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10/5/2019 - 14h
1° Prêmio -  1.869
2° Prêmio -  3.853
3° Prêmio -  5.298
4° Prêmio -  9.380
5° Prêmio -  1.382
6° Prêmio -  1.782

10/5/2019 - 18h
1° Prêmio -  8.766
2° Prêmio -  2.448
3° Prêmio -  4.599
4° Prêmio -  1.493
5° Prêmio -  5.312
6° Prêmio -  2.618

 Editorial

Ações empreendidas por diversas entidades e 
pessoas são as pautas principais desta edição. Por 
este motivo, a mais curiosa delas, ganhou destaque 
na capa do jornal, “A Gente Kombina”.

Trata-se de uma feira itinerante que está ga-
nhando força no município e se torna um exemplo 
de manifestação popular. 

As intuições comerciais também realizam ações 
sociais, mesmo que tenham propósito institucio-
nal ou cumpram demandas pré-estabelecidas, dois 
exemplos são ações da RGE.

Uma delas é a distribuição de lâmpadas de led 
que será feita a partir de terça-feira em Santo Ân-
gelo. Outra está no caderno Viver Bem, em parce-
ria com o Ministério Público a RGE doou mudas 
de árvores nativas que foram plantadas na aldeia 
indígena da Ressaca da Buriti. 

Bruno Hesse concedeu uma entrevista para o 
Mensageiro e o resumo desta conversa está na edi-
ção de hoje. Ele fez uma avaliação da Fenamilho 
Internacional.

Estas e muitas outras informações no jornal de 
hoje. Bom fi nal de semana.

Crescente
11/5 a 17/5

Notas

Serão distribuídas 9,7 
mil lâmpadas de LED a 

famílias de Santo Ângelo
A RGE iniciará na próxima terça-feira, dia 

14, a distribuição de lâmpadas de LED a cerca de 
2.400 famílias de Santo Ângelo. A ação faz parte 
do Programa de Eficiência Energética da distri-
buidora e busca substituir lâmpadas menos efi-
cientes pela tecnologia LED em residências de 
famílias enquadradas na Tarifa Social ou que es-
tejam em áreas consideradas de vulnerabilidade 
social pelo poder público. Em duas semanas, se-
rão distribuídas 9,7 mil lâmpadas no município 
com investimento de R$ 175 mil. 

A partir do uso das novas lâmpadas, a dis-
tribuidora do Grupo CPFL estima que haja, em 
Santo Ângelo, uma economia de energia de 172,4 
MWh/ano e uma redução na demanda de ponta 
de 94,57 kW. Isso se traduz em uma diminuição 
de R$ 141,9 mil ao ano na soma nas contas de 
energia dos clientes beneficiados.

As lâmpadas de LED têm vida útil de cerca 
de 25 mil horas, ou seja, duram mais de dois 
anos se ficarem ligadas de maneira ininterrup-
ta. Além de fazer a doação das novas lâmpadas, 
a RGE faz o recolhimento das unidades antigas 
e as encaminha para o descarte adequado. Du-
rante as visitas, as famílias também recebem 
materiais explicativos sobre o tema Eficiência 
Energética e dicas sobre como utilizar a energia 
elétrica de forma mais adequada.

 As lâmpadas de LED, além de serem até 80% 
mais econômicas que as antigas, duram cerca de 
três vezes mais horas. As lâmpadas com tecnolo-
gia LED, além de mais eficientes, duram mais e 
exigem menos manutenção.

Café Colonial, especial  
de Dia das Mães 

Será realizado neste sábado mais um Café 
Colonial Missioneiro, alusivo ao dias das Mães. 
Iniciará às 7h e segue sendo servido até às 
10h30min no Pavilhão de Hortifrutigranjeiros, 
localizado na Avenida Venâncio Aires ao lado do 
fórum. 

O Café Colonial Missioneiro é promovido 
pela Associação de Produtores Hortifrutigran-
jeiros e Produtos Coloniais de Santo Ângelo 
(Aprohcosa) todo segundo sábado de cada mês. 

O café colonial é composto por pão caseiro, 
cucas, bolos, queijo, chimias, manteiga, café, 
leite entre outros produtos que também podem 
ser adquiridos na feira que ocorrem no mesmo 
local.

Retrato cotidiano

A Gente KombinaA Gente Kombina
O princípio da economia solidária ganha espaço em 

Santo Ângelo e neste sábado, dia 11, entre às 15h e 19h, na 
Rua Osvaldo Cruz, 761, será realizada a Feira das Mães. 

O grupo “A Gente Kombina” nasceu da iniciativa 
da artesã Ângela Martins, após conhecer diferentes 
feiras de rua nas suas viagens pelo Brasil. O que havia 
de comum nestas feiras? Pessoas criativas e unidas 
em apresentar seus produtos para o público, geral-
mente em lugares ao ar livre e agregando diferentes 
segmentos do artesanato, música e gastronomia. 

A primeira feira foi realizada no fi nal de 2018, com 
a participação de 5 expositores. Após a participação 
da I Feira de Rua Da ZISSAN, o grupo teve maior vi-
sibilidade e hoje conta a participação de 30 pessoas 
que produzem e comercializam diferentes produtos, 
como artesanato em madeira, decoração, moda inti-
ma, bonecas, produtos de tricô, croché e feltro, caixas 
de papel decoradas, doces caseiros, bolachas, ante-
pastos, temperos, óleos essenciais, plantas e brinque-
dos infantis.  

INSPIRAÇÃO NA KOMBI
A Gente Kombina tem como inspiração uma 

Kombi, por ser um utilitário de transporte que duran-
te anos foi usado para diferentes fi ns e ser símbolo de 
trabalho. Neste sentido o grupo congrega diferentes 
pessoas que acreditam na economia solidária e sus-
tentável, na união entre as pessoas para ter mais visi-
bilidade na comercialização dos seus produtos.   

PROPOSTA SOCIAL
O projeto tem uma proposta social, a cada feira 

são arrecadados materiais que posteriormente são 
destinados para alguma instituição fi lantrópica.  A 
última ação arrecadou papel higiênico para o Lar da 
Menina. A Feira de amanhã arrecadará materiais de 
higiene pessoal e roupas para as mães e bebês da ma-
ternidade de Hospital Santo Ângelo. 

OBJETIVOS 
A GENTE KOMBINA tem a proposta de ser itine-

rante, valorizar diferentes regiões da cidade e presti-
giar o local de trabalho dos participantes. O objetivo 
do grupo é agregar pessoas, valorizar o meio ambien-
te, realizar ações sociais, dar visibilidade a produção 
artesanal e caseira de Santo Ângelo e vender produtos 
feitos com qualidade, carinho e criatividade. a Feira é 
realizada um vez por mês e o grupo  A GENTE KOM-
BINA também participa da Feira de Rua da ZISSAN, 
que é um grande incentivador para o desenvolvimen-
to da economia criativa.

O grupo A Gente Kombina realiza neste sábado 
a Feira das Mães. O evento será entre às 15h e 19h, a 
Rua Osvaldo Cruz, 761. Um dos objetivos do evento 
é arrecadar material de higiene pessoal e roupas 
para as mães e bebês da maternidade de Hospital 
Santo Ângelo.

Cheia
18/5 a 25/5
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Ofertas válidas para este final de semana, nos Supermercados COTRISA de Santo Ângelo.
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

REFRIGERANTE FRUKI 
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COXA E SOBRECOXA
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R$ 24,99
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G
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Tempo

Quase cem 
milimetros de chuva

A chuva chegou a Santo Ângelo na quinta-feira e somente ontem, 
foram registrados quase cem milimetros de chuva. Apesar dos alertas e 
da instabilidade não foram registrados estragos e nem danos na cidade

Marcos Demeneghi

Até o fi nal da tarde de ontem a 
chuva acumulou 91.3 milímetros na 
Capital Missioneira, conforme dados 
disponibilizados pela Estação meteo-
rológica da URI Santo Ângelo. 

Segundo o chefe da Defesa Civil 
de Santo Ângelo, Adelar Cavalheiro, 
não foram registrados problemas gra-
ves em decorrência da chuva que caiu 

sobre a cidade. “Veio somente chuva, 
sem os ventos e o granizo que estavam 
previstos”, avaliou Cavalheiro.

Para este sábado, ainda estão pre-
vistas pancadas de chuva, principal-
mente pela manhã. Amanhã, Dia das 
Mães, o tempo abre e as temperaturas 
fi caram amenas, com mínimas por 
volta dos 10º C em Santo Ângelo. 

 Instabilidade vista a partir do alto da Avenida Venâncio Aires
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O Colégio Estadual Onofre Pi-
res completa 95 anos na próxima 
segunda-feira, dia 13. O educan-
dário é o mais antigo da cidade e 
participou da educação de várias 
gerações, desde a sua fundação, 
até os dias atuais. 

 O colégio está localizado na 
Rua Bento Gonçalves, bem em 
frente ao Centro Histórico de San-
to Ângelo e atualmente possui 
1.150 alunos, divididos no ensino 
fundamental e médio, distribuídos 
em três turnos. 

A equipe diretiva do Colégio 
está sob a direção de Aneli Helena 
Cezimbra e vice-diretoras: Rosema-
ri  Zanon Candaten, Elisena Copetti 
Margutti e Míria Madalena Taube 
Cunegatto. Segundo a direção, o 
Onofre possui em seu quadro ex-
celentes professores e funcionários, 
além de uma equipe pedagógica 
composta de supervisores escolares 
e oorientadores educacionais, que 
se preocupam com a formação in-
tegral dos educandos, inserindo-os 
num contexto amplo de aprendiza-
do, através de projetos que venham 
ao encontro do interesse do aluno. 
Além disso, procuram o comprome-
timento, o desenvolvimento de suas 
habilidades emocionais, intelectu-
ais e socioafetivas.

A direção agradece toda à co-
munidade escolar que acredita na 
proposta educativa que o Onofre 
Pires oferece a todos os alunos. 
“Nesse momento signifi cativo 
para a nossa comunidade esco-
lar, temos muito a agradecer aos 
pais que acreditaram em nossa 
proposta educativa, cujos fi lhos 
passaram por aqui, e aos que hoje 
estão colaborando com a nossa 
história. Aos nossos professores e 
funcionários que contribuem para 
torná-la cada dia melhor, o nosso 
reconhecimento e gratidão”, des-
taca a direção..

Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio 
Ijuí está sem verba

A Reunião aconteceu no prédio 20 da URI

Mais uma reunião ordinária do Comitê da Ba-
cia do Rio Ijuí foi realizada no prédio 20 do campus 
da URI Santo Ângelo. O encontro foi realizado no 
dia 25 de abril e demonstrou grande preocupação 
em relação a manutenção dos comitês das bacias 
hidrográfi cas, que atualmente estão sem recursos 
fi nanceiros.

Durante a plenária foi debatido sobre o lança-
mento do edital para o novo Termo de Parceria que 
ainda não foi assinado. O assunto foi amplamente 
discutido pelos participantes da reunião. 

A presidente Sra. Maria Lorete Thomas relatou 
que os Editais para apresentação das propostas de-
vem ser abertos no Portal dos Convênios e Parcerias 
do Estado do Rio Grande do Sul até o fi nal de maio. 

Também foi feito um relado das pautas tratadas 
durante a reunião que ocorreu entre a presidente do 
Comitê Sra. Maria Lorete Thomas Flores e o novo 
Diretor dos Recursos Hídricos do Estado do RS Sr. 
Paulo Roberto Paim, que aconteceu no dia 12 de 
abril na SEMA-Porto Alegre. 

Outra pauta em questão foi o cadastro do Comi-
tê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Ijuí no sistema Ca-
dastro de Instâncias Colegiadas – CINCO que é um 
serviço informatizado online concebido para aco-
lher as informações requeridas aos comitês de bacia 
hidrográfi ca. O preenchimento do cadastro é uma 
solicitação da Agência Nacional da Água (ANA). A 
próxima Reunião do Comitê acontecerá no dia 23 
de maio tendo como local o prédio 20 da URI Cam-
pus de Santo Ângelo. Lembrando que todas reuni-
ões são abertas à comunidade.

AI PMSA/ Fernando Gomes

Maio amarelo no Brique
Foi lançada a Campanha Maio Amarelo em 

Santo Ângelo e tem a proposta de chamar a aten-
ção da sociedade para o alto índice de mortes e 
feridos no trânsito em todo o mundo. Em nossa 
cidade as atividades são organizadas por órgãos 
públicos, clubes e Centros de Formação de Condu-
tores nos mais variados palcos.

No domingo, dia 12, o Brique da Praça recebe 
a direção e os integrantes da equipe de colabora-
dores do Centro de Formação de Condutores São 
Luiz, localizado na Esquina das Ruas Marechal 
Floriano e Marquês de Tamandaré, centro- norte 
da cidade, que promove ações de entretenimento e 
de educação durante o evento. 

O CFC São Luiz organiza, também, a 4ª edi-
ção do Pedal Amarelo, evento que busca chamar 
a atenção da comunidade local, em relação aos 
acidentes de trânsito e a necessidade de incentivar 
uma cultura de conscientização dos motoristas e 
pedestres que utilizam diariamente as ruas da ci-
dade e interior. O Pedal será realizado no dia 25 de 
maio com saída às 14 horas em frente a catedral de 
Santo Ângelo.

“SHOW DAS ONZE”
Aproveitando a data dedicada às mães do mun-

do inteiro, os músicos Mário Seffrin e Eduardo 
Maicá estarão no SHOW DAS ONZE, voz, gaita e 
violão dando o tom das homenagens do dia.

Educação

Abuso Sexual e temas polêmicos são assuntos 
de cursos oferecidos pela OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção 
Santo Ângelo oferece mensalmente uma série de 
cursos telepresenciais oferecidos pela Escola Na-
cional de Advocacia (ENA) do Conselho Federal da 
OAB, através de convênio fi rmado com a Associação 
dos Advogados de São Paulo (AASP). Até o fi nal de 
maio serão oferecidos ainda cinco cursos.

O primeiro curso será “Aspectos práticos dos re-
cursos do duplo grau de jurisdição”, que acontecerá 
nos dias 14 e 16 de maio, às 19h, perfazendo uma 
carga de 4 horas.

 O segundo curso será “Direito de Família e das 
Sucessões: desafi os para o futuro”, que acontecerá 
entre os dias 20 e 23, às 19h, perfazendo uma carga 
de 8 horas. 

Já o terceiro curso será “Abuso sexual de criança 
e prova judicial”, que acontecerá nos dias 23 e 24 de 

maio de 2019, sempre às 9h30min, perfazendo uma 
carga de 4 horas. 

O quarto curso será “Temas polêmicos sobre 
processos de família”, que acontecerá de 27 a 30 de 
maio, às 10h, perfazendo uma carga de 8 horas. 

Já o quinto curso será “Nova execução no Pro-
cesso do Trabalho’’, que acontecerá no de 27 a 30 
de maio, a partir das 19h, perfazendo uma carga de 
8 horas.

Os cursos são transmitidos quando há um míni-
mo de cinco inscritos. As inscrições podem ser re-
alizadas na hora. Os advogados devem manifestar 
previamente interesse pela participação no curso 
escolhido pelos telefones 3312-6399 ou 3313-1197. A 
secretaria da subseção da OAB Santo Ângelo retor-
nará o contato para confi rmar ou não a transmissão 
do curso escolhido.

HISTÓRIA 

O Colégio Estadual Onofre Pires foi fundado no ano de 1924, com o nome 
de Grupo Escolar de Santo Ângelo, na Rua 25 de julho, funcionando onde 
hoje está localizada a loja O Boticário. Em 1926, devido ao grande número de 
alunos, o Grupo Escolar de Santo Ângelo foi elevado à categoria de Colégio 
Elementar. O atual prédio foi inaugurado em 1938, com o nome de Colégio 
Apelles de Porto Alegre. A denominação de Onofre Pires ocorreu no ano de 
1944, quando passou a ser denominado ‘’Grupo Escolar Onofre Pires’’.

Colégio Onofre Pires está localizado em frente ao Centro Histórico

Colégio Estadual Onofre Pires foi fundado no dia 13 de maio de 1924 e 
atualmente possui 1.150 alunos, divididos no ensino fundamental e médio

O Colégio mais antigo da 
cidade completa 95 anos

Equipe diretiva do Onofre Pires

Arquivo JOM

Divulgação
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Bruno Hesse acredita que é pos-
sível aprender com o processo de re-
alização da feira e enumera algumas 
lições como: 

“A Fenamilho demonstrou a 
capacidade de ser um evento 
agregador, onde podemos 
discutir assuntos de interesse 
regional.” 

A fala é construída levando em 
conta os encontros realizados no Cen-
tro de Convenções Iglenho Burtet, ele 
cita o dia do suíno que envolveu pes-
soas interessadas de toda a Região No-
roeste, o dia de campo para mostrar 
os cultivares de milho na área experi-
mental, a discussão sobre as rodovias 
Estaduais, o seminário sobre turismo, 
entre outros encontros que contribuí-
ram para o sucesso da Fenamilho.

“Os expositores cumpriram 
com seu papel e os objetivos 
neste quesito, foram 100% 
cumpridos.” 

Bruno Hesse avaliou que os estan-
des e espaços foram todos ocupados 
pelos expositores, que de um modo 
geral, contribuíram para que o parque 

estivesse acolhedor e bem organizado.
Bruno comenta que “o valor de co-

mercialização da soja, que estava des-
valorizada durante o período da fena-
milho, pode ter interferido no volume 
de negócios no setor do agronegócio, 
no entanto, ele conta sua impressão 
ao conversar com os expositores “sen-
timos que havia um contentamento 
geral dos expositores, inclusive, 82 
deles, demonstraram a intenção de fe-
chamento de contrato para a próxima 
Fenamilho, um dos expositores voltou 
para casa antes do término da feira, 
porque, vendeu todo o estoque de pro-
dutos, disse Bruno ao conar detalhes 
administrativos da Fenamilho. 

“Está na hora de revitalizar o 
Parque de Exposições Siegfried 
Ritter.” 

Esta afi rmativa é seguida de ítens 
como o projeto de engenharia elétrica 
do parque, a necessidade de continuar 
a obra de cercamento, a reforma e rea-
dequação dos pavilhões, entre outras. 

O presidente reconhece que a falta 
de cercamento do Parque de Exposi-
ções é um problema que deve ser en-
frentado com urgência.

 

“A transição política e 
mudanças na Lei de Incentivo 
à Cultura interferiram na 
redução do volume de recursos 
para o projeto cultural.” 

Bruno Hesse explica que,  para 
esta edição da Fenamilho, foi arreca-
dado um montante bem inferior para 
organizar as atrações culturais. “Fo-
ram apenas 180 mil, enquanto que, 
para a 18ª edição foi captado R$ 500”. 
Mesmo assim, ele demonstra que a 
feira cumpriu com o propósito. 

Embora a feira tenha contabilizado 
mais de 90 mil visitantes, o presidente 
acredita que o número fi cou abaixo do 

esperado. Ele enumera fatores como 
a chuva, limitação de verba para con-
tratar atrações mais populares, e, até 
mesmo, a quantidade de pessoas que 
entrou no parque sem serem contabi-
lizadas, concluíndo que isso pode ter 
interferido nos resultados. 

“A oferta gastronômica foi 
diversifi cada e o público foi bem 
atendido nesta área.”

A variedade de opções gastronômi-
cas foi um ponto destacado pelo pre-
sidente nesta edição, tanto as etnias, 
quanto os demais investidores que 
adquiriram os espaços na feira oferta-
ram opções para o público.

A Fenamilho Internacional, 19ª edição, encerrou no último 
domingo e contabilizou um público de 93.800 pessoas. A 

pesquisa de satisfação com os expositores e o público, bem 
como, o balanço fi nal dos negócios, está em processo de 

realização, mesmo assim, o Presidente da Feira, Bruno Hesse, 
aceitou realizar uma avaliação das atividades. Em 60 dias 
pretende apresentar a prestação de contas da Fenamilho, 

divulgando todos os detalhes com precisão. 

As lições do 
presente e os 

desafi os do futuro

Bruno Hesse vice-prefeito e presidente da Fenamilho Internacional 19ª edição

Fenamilho
Marcos Demeneghi

A comercialização dos produtos da 
agricultura e das agroindústrias familia-
res, durante a Fenamilho Internacional, 
superou as expectativas dos expositores. 
Outra iniciativa comemorada foi à práti-
ca de servir o Café Colonial durante todo 
o evento, nos nove dias de Fenamilho, 
foram contabilizados 500 atendimentos. 

Números preliminares e extrao-
fi ciais indicam que foram comercia-
lizados R$ 128.500,00. O volume de 
negócios é atribuído a diversidade da 
produção da agricultura familiar e das 
agroindústrias. Destaca-se farináceos, 
hortifrutigranjeiros, embutidos, bebi-
das, derivados de leite, carne e de cana 
de açúcar. 

Além dos expositores de Santo Ân-
gelo, participaram pessoas dos municí-
pios de Santo Antônio das Missões, Cer-
ro Largo, Sete de Setembro, Guarani das 
Missões, Crissiumal, Flores da Cunha, 
Tupanciretã, Jóia, Caibaté, Augusto 
Pestana e Canela.

CAFÉ COLONIAL MISSIONEIRO
Café Colonial Missioneiro servido 

durante os nove dias de Feira, no Pavi-
lhão das Agroindústrias e Agricultura 
Familiar, funcionou desde as primeiras 
horas e serviu em torno de 500 cafés. As 
refeições foram elaboradas com produ-
tos oriundos dos próprios feirantes. 

O coordenador da Comissão de Agri-
cultura da 19ª Fenamilho Internacional, 
Diomar Formenton, comenta que o café 
foi muito elogiado pelos visitantes, que 
destacam a qualidade dos produtos 
oferecidos. Todos oriundos das nossas 
agroindústrias familiares. 

Ele complementa dizendo que “o 
setor apresentou um enorme potencial, 
expondo produtos de qualidade e bem 
diversifi cado, o que atraiu um grande 
número de consumidores para o pavi-
lhão. Sem dúvida, o resultado foi alta-
mente expressivo para os agricultores 
que empreenderam na feira”, concluiu o 
coordenador da comissão da agricultura.

Volume de comercialização das agroindústrias 
é considerado acima da expectativa

Divulgação

Viviane Obadowski (coordenadora da comissão social da Fenamilho), Soberanas da Fenamilho 
19ª edição, Diomar Formenton (coordenador da comissão de agricultura) Reinaldo Machado 

(presidente da Aprochosa) com expositores do Pavilhão
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Empreendedorismo

Novidade aos 
adeptos das 
confecções 

Aramis 

A marca Tevah está presente em 
Santo Ângelo há sete anos, se consoli-
dou como uma das líderes no segmen-
to de confecção masculina e consegue 
ofertar coleções atualizadas, variadas, 
com tecidos de primeira linha, sem co-
brar mais por isso. 

Mas, uma das novidades desta tem-
porada outono/inverno é que o empre-
endedor Bruno Hinkelmann, fez uma 
pesquisa de mercado e resolveu ofere-
cer, também, a linha Aramis. “Conhe-
ço muitas pessoas que são fi éis a esta 
marca e estavam órfãs em Santo Ânge-
lo” disse o administrador ao enumerar 
as qualidades da marca Aramis. Deste 
modo, a Tevah de Santo Ângelopassa a 
ser representante exclusiva desta mar-
ca.

No entanto, o Carro chefe da loja 
é a marca Tevah, que possui uma his-
tória de 60 anos. A nova parceria em-

presarial pretende atender uma par-
cela de clientes maior com a estrutura 
da loja de Santo Ângelo, composta por 
um time de consultores de moda e ate-
liê próprio, pois, um dos diferenciais 
já consolidados, é o suporte na hora 
da compra, como realizar os ajustes 
em ternos e demais peças.

ARAMIS
Ao falar da Aramis, Bruno ressalta 

que é uma marca reconhecida em todo 
o Brasil, têm história. “Além de ter um 
corte atualizado, usa matérias primas 
de qualidade e acabamento primo-
roso” ele reconhece que as peças da 
Aramis tem um valor agregado maior, 
contudo, “quem usa, sabe reconhecer 
o valor da peça, neste sentido, é que 
resolvemos atender esta demanda em 
Santo Ângelo”, complementou o em-
preendedor ao falar da novidade. 

A Tevah de Santo Ângelo agregou confecções da linha Aramis e 
passa a ser representante exclusiva da marca na cidade

A loja da Tevah está localizada na Rua Marquês do Herval no centro de Santo Ângelo

Michael Garcia
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Aportuguesando

O bate-papo de Benito e Barreto hoje é sobre 
as mães bem-aventuradas e mal-aventuradas que 
hoje existem na face da Terra, de Leste a Oeste, de 
Sul a Norte. Iniciando o bate-papo, Barreto sugere:

– Bom seria e bom é antes de a gente opinar 
acerca das mães bem-aventuradas e das mães 
mal-aventuradas transcrever aqui o texto “Retrato 
de Mãe” escrito faz tempo num álbum por Don 
Ramon Angel Jara, bispo de La Serena, Chile, cujo 
texto traduzido por Guilherme de Almeida, num só 
parágrafo, traz estas mensagens: 

“Uma simples mulher existe que, pela 
imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus; 
e pela constância de sua dedicação tem muito de 
anjo; que, sendo moça, pensa como uma anciã e, 
sendo velha, age com as forças todas da juventude; 
quando ignorante, melhor que qualquer sábio, 
desvenda os segredos da vida e, quando sábia, 
assume a simplicidade das crianças; pobre, sabe 
enriquecer-se para que seu coração não sangre 
ferido pelos ingratos; forte, entretanto estremece 
ao choro de uma criancinha, e, fraca, alteia-se 
com a bravura dos leões; viva, não lhe sabemos 
dar valor porque à sua sombra todas as dores se 
apagam, e, morta, tudo o que somos e tudo o que 
temos daríamos para vê-la de novo e dela receber 
um aperto de seus braços, uma palavra de seus 
lábios. Não exijam de mim que diga o nome dessa 
mulher se não quiserem que ensope de lágrimas 
este álbum, porque eu a vi passar no meu caminho. 
Quando crescerem seus fi lhos, leiam para eles esta 
página, eles lhes cobrirão de beijos a fronte e dirão 
que um pobre viandante, em troca da suntuosa 
hospedagem recebida, aqui deixou para todos o 
retrato de sua própria mãe...”

Benito, depois de uma pequena refl exão acerca 
das mensagens contidas no texto, exclama:

– Que texto maravilhoso! Mas que dor é saber 
que todas as mães do mundo não podem ser 
assim! Que bom seria se todas as mães do mundo 
pudessem ser bem-aventuradas, felizes o dia todo, 
todos os dias! Mas...  “Retrato de Mãe” vale como 
um presente nosso hoje, simples e humilde, mas de 
coração cheio de amor, para todas as mães, tanto 
para as bem-aventuradas, quanto para as mal-
aventuradas.

Assim, retomando a palavra de arremate, 
Barreto pondera:

– Hoje em dia poucas as mães do mundo 
podem ser e são bem-aventuradas, alegres, felizes. 
Felizes com o esposo fi el, com o pai amoroso com 
os fi lhos, com os fi lhos amorosos, com um lar de 
paz. Sim, bem-aventuradas as mães que, hoje, têm 
um lar estruturado, harmonizado, com esposo e 
fi lhos com virtudes, com estudos e com trabalhos 
humanos e dignos, que se amam e amam os outros, 
que fazem o bem, que acreditam em Deus, que 
fazem aquilo que fazem segundo a vontade de 
Deus. Essas mães, sim, mesmo que pobres, são 
bem-aventuradas, alegres, felizes. As outras...

Economia 

Jane Berwanger, Doutora em Direito Previdenciário

Com o tema “Nenhum Direito a Menos”, a reunião contará com a Palestra
da Drª Jane Berwanger e é aberta para toda a comunidade

Plenária debaterá a 
reforma da previdência 

O Comitê Municipal em Defesa da Previdência 
Pública  está promovendo em Santo Ângelo uma 
plenária sobre a Reforma da Previdência.

A reunião acontecerá na próxima segunda-feira, 
dia 13, às 19h30min, no Teatro Antônio Sepp e não 
terá cobrança de ingresso. No entanto, a comunida-
de poderá colaborar com 1kg de alimento não pe-
recível.Durante a reunião, será realizada a palestra 
com Jane Berwanger, Doutora em Direito Previ-
denciário pela PUC/SP e mestre em Direitos Sociais 
pela UNISC. 

Além disso, Jane é presidente do Instituto Brasi-
leiro de Direito Previdenciário. A Doutora também 
é autora de diversas obras de Direito Previdenciário 
como a “Previdência Rural e Inclusão Social e “Segu-
ridade Especial”, pela editora Juruá, é coordenadora 
da Revista Brasileira de Direito Previdenciário da 
editoria LexMagister e integra o Conselho Editorial 
da Editora Juruá.

Divulgação

“Amigos in Concert”, será em prol
de Danilo Matzenbacher

Amigos do músico Danilo Matzenbacher irão 
promover um show beneficente, em prol do tra-
tamento de saúde deste artista santoangelense. O 
“Amigos In Concert-Todos por Danilo”, será no 
próximo dia 23 de maio, com início às 20h, no Te-
atro Antônio Sepp. 

Para assistir o evento, o público pode fazer a 
doação de qualquer valor, que posteriormente se-
rão utilizados no tratamento de saúde de Danilo.

O Amigos In Concert, já conta com as presen-
ças confirmadas de artistas como Fábio Oliveira, 
Noly Moreira, Rubilar Ferreira, Thais Matzenba-
cher, Keny Rogers Andrade De Freitas Percussão, 
Willian Pires, além de Os Waldos, Trilogia e Sher-
lock. 

No Facebook, o filho de Danilo convidou a co-
munidade para participar do evento e antecipada-
mente agradeceu a participação de todos.

“Hoje, venho pedir ajuda para o meu pai, que 
se encontra num momento delicado de sua vida. 
Vem com a gente nesse movimento, agradeço do 
fundo do coração a todos que puderem nos ajudar 
para seguirmos o tratamento”, ressaltou Thales 
Matzenbacher. 

Além do evento beneficente, a família do cantor 
também está fazendo uma corrente de colabora-

ção. Quem quiser contribuir com qualquer valor, 
pode fazer um depósito na conta corrente número 
115119-5, agência: 0504-13, da Caixa Econômica 
Federal, ao nome de Sandra W T Matzenbacher.  

Músico Danilo Matzenbacher

Ciclo de Debates de Administração do RS
será realizado na URI, dia 14 de maio

A URI Santo Ângelo vai sediar 
dia 14 de maio, no auditório do 
TecnoURI, o XVII CIDEAD – Ci-
clo de Debates de Administração 
do RS, realização conjunta do 
Conselho Regional de Adminis-
tração e URI Santo Ângelo.

A palestra “Economia Criati-
va”, será ministrada a partir das 
19h30, pela administradora Shei-
la Sampaio, especializada em Co-
mércio Internacional, mestranda 
em Gestão e Negócios com dupla 
titulação Brasil/França.

 Com mais de 15 anos de ex-
periência no mundo corporativo, 

atua nas áreas de relacionamen-
to, comunicação e gestão de pes-
soas.

Com vagas limitadas, as ins-
crições são gratuitas e devem ser 
realizadas na área de eventos do 
site (crars.org.br).

Segundo a vice-presidente de 
Relações Exteriores do Conselho, 
a administradora Helenice Reis, a 
abordagem da Economia Criativa 
na edição deste ano visa preparar 
os profi ssionais e estudantes das 
áreas das Administração para in-
tegrarem esse nicho - já conside-
rado como parte determinante e 

crescente da economia global. 
“Cada vez mais os setores pú-

blicos, privado e ensino estão va-
lorizando os ambientes criativos 
devido à importância do papel 
que desempenha como gerador 
de empregos, de riqueza, de res-
gate e compromisso cultural e 
social”, avalia a administradora 
Helenice. 

O CIDEAD foi idealizado no 
ano de 2003 pelo CRA-RS para 
levar ao interior do Rio Grande 
do Sul administradores renoma-
dos para tratar sobre assuntos 
atuais da área. 

Divulgação

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº07/2019

O Prefeito Municipal, torna público que se encontra 
aberto o Pregão Presencial nº 07/2019, para CON-
TRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVI-
DORES E SEUS DEPENDENTES DOS PODERES 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO. As propostas serão re-
cebidas e abertas às 09:00 horas do dia 31/05/2019, 
Junto ao setor de licitações da Prefeitura. Informações 
pelo fone 553335-1022 e pelo site www.pmeuca.com.
br . Eugênio de Castro – RS, 09/05/2019.

JAIME DIONIR ZWEIGLE, Prefeito Municipal.
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