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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua
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17°

1 mm
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31°
19°

30 mm
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30º
20°

116 mm

19/4/2019 - 14h
1° Prêmio -  4.468
2° Prêmio -  8.234
3° Prêmio -  5.853
4° Prêmio -  4.078
5° Prêmio -  1.242
6° Prêmio -  3.875

19/4/2019 - 18h
1° Prêmio -  1.149
2° Prêmio -  5.742
3° Prêmio -  1.568
4° Prêmio -  2.252
5° Prêmio -  5.279
6° Prêmio -  5.990

Notas Editorial
 

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Confi ra na edição 
de hoje, mais uma 
matéria da Série: Pra-
ças da Cidade. Vamos 
apresentar a praça 
em forma de trian-
gulo, que fi ca na área 
central da cidade. A 
matéria pode ser con-
ferida na página seis 
de hoje e também na 
capa dessa edição 

Depois de levar 
dois tiros, um homem 
se escondeu no Ita-
quarinchim e pediu 
socorro na Av. Brasil. 
O fato foi presenciado 
pela equipe do Jornal 
O Mensageiro, que 
fotografava uma das 
praças da cidade. Veja 
todas as informações 
sobre o fato, na página 
sete do JOM, confi ra!

O Banco de San-
gue do Hospital San-
to Ângelo precisa de 
doadores do sangue O 
negativo, com urgên-
cia e mais informa-
ções podem ser lidas 
na página sete.

O Colégio Tiraden-
tes realizou uma cam-
panha, onde foram 
arrecadados doces, 
dentre eles, bombons, 
pirulitos e guloseimas 
em geral que poste-
riormente foram do-
adas para creches lo-
cais, veja a matéria na 
página cinco.

No Retrato Coti-
diano elencamos uma 
matéria apresentando 
um antigo santinho 
de Siegfried Ritter, 
que foi encontrado 
em uma rua de Santo 
Ângelo, saiba mais na 
página 2.

Além disso, o 
JOM de hoje também 
é composto pelo ca-
derno BS Magazine e 
Viver Bem! Uma boa 
leitura e um ótimo fi -
nal de semana.

Reprodução

Cheia
19/4 a 25/4

Um “santinho”, ou panfl eto do 
santo-angelense Siegfried Ritter foi 
encontrado na Avenida Sete de Se-
tembro, a poucos dias antes do iní-
cio da Fenamilho Internacional. 

O Parque onde ocorre este tradi-
cional evento de Santo Ângelo, leva 
o nome deste ilustre santo-angelen-
se e o material chama a atenção pela 
antiguidade e pela boa conservação. 

Siegfried Ritter foi prefeito de 
Santo Ângelo, exerceu mandato de 
1963 e 1969. Ritter também foi um 
dos primeiros presidentes da Asso-
ciação dos Municípios das Missões 
(AMM) entre 1973 e 1974, quando 
também era prefeito da cidade de 
Santo Ângelo.

A Fenamilho que ocorre no Par-
que de Exposições Siegfried Ritter, 
será aberta no próximo dia 27 de 
abril e contará com comércio, cultu-
ra, show, atividades artísticas, entre 
outras. 

O material eleitoral foi encontra-
do a deriva na Rua Sete de Setem-
bro, entre os carros que transitavam 
naquela via e pode ter mais de 50 
anos. 

É um panfl eto no qual, Siegfried 
Ritter se colocava como candidato a 
Deputado Federal pelo Arena, com 
o número 234. ARENA é a Antiga 
Aliança Renovadora Nacional, que 
deixou de existir quando foi diluída 
em 20 de dezembro de 1979. 

O panfl eto de 
Siegfried Ritter

Alunos da Escola da URI 
visitam aldeia indígena

Estudantes do 3º ano do Ensino Médio da 
Escola da URI Santo Ângelo visitaram, dia 12 de 
abril, a aldeia indígena Yakã Jú, localizada no dis-
trito de Buriti, interior de Santo Ângelo. Acompa-
nhados pelos professores Amilcar Guidolim (So-
ciologia/Filosofi a/Atualidades), Débora Mutter 
(História), Janete Fachinello (Geografi a) e Délcio 
Freitas (Geografi a), os alunos puderam interagir 
com os membros da aldeia e ouviram as explica-
ções do Cacique Kuaray Anildo Romeu sobre a 
cultura Guarani e a resistência dos povos indíge-
nas do Brasil para manterem seu modo de vida e 
exercerem seu direito à terra. O grupo também fez 
uma trilha pelo interior da mata que cerca a aldeia, 
identifi cando as características da paisagem e da 
geografi a do local. A visita esteve aliada às ativi-
dades que são desenvolvidas no dia a dia da escola 
sobre a diversidade da cultura brasileira e a valo-
rização da ancestralidade e identidade indígena na 
formação da sociedade brasileira.

Ações para combater
o aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Cidadania (SMASTC), realizou na terça-
-feira, dia 16, no Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) do Centro Social Urbano (CSU), 
uma palestra para explicar quais são os cuidados 
essenciais para combater o aedes aegypti, vetor 
da dengue.  Palestraram para os frequentadores 
do CRAS/CSU, a bióloga e professora do curso de 
Medicina Veterinária da Faculdade Santo Ângelo 
(FASA), Cecília Rupert Possenti, o professor e co-
ordenador do setor de extensão da FASA, Ricardo 
Denti Junior. Os palestrantes são integrantes do 
Comitê Municipal de Combate à Dengue, e a ati-
vidade realizada no CRAS, faz parte de um crono-
grama de ações formuladas pelo comitê.  A próxima 
palestra está prevista para o dia 6 de maio, no Clube 
de Mães, do Bairro Nova. 

Feriadão começou com 
sol e termina com chuva

O boletim meteorológico emitido pela Sala de 
Situação da Secretaria do Meio Ambiente e In-
fraestrutura (Sema) destaca que o feriadão deve 
terminar com chuva no estado e diminuição da 
temperatura.  No sábado, dia 20, as instabilidades 
ganham força devido aos fortes ventos em altos 
níveis da atmosfera. Com isso, há previsão de chu-
va com possibilidade de temporais entre o oeste e 
norte gaúcho.  O domingo de Páscoa deve ter chu-
va em todo o Estado e não é descartada a possibi-
lidade de temporais com raios e ventos em forma 
de rajadas. Os maiores volumes se concentram na 
metade norte e oeste/noroeste.

Marcha de 8 Km
No dia 8 de abril, os militares do 1º Batalhão 

de Comunicações realizaram a marcha a pé de 8 
km. Esta atividade castrense faz parte da Capaci-
tação Técnica e Tática do Efetivo Profi ssional, bem 
como, integra a Instrução Individual Básica do 
Efetivo Variável que visa desenvolver o espírito de 
grupo, camaradagem e higidez, aspectos necessá-
rios para a vida na caserna.

Divulgação

Minguante
26/4 a 3/5
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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

LAVA ROUPAS TIXAN 
YPÊ 1KG

R$ 7,49

CHOCOLATE DIAMANTE 
NEGRO BARRA 90G

R$ 2,99

CERVEJA POLAR
473ML

R$ 2,99

LEITE CONDENSADO 
PIRACANJUBA/ITALAC 395G

R$ 3,29

REFRIGERANTE GUARANÁ 
FRUKI/ CHARRUA 2L

PREÇO ESPECIAL

ARAN

Os Supermercados Cotrisa desejam a todos uma feliz e abençoada Páscoa! 

PERNIL SUÍNO 
RESFRIADO KG

R$ 8,99

NIL SUÍNOPERN O TORTAS
KG

PREÇO ESPECIAL

REFRIGERANTE GUANTE GUA

Ç

ANTEHOCOLATE DIAMA
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Geral Cidadão Premiado 
realiza seu 

terceiro sorteio

Momento da entrega dos prêmios

Na quarta-feira, dia 17, o prefeito Jacques Bar-
bosa realizou a entrega dos prêmios da Campanha 
de Educação Fiscal – Cidadão Premiado, em parce-
ria com a Nota Fiscal Gaúcha. Os ganhadores deste 
sorteio foram Douglas Abraao Megier, Gilson Ser-
gio Adams e Elaine Judite Kucner. 

Participaram da entrega o secretário da Fazen-
da, Luis Alberto Voese, o responsável pelo Setor 
Tributário, Eliseu Morin e o chefe de Gabinete Air-
ton Peruzzi. O terceiro sorteio contemplou Douglas 
Megier com o prêmio de R$ 1 mil, Gilson Adams e 
Elaine Kucner com a premiação no valor de R$500.

Jacques enfatizou a importância da participa-
ção da população santo-angelense nesta iniciativa 
do Governo Municipal. “Nós esperamos que cada 
vez mais a comunidade se envolva neste programa 
de educação fi scal, e passe a entender o valor que 
emissão de notas fi scais possui para o Município, 
pois, a partir dela conseguimos diversos benefícios 
para a cidade”, frisou. O ganhador Gilson Adams, é 
o segundo em sua família a receber premiação em 
dinheiro a partir de programas de incentivo fi scal. 
Segundo ele, em janeiro, sua esposa Adriana Adams 
recebeu um prêmio em dinheiro, por meio da Nota 
Fiscal Gaúcha. 

CIDADÃO PREMIADO E
NOTA FISCAL GAÚCHA 

Para participar, é necessário fazer um cadastro 
no site cidadaopremiado.abase.com.br/ constando 
o nome completo, endereço, número do CPF ou 
CNPJ, telefone e endereço eletrônico. Também é 
necessário estar cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha, 
o cadastramento pode ser realizado pelo site nfg.se-
faz.rs.gov.br/site/index.aspx. 

Após isso, será gerado um bilhete a cada R$ 50 
em Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, emitida 
por empresa com inscrição municipal em Santo Ân-
gelo e um bilhete a cada R$ 30 em documentos de 
Arrecadação Municipal.

Mais de 90 mil já se 
vacinaram contra a gripe

Quase 75 mil crianças e 15 mil gestantes se vaci-
naram contra a gripe no Rio Grande do Sul até a úl-
tima terça-feira, dia 16. O movimento da campanha, 
iniciada no dia 10, representa 10% e 15% de cobertu-
ra desses grupos, respectivamente. A meta é chegar 
ao fi nal, em 31 de maio, com o alcance de 90%.

Entre as crianças com idades entre 6 meses e 2 
anos de idade, já foram aplicadas 26 mil doses. Ou-
tras 41 mil com idades entre 2 e 5 anos estão imu-
nizadas. Na faixa etária incluída neste ano, menores 
de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), a campanha 
já teve cerca de 8 mil vacinados. Os dados são do 
Sistema de Informações do Programa Nacional de 
Imunizações. Crianças e gestantes foram priorizadas 
este ano porque foram as que menos se vacinaram 
em 2018. Os dois grupos impactaram negativamente 
a cobertura no estado, que fechou em 85% do total 
da meta - foram vacinadas 67% das crianças e 72% 
das gestantes.

AI PMSA/ Fernando Gomes

Programação foi divulgada após reunião 

Feira será marcada por conferências técnicas, palestras de estímulo à cultura do 
milho, perspectivas de mercado e demanda da produção para a suinocultura

19ª Fenamilho: Comissão 
da Agricultura ofi cializa 

programação

O presidente da Comissão Central, Bruno Hes-
se, e o coordenador da Comissão da Agricultura da 
Fenamilho Internacional, Diomar Formenton, di-
vulgaram a programação da 19ª edição que acontece 
de 27 de abril a 5 de maio, no Parque de Exposições 
Siegfried Ritter. A programação foi formatada pela 
comissão formada pela Secretaria Municipal da 
Agricultura, Emater, URI Santo Ângelo, IFFar, Co-
trisa, Aprocohsa, Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais, Vigilância Sanitária e Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Focada no desenvolvimento do agronegócio e da 
agricultura familiar, a Fenamilho terá como atrati-
vo o Café Colonial Missioneiro, evento gastronômi-

co que caiu no gosto da população local, de turistas 
e visitantes, servido diariamente no Pavilhão das 
Agroindústrias da Agricultura Familiar, espaço que 
também abrigará a comercialização da produção de 
hortifrutigranjeiros e agroindustrial de Santo Ânge-
lo e região. 

A exposição de pequenos animais continua em 
pavilhão próprio, com várias atrações. 

A Expomilho terá área própria no Parque de Ex-
posições Siegfried Ritter com a participação de qua-
tro grandes empresas produtoras de sementes com 
alta tecnologia, apresentando diferentes cultivares 
do milho, com a parceria da URI e IFFar, campus de 
Santo Ângelo. 

Divulgação

PROGRAMAÇÃO

DIA DE CAMPO
Em área da Emater, em conjunto com as secretarias 

municipais da Agricultura e do Meio Ambiente, com apoio 
da iniciativa privada, será realizada a Mostra Tecnológica da 
Agricultura Familiar com o Dia de Campo, dia 29 de abril, 
às 9 horas.  Na área estarão instaladas seis estações: Silo e 
armazenagem de grãos na propriedade familiar; milho na 
rotação de cultivos e melhoramento do Solo; produção de 
moranguinho em semi-hidroponia; questão ambiental; 
alimentação e nutrição de vaca leiteira e sanidade anima com 
uso de ervas medicinais; e a sexta e última estação abordando 
o embelezamento de arredores e saneamento básico.

ALIMENTOS ORGÂNICOS
Também no dia 29, a partir das 13h30min, no 

auditório Iglenho Burtet, a 19ª Fenamilho Internacional 
vai sediar o Seminário Regional de Produção de Alimentos 
Orgânicos, com apresentação de tecnologias, palestras 
técnicas, ofi cina de degustação de Plantas Alimentícias 
Não Convencionais (PANCs), entrega de certifi cados de 
conformidade orgânica para agricultores do Programa 
Sabor Missioneiro e depoimentos de agricultores e grupos 
de consumidores de produtos orgânicos. 

DIA DO MILHO
Às 9 horas do dia 2 de maio, a Fenamilho abre com 

o Dia de Campo na Expomilho. Às 10 horas, o auditório 
Iglenho Burtet sedia a reunião regional Missões da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande 
do Sul (FETAG-RS).  Às 14 horas, acontecerá a 10ª edição do 

Festival Delícias do Milho, no auditório Iglenho Burtet, com 
a participação prevista de 44 municípios de abrangência 
da Emater Noroeste. Os pratos classifi cados nesta etapa 
regional serão reunidos em um livro de receitas. Os pratos 
doces e salgados apresentados pelas representantes das 
comunidades rurais da região serão avaliados conforme 
a valorização do milho como alimento, o incentivo a uma 
produção mais orgânica e a criatividade da receita.

DIA DO SUÍNO
O presidente da 19ª Fenamilho Internacional, Bruno 

Hesse, defende que a Região Noroeste precisa ampliar 
a área de cultivo de milho para atender a demanda de 
consumo da suinocultura, com mercado garantido para 
as duas plantas industriais da Alibem Alimentos que, hoje, 
precisa importar o cereal de outros estados brasileiros e 
até mesmo de países sul-americanos. Hesse assinala que 
a FENAMILHO deve propor o debate e por isso, traz para 
a feira dois especialistas na área para tratar do assunto. 
No dia 3 de maio, no auditório Iglenho Burtet, o consultor 
independente, Dr. Jurandi Machado, vai tratar do “Cenário e 
perspectivas para a suinocultura em 2019”; e o pesquisador 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Dr. Nelson Morés, aborda a “Biosseguridade na 
suinocultura”. 

Para o Dia do Suíno, também está agendada a 
participação de uma comitiva do Paraguai, liderada pelo 
governador de Itapúa, Luis Roberto Gneiting, e representantes 
da Cooperativa Colônias Unidas, de Obligado, para explanar 
sobre a cultura de milho naquele país.
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Sidney Lucas no 
“Brique de Páscoa”
A coordenadora de Eventos e Divulgação da 

Associação do Brique da Praça, professora Clara 
Emília Hochegger, agendou para o Show das Onze, 
no palco cativo do Evento dominical, a presença 
do músico e cantor Sidney Lucas, em uma apre-
sentação Eletroacústico. Radicado na cidade de 
Caxias do Sul e atuando, profi ssionalmente, como 
músico, visita a sua terra natal e se apresentará no 
Show das Onze, interpretando clássicos da música 
popular brasileira e sucessos internacionais. 

Entre eles, composições de Elton John passando 
por Elvis Presley e congêneres. Sidney esteve no Bri-
que no ano de 2017, e volta agora para reviver mo-
mentos de sua passagem pelo Show das Onze, quan-
do do início de carreira fazia dupla com Gean Carlo. 

“Música ao fim
de tarde” 

Foram prorrogadas as inscrições para quem de-
seja participar do “Música ao fi m de tarde”. As ins-
crições agora podem serem feitas até às 23h59min 
do dia 8 de maio. Na próxima terça-feira, dia 23, às 
19 horas, na Secretaria Municipal da Cultura, será 
realizada uma capacitação para os interessados em 
participar do edital. A iniciativa é promovida pelo 
Governo Municipal por meio da Secretaria da Cul-
tura, com apoio do Fundo Municipal de Cultura de 
Santo Ângelo. 

Segundo o prefeito Jacques Barbosa, é de grande 
valia retomar um projeto já realizado na cidade nos 
anos 90. “Nós estamos trabalhando desde o início do 
governo para democratizar a cultura no município, 
pelo edital ‘Pró-Cultura aproximando culturas’ con-
seguimos contemplar 25 projetos em diversas áreas. 
Foi, sem dúvida, um das maiores aportes fi nanceiros 
para a área cultural dos últimos anos. Agora vamos 
ajudar 14 projetos exclusivamente na área musical, 
como era feito nos anos 90”, declarou o prefeito. 

EDITAL
Podem participar do edital artista solo ou grupos 

nascidos em Santo Ângelo ou que possuem residên-
cia no município, no caso de grupos, 50% dos partici-
pantes devem atender a solicitação anterior. 

Os interessados em participar do concurso devem 
realizar sua inscrição exclusivamente pelo e-mail 
fmcsantoangelo@gmail.com, enviando preenchidos 
os formulários disponíveis em anexo no edital, junto 
com a documentação necessária. Serão escolhidos 
pela comissão julgadora quatorze projetos que rece-
berão R$ 1,5 mil cada, para colocar em prática sua 
proposta.  De acordo com a secretária Neusa Cava-
lheiro, os projetos precisam atender alguns objetivos 
específi cos. “As propostas inscritas devem valorizar 
a cultura santo-angelense, promover a diversidade 
cultural com ênfase no trabalho autoral e devem ser 
realizadas de forma gratuita para a população”, ex-
plicou Neusa. 

Após o período de inscrições, os projetos serão 
analisados pela Comissão de Análise Técnica (CAT) 
para confi rmar se as propostas seguem as normas 
do edital. O resultado será publicado no Diário Ofi -
cial do Município. A seleção dos projetos será divi-
dida por quatro critérios com pontuação variada, a 
comissão irá julgar a gestão do projeto, a relevância 
artístico-cultural, desenvolvimento da economia da 
cultura e rebatimentos culturais e sociais. 

Momento da entrega dos doces

O Colégio Tiradentes da Briga-
da Militar de Santo Ângelo desen-
volveu internamente dos dias 1º `a 
09 de Abril a Campanha de Páscoa. 

Nesta oportunidade foi arre-
cadado entre os alunos 796 doces, 
dentre eles bombons, pirulitos e gu-
loseimas em geral.

 Complementando esta ação soli-
dária, no dia 12 de Abril, sexta - feira 
à tarde, e dia 13 de Abril, sábado du-
rante todo o dia, a campanha foi re-
alizada junto aos estabelecimentos 
comerciais da cidade, envolvendo 
a comunidade em prol das creches 
de Santo Ângelo, sendo arrecada-
dos 1.109 de guloseimas, totalizando 
1.905 doações. Algumas campanhas 
já se incluem na tradição do Colégio 
Tiradentes e as entidades incluídas 
se manifestam através de ofício 
onde solicitam a colaboração deste 
liceu para a Páscoa de suas crianças.

 Desta maneira os alunos se en-
gajaram para realizar uma Páscoa 
feliz para as crianças das creches 
EMEI Neusa Goulart Brizola, Bair-
ro João Goulart; EMEI Gildo Cas-
telarin, Bairro Castelarin, EMEI 
Professora Mathilde Ribas Mar-
tins, Bairro João da Jornada For-
tes, EMEI CARINHO, Bairro Ro-
gowski, Wilson Gonçalves Ramos, 
Bairro Garibaldi Carrera Machado, 
E. Ensino Fundamental Heinz Au-
gust Rogowski, B. Rogowski, EMEI 
Ludovico Rigotti, Bairro Nova. 

Além disso, pensando em 
aprimorar valores como respeito, 
união, alegria e cuidados com o 
próximo, este ano foi inaugurado o 
Projeto Pegadas de Carinho, onde 
os alunos do Colégio Tiradentes 
receberam cartinhas das crian-
ças da creche EMEI Cledi Mau-
rer Sabo, localizada no Bairro São 
Pedro. Após a leitura, juntamente 
com as outras séries da nossa esco-
la, colocaram em prática a confec-
ção das cestas de Páscoa.

  Na realização destas campa-
nhas o colégio busca sempre de-
senvolver o espírito participativo, 
a solidariedade e o humanismo 
entre os alunos trabalhando para 
que estes valores sejam absorvidos 
e carregados para suas vidas pós 
Tiradentes.

As atividades foram desenvol-
vidas pelo Corpo de Alunos inte-
grado pela 3º Sgt Dóris, Sd Lucia-
no, Sd Karla e Sd Engroff com a 
concordância e acompanhamento 
Tenente Aramis Backof, o qual res-
ponde pelo expediente administra-
tivo do Colégio Tiradentes de Santo 
Ângelo

Colégio Tiradentes 
realiza campanha 

solidária de páscoa
Foram arrecadados, entre os alunos, 796 doces, dentre eles, bombons, pirulitos e 

guloseimas em geral que posteriormente foram doadas para creches locais

Entrega das doações em uma das creches benefi ciadas 

Alunos arrecadaram 796 doces, dentre eles bombons, pirulitos e guloseimas em geral

Estudantes a diretoria da escola, apresentando os doces arrecadados

Cidade

Divulgação
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A Praça Três Mártires possui uma área superior 
a cinco mil metros quadrados e tem o formato trian-
gular, ou de pirâmide. 

Esse espaço de lazer está delimitado pela Ave-
nida Brasil, ruas Matheus Prado Bech, São Miguel 
e Rua do Arvoredo, sendo uma das entradas para o 
Bairro Pippi e adjacências. Até mesmo em dias de 
semana, famílias utilizam a calmaria desse espaço 
público para tomar chimarrão na sombra das árvo-
res, enquanto crianças usem o parquinho ou o cam-
pinho de areia para o lazer.

O QUE TEM NA PRAÇA?
A praça conta com um parquinho infantil, ba-

nheiros feminino e masculino, bancos, passeio in-
terno e um campinho de areia. As fl oreiras são de 
pedra rústica, já estão desfi guradas e sem ornamen-
tação. Além disso, a Praça Três Martires conta com 
uma fl ora variada. 

 No ano de 2017, o Projeto Bio Flora da URI San-
to Ângelo realizou um levantamento no local e con-
cluiu que na praça, podiam ser encontradas quase 
cem plantas e árvores, divididas em quinze espécies, 
entre angico, aracá e cinamomo. 

Além disso, no local pode ser encontrada uma 
Timbaúva ou Orelha-de-negro de grandes propor-
ções. Visualizamos ainda jerivás e um exemplar de 
limão e bergamota. 

INFRAESTRUTURA
A Praça apresenta algumas carências na questão de 

infraestrutura. Mesmo com a reforma feita em 2016, 
que contemplou obras de paisagismo e ajardinamen-
to, construção de um parquinho infantil e a remode-
lação da quadra de areia, observa-se danos no passeio 
interno nos canteiros da praça. Além disso, usuários 
relatam que a noite o local possuí pouca iluminação, 
transmitindo a sensação de insegurança. 

A Praça Três Mártires também integra a lista de 
locais que receberão recursos para melhorias. Pre-
tende-se investir cerca de R$ 250 mil em obras de 
cercamento, iluminação, acessibilidade e na quadra 
de areia.

A Praça Três Mártires demarca o limite da Av. Brasil, por este motivo tem o formato triangular. 
A partir da Rua do Arvoredo a Av. Brasil se divide em duas vias: Rua São Miguel e Rua Mateus Prado Bech 

A Praça está localizada em uma área triangular, no extremo da Avenida Brasil

Uma praça triangular 
Vista interna da Praça Três Mártires

Série:Praças da Cidade
Marcos Demeneghi
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Homem é baleado na área
central de Santo Ângelo

Um homem foi baleado em plena luz do dia e na 
área central de Santo Ângelo. A tentativa de homi-
cídio foi registrada na tarde da quarta-feira, dia 17 e 
atendida pela Brigada Militar e Samu. 

Testemunhas relataram que o homem que não é 
natural de Santo Ângelo, saiu de uma das margens 
do Rio Itaquarinchim já ferido, molhado e pedindo 
socorro. O homem ainda conseguiu engatinhar por 

alguns metros e deitou na pista de rolamento da 
Avenida Brasil, bem próximo à ponte.

Imediatamente, populares acionaram a Brigada 
e uma equipe do Samu que realizou os primeiros 
atendimentos e posteriormente encaminhou o ho-
mem até o Hospital Santo Ângelo.

Na casa de saúde, ele passou por cirurgia, pois 
foram encontradas duas perfurações em um dos la-

dos e na barriga. Após foi encaminhado até a UTI, 
onde permanecia internado até o fechamento desta 
edição. A Polícia Civil investiga o caso.

O episódio ocorreu por volta das 16h, suspeita-se 
que o homem baleado tenha usado o curso do Ita-
quarinchim para livrar-se do atirador e que a tenta-
tiva de homicídio tenha ocorrido minutos antes dele 
pedir socorro naquela via pública. 

Depois de levar dois tiros e se esconder no Itaquarinchim, um homem pede socorro na Av. Brasil 

Depois de ser baleado, o homem pediu socorro, jogando-se no asfalto da Avenida Brasil

Banco de sangue do HSA precisa com urgência de sangue O negativo

O Banco de Sangue do Hospital 
Santo Ângelo precisa de doadores 
do sangue O negativo, com urgência. 
Segundo a instituição, o banco está 
com uma alta demanda de pacientes 
que necessitam de transfusão desse 
tipo sanguíneo.

As doações podem ser feitas 
de segunda a sábado, das 7h até às 
12h30min.

QUEM PODE DOAR 
Para ser um doador, a pessoa pre-

cisa estar em bom estado de saúde 
(não apresentar sinais de resfriado 
ou alergias); ter dormido bem à noi-
te; não ingerir alimentos gordurosos 
(quatro horas antes); não consumir 
bebidas alcoólicas 12 horas antes da 
doação; não fumar 2 horas antes, en-
tre outros requisitos. 

O doador deve ter ainda idade en-
tre 16 e 68 anos, sendo que no caso 
de idoso desde que a primeira doa-
ção tenha sido feita até os 60 anos e 
pesar no mínimo 50 quilos.

COMO DOAR 
 Para a doação a pessoa deve 

apresentar documento original com 
foto emitido por órgão oficial, como 

carteira de trabalho ou carteira de 
identidade.O candidato fará um rá-
pido exame e passará por uma entre-
vista com profissionais do Banco de 
Sangue.  

O homem pode doar sangue a 
cada dois meses e as mulheres a cada 
três meses. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (55) 3312 
2000.

Bolsa de sangue do tipo O-

Divulgação e arquivo/JOM

Ocorrência foi atendida por uma equipe da Brigada Militar e do SAMU

Banco de Sangue fi ca na Rua Ântonio Manoel, no Hospital Santo Ângelo

Marcos Demenghi
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