiza-
ram um encontro na secretaria de 
Saúde, com profi ssionais da área, 
para orientar sobre a campanha 
contra o vírus da gripe Infl uenza 

A/H1N1 e relacionar os locais de 
vacinação, conforme defi nido por 
unidade de saúde: Centro Social 
Urbano; Rogowski; Indubras; 
Castelarin; Sepé; Subuski; Nova; 
Haller; Dido; Aliança; Buriti; São 
Carlos; União; Braga; e Centro 
Sul. 

A CAMPANHA EM 2018
Segundo dados do Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica e Imu-
nizações da Secretaria Municipal 
da Saúde, no ano passado, a meta 
de 90% estipulada pelo Ministé-
rio da Saúde não atingiu os gru-
pos de gestantes, crianças, e tra-
balhadores da saúde. 

Foram vacinados em 2018, 
2.649 trabalhadores da saú-
de, 773 gestantes, 127 mulheres 
puérperas, 41 indígenas, 10.676 
idosos e crianças de seis meses a 
6 anos incompletos, 5.264.

Campanha de Vacinação 
contra a Gripe inicia hoje

Meta é imunizar 90% dos grupos prioritários até 31 de maio. 
Todas as unidades básicas de saúde do município terão vacinas

São aguardadas 27 mil doses para atender a demanda da campanha em Santo Ãngelo

AI PMSA/Fernando Gomes

Adevisa promove campanha
“Apadrinhe uma Criança”

A Associação dos Defi cientes Visuais de San-
to Ângelo-Adevisa, está promovendo a campanha 
“Apadrinhe uma Criança”. 

Segundo o presidente da associação, Renato de 
Souza, a ação se consiste em uma campanha para 
arrecadar donativos ou valores em dinheiro que pos-
teriormente serão destinados a crianças com defi ci-
ências em Santo Ângelo. 

“As ajudas podem ser feitas em dinheiro, com do-
ações de R$ 10,00 ou R$ 20,00. Também estamos 
recebendo doações de não perecíveis, leite, fraldas, 
entre outros”, explica Renato.

Para contribuir basta ligar para o telefone: (55) 

9913664323. Renato explica que uma equipe irá até 
a casa da pessoa receber a contribuição e entregará 
um comprovante de pagamento.

Segundo Renato, essa iniciativa é mais uma das 
tantas que a associação tem realizado em Santo Ân-
gelo com o objetivo de melhorar a vida de pessoas 
com algum tipo de defi ciência visual. 

Além desta ação, a associação desenvolve várias 
atividades em Santo Ângelo, inclusive atendendo 
pessoas com defi ciência em caso de agressão ou algo 
parecido. “Basta entrar em contato pelo telefone que 
imediatamente tomaremos às ações necessárias ou 
encaminhando o caso à polícia”, concluiu Renato.
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AGENDA EM PORTO ALEGRE
A Coordenadora Regional de Educação, pro-

fessora Enida Teresinha Lange Sallet, participou 
nos dias 04 e 05 de abril do 30º Fórum Estadual 
das Secretarias Municipais de Educação do RS e 
Fórum Ordinário da UNDIME/RS, no auditório 
da UFRGS, em Porto Alegre. Na pauta, a Constru-
ção do Documento Orientador no Município à Luz 
da BNCC e do Referencial Curricular Gaúcho e os 
Desafi os da Gestão Educacional na Sociedade Con-
temporânea, além de painéis e ofi cinas.  Também 
na quinta-feira, 04 de abril, foi realizado o Encon-
tro de Formação do App ISE- Diário on line, no 
Centro de Treinamento da PROCERGS, em Porto 
Alegre. Participaram do evento as Assessoras da 
14ª CRE, Rosana Ciepanski Lopes, Gerta Madale-
na Von Mecheln e Maria Lúcia dos Santos Mous-
quer.
JERGS É TEMA DE REUNIÃO NA 14ª CRE

Na quinta-feira (04), a 14ª Coordenadoria Re-
gional de Educação, realizou reunião, com os pro-
fessores de educação física das escolas estaduais 
dos onze municípios de sua região de abrangência 
para tratar do regulamento dos Jogos Escolares 
do Rio Grande do Sul -JERGS/ 2019. Também 
participaram professores de escolas municipais 
e Instituto Federal Farroupilha- campus de San-
to Ângelo. A chefi a do Pedagógico, Rute Ribeiro 
Gomes fez a abertura da reunião, que foi coorde-
nada pelo assessor do JERGS na 14ª CRE, Joceli 
de Moura Godoy e o estagiário, Leonardo Júnior 
Mullich. Os JERGS estimulam a prática esportiva 
em todas as escolas públicas, mobilizando a co-
munidade escolar em prol do esporte educacional 
nas seguintes modalidades: Atletismo, Basquete-
bol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e 
Xadrez, além de Atletismo e Tênis de Mesa para 
alunos com defi ciência. As disputas ocorrem nas 
categorias Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 
anos), nos gêneros masculino e feminino. Os jogos 
são disputados em quatro fases: Municipal, Coor-
denadoria, Regional e Final Estadual. O campeão 
dos JERGS participará da Seletiva RS, competindo 
com as escolas privadas, conquistando vaga para 
os Jogos Escolares da Juventude (Etapa Nacional). 
As disputas da primeira fase, em nível municipal, 
iniciam no mês de maio, sendo a abertura ofi cial 
prevista para o dia 03/05, no Ginásio Municipal 
Marcelo Mioso de Santo Ângelo, às 8h30min, com 
jogos na modalidade futsal/juvenil/masculino. Já 
o futsal/juvenil/feminino acontecerá na mesma 
data, no Ginásio do Colégio Estadual Missões. Em 
sua 49ª edição, os jogos terão como novidade mais 
uma modalidade paralímpica, a bocha olímpica. 
Ao lado do tênis de mesa e do atletismo, a bocha se 
tornará outra opção de esporte para aqueles estu-
dantes que possuem alguma limitação física.

PROGRAMAÇÃO DAS ESCOLAS
Na noite de sexta-feira, 05 de abril, aconteceu 

o Jantar de Reinauguração da Área Coberta da 
E.E.E.F. Edi Tereza Flores Lippert. A Coordenado-
ra Regional de Educação da 14ª CRE, professora 
Enida Teresinha Lange Sallet, participou do even-
to e parabeniza a direção da escola pelo empenho 
em tornar a Escola Edi Lippert um ambiente mais 
protegido, seguro, organizado e acolhedor. Já no 
dia 06, a E.E.E.F. Me. Catarina Lépori, promoveu 
um jantar de comemoração alusivo aos 54 anos de 
história, no GDF Os Farroupilhas, que contou com 
momento artístico dos Gravetos Missioneiros e 
apresentação da ONG Parceiros do Bem. Também 
elegeram Brotinhos, Brotos, Garoto e Garota da 
escola. A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
parabeniza à toda família Madre Catarina Lépori 
pelos 54 anos de muita dedicação, trabalho de qua-
lidade realizado com amor, alegria e competência. 

EducaçãoCultura

Os costumes e a cultura gaú-
cha chegam até a comunidade”, 
é um projeto executado pelo 
Grupo de Tradições Folclóricas 
(GTF) Coronel Aparício Borges, 
com a fi nalidade de informar e 
apresentar à comunidade, alguns 
aspectos da cultura gaú cha e do 
tradicionalismo, com a realização 
de ofi cinas de declamaç ã o, danç a 
de salã o, penteados para pren-
das, lidas campeiras, chimarrã o, 
culinária, indumentária peão e 
prenda, nós de lenço e a literatura 
gaú cha.

O projeto está entre os 25 se-
lecionados no edital “Pró-Cultura 
aproximando culturas”, uma par-
ceria do Município, por meio da 
Secretaria Municipal da Cultura 
de Santo Ângelo, e o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, por 
meio do Pró-Cultura/RS, que re-
sultou na destinação de R$ 200 
mil para a área cultural, o maior 
investimento da história do Mu-
nicípio para o setor.

No domingo, dia 7, nas depen-
dências do GTF Coronel Aparício 
Borges, foi desenvolvida mais 
uma ofi cina de uma série, desta 
vez abordando a culinária típica 
gaúcha, ministrada por Luciana 
Ribeiro, com auxílio de Fábio Wi-
tkowski, para mais de vinte pes-

soas. 
O público presente pode apro-

fundara os seus conhecimentos 
sobre a história, conceitos e prin-
cípios de preparação de um bom 
carreteiro, o feijão gordo, bem 
como os cuidados, utensílios ne-
cessários e diferenças entre cortes 
tradicionais, nobres e especiais de 
carnes, e os processos de prepara-
ção do típico churrasco gaúcho.

A Secretaria Municipal de 
Cultura esteve prestigiando o 
evento, por meio do coordenador 
da pasta, Douglas Barbosa.

Projeto leva costumes 
gaúchos à comunidade

No domingo, dia 7, nas dependências do GTF Coronel Aparício Borges, foi 
desenvolvida mais uma ofi cina de uma série

Nos dias 10 e 17 deste mês, o GTF Aparício Borges vai oferecer 
ofi cinas sobre danças de salão, gratuitas aos interessados

Santo Ângelo contemplado com
o projeto “Cinema ao Ar Livre”

A Secretaria da Cultura está 
anunciando mais um evento 
inovador em Santo Ângelo: a 
presença do projeto Cine Auto-
rama, cinema ao ar livre que nos 
remete aos tempos do charmoso 
drive-in, exibição de fi lmes em 
áreas com amplo estacionamen-
to, para assistir no conforto do 
seu carro. 

O diferencial em relação às dé-
cadas de 50 e 60, auge do drive-
-in, hoje o áudio do fi lme é trans-
mitido através de uma estação de 
rádio FM no próprio veículo do 
telespectador. 

O acordo foi na quinta-feira, 
4, durante reunião da secretária 
municipal de Cultura, Neusa Ca-
valheiro, com o sócio- diretor da 
Brazucah Produções, Marco Cos-
ta, que defi niram o mês de junho 
para a instalação do projeto em 
Santo Ângelo. 

Nos próximos dias, a Secreta-
ria de Cultura irá divulgar local, 
data e horário do evento.

A prática dos cinemas drive-in 
foi muito comum e marcou a exi-
bição de fi lmes nas décadas de 50 
e 60. O Cine Autorama possibili-

tará, de forma gratuita, aos santo-
-angelenses, na primeira quinzena 
de junho, a vivência dessa experi-
ência com todo o glamour e nos-
talgia que a empreitada pede. 

O projeto é uma realização da 
Brazucah Produções e do Governo 

Federal, por meio do Ministério 
da Cidadania, e conta com o fi nan-
ciamento da Lei Rouanet; patrocí-
nio da CPFL Energia; e apoio do 
Instituto, RGE e Governo Muni-
cipal, por meio da Secretaria de 
Cultura.

 Divulgação Secretaria de Cultura

Divulgação

O acordo foi na quinta-feira, dia 4, durante reunião da secretária municipal de Cultura, 
Neusa Cavalheiro, com o sócio- diretor da Brazucah Produções, Marco Cost

OFICINAS

GRATUITAS

Nos dias 10 e 17 deste 
mês, no Teatro Municipal 
Antônio Sepp, o GTF Coronel 
Aparício Borges vai oferecer 
gratuitamente ao público 
interessado as danças de 
salão, inserido no contexto do 
projeto de levar “Os costumes e 
a cultura gaúcha chegam até a 
comunidade”.
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Humor da colôniaHumor da colônia
no Clube Gaúchono Clube Gaúcho

Divulgação

Peça teatral Badin-O Colono, acontece nesta quinta-feira, dia 11,Peça teatral Badin-O Colono, acontece nesta quinta-feira, dia 11,
no Clube Gaúcho, com início às 20hno Clube Gaúcho, com início às 20h

O espetáculo de humor “Badin – O Colono”, acontece nesta O espetáculo de humor “Badin – O Colono”, acontece nesta 
quinta-feira, dia 11 de abril, no Clube Gaúcho. O evento será quinta-feira, dia 11 de abril, no Clube Gaúcho. O evento será 
às 20h e os ingressos podem ser obtidos antecipadamente no às 20h e os ingressos podem ser obtidos antecipadamente no 
local do evento ou no Sesc.  local do evento ou no Sesc.  

Os valores variam entre R$ 20 e R$ 40, com desconto para Os valores variam entre R$ 20 e R$ 40, com desconto para 
pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac, sócios do Clube pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac, sócios do Clube 
Gaúcho sócios do têm direito à meia-entrada. Gaúcho sócios do têm direito à meia-entrada. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 
3312-4411, no site www.sesc-rs.com.br/santo_angelo e na pá-3312-4411, no site www.sesc-rs.com.br/santo_angelo e na pá-
gina www.facebook.com/sescsantoangelo.   gina www.facebook.com/sescsantoangelo.   

O ESPETÁCULOO ESPETÁCULO
Badin – O Colono” traz a fi gura típica da colônia retratada Badin – O Colono” traz a fi gura típica da colônia retratada 

de forma humorada por Eduardo Gustavo Christ. de forma humorada por Eduardo Gustavo Christ. 
O engenheiro químico de 26 anos iniciou sua carreira com O engenheiro químico de 26 anos iniciou sua carreira com 

uma brincadeira no WhatsApp, que depois de evoluir para um uma brincadeira no WhatsApp, que depois de evoluir para um 
programa de rádio local, hoje é um canal do YouTube com cerca programa de rádio local, hoje é um canal do YouTube com cerca 
de 150 mil inscritos e mais de 1 milhão de seguidores nas redes de 150 mil inscritos e mais de 1 milhão de seguidores nas redes 
sociais.  Camisa xadrez, calças acima da cintura e um chapéu de sociais.  Camisa xadrez, calças acima da cintura e um chapéu de 
palha integram a transformação que Christ sofre para encarnar palha integram a transformação que Christ sofre para encarnar 
o personagem. Assim, ele se torna Badin.o personagem. Assim, ele se torna Badin.


