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Notas Editorial
 

Retrato cotidianoRetrato cotidiano
A colheita de soja 

foi concluída, divul-
gamos nesta edição e 
o gráfi co mostra a ex-
celente produtivida-
de nas missões e no 
Rio Grande do Sul, 
confi ra.

No Retrato Coti-
diano abordamos o 
caso da Escola Au-
gusto do Nascimento 
e Silva. Crianças es-
tudam e professores 
lecionam há 32 dias 
sem energia elétrica, 
um caso difícil de en-
tender. 

Foi inaugurada a 
Ótica Paulo, realiza-
mos a cobertura do 
evento e contamos os 
detalhes deste novo 
empreendimento. 

Uma série de 
eventos será realiza-
da em breve e foi edi-
tada uma página con-
tanto sobre a Feira de 
Rua da Zissan, o Dia 
do Desafi o, Festa do 
Padroeiro Santo An-
tônio, entre outros.

Nesta edição 
também informa-
mos sobre segurança 
pública e trânsito. 
Registramos um aci-
dente corrido com 
danos materiais e 
lesão corporal que 
exigiu a intervenção 
do Corpo de Bom-
beiros e lembramos 
do evento alusivo ao 
“Maio Amarelo”, ou 
seja o Pedal Amarelo 
que chama a atenção 
para a campanha. 

Confi ra ainda o 
caderno viver bem 
com informações de 
saúde o BS Magazi-
ne e muito mais. Boa 
Leitura e ótimo fi nal 
de semana.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO 
Edital de Tomada de Preço 005/2019 – Objeto: 
contratação de empresa para a execução pelo regime 
de empreitada global de obras para construção de 
Área Coberta para a EMEF Gildo Castelarim; Protocolo 
dos envelopes: até as 09h15min do dia 14/06/2019. 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações no 
Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes 
Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail licitacao@
santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado 
através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.
Edital nº. 004/2019 – Pregão Eletrônico - Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição de Semáforos para 
uso do Dep. Municipal de transito; Propostas: deverão 
ser postadas das 08 horas do dia 30/05/2019 até as 
08 horas do dia 11/06/2019 no Sistema Eletrônico no 
sítio: www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Sessão de 
lances: dia 11/06/2019 às 9 horas. Informações no 
Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes 
Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail licitacao@
santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado 
através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Bruno Walter Hesse – Vice Prefeito no Exercício
do Cargo de Prefeito

Copa Santo Ângelo
de Vôlei Misto

 A 6ª Copa Santo Ângelo de Vôlei Misto será re-
alizada no Ginásio Municipal de Esportes Marcelo 
Mioso, com início dos jogos no domingo, dia 26, às 
7h30min. O torneio terá nove equipes, que estarão 
divididas em três chaves, sendo o sorteio dos grupos 
realizado no sábado, 25, com representantes de cada 
time. A previsão de entrega da premiação para os 
vencedores será por volta das 20 horas do domingo.

O secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Vando Ribeiro de Souza reforçou o com-
promisso que o Governo Municipal com o espor-
te, procurando sempre promover as mais variadas 
modalidades esportivas, para integrar a participa-
ção da comunidade.

 A Equipe de Investigação da Delegacia de Po-
lícia Civil de Santo Ângelo cumpriu Mandado de 
Busca e Apreensão no Bairro São Pedro, no fi nal 
da tarde da quinta-feira, dia 23.

Durante o cumprimento do mandado, foram 
encontrados 41 gramas de cocaína e 10 gramas de 
crack. Além disso, os policiais também encontra-
ram sete munições calibre 22, uma balança de pre-
cisão, celulares e outros objetos que foram apre-
endidos para o prosseguimento das investigações. 

Foi preso em fl agrante M.J.W., de 40 anos de 
idade, pelos crimes de tráfi co de entorpecentes e 
posse ilegal de munição de uso permitido. Após as 
formalidades legais o autuado será encaminhado 
ao Presídio Regional de Santo Ângelo.

Polícia Civil realiza prisão 
em Santo Ângelo

Trecho da Rua Tenente 
Fidélis recebe asfalto
O prefeito em Exercício, Bruno Hesse, a con-

vite do secretário municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos, Adolar Queiroz, esteve na tarde de 
quinta-feira, 23, acompanhando as obras de as-
faltamento na Rua Tenente Fidélis, Bairro Hor-
tência, trecho entre as ruas Odão Felipe Pippi e 
São Luiz, com aproximadamente 300 metros de 
extensão. Segundo Queiroz, a pavimentação as-
fáltica do trecho era uma antiga aspiração da co-
munidade, em razão das precárias condições de 
trafegabilidade do trecho que, ao longo dos anos, 
sofreu diversas intervenções para obras de mo-
dernização da rede de água e esgoto.

Novo aplicativo para o 
estacionamento rotativo

A empresa concessionária da Zona Azul de 
Santo Ângelo, a Rek Parking, prepara para o mês 
de junho o lançamento de um novo aplicativo 
para estacionar com mais praticidade. O anún-
cio foi feito pelo prefeito Jacques Barbosa, argu-
mentando que o município prima pela inovação e 
excelência na prestação de serviços aos usuários 
do sistema. De acordo com o prefeito, o desen-
volvimento do novo Rek Pay atende às demandas 
feitas pelo Departamento Municipal de Trânsito 
para a satisfação dos usuários do estacionamento 
rotativo. 

Frio no final de semana
Neste sábado as instabilidades se afastam e 

dão lugar a uma forte massa de ar polar que vai 
derrubar ainda mais as temperaturas com risco 
para geada nas áreas elevadas e de baixadas da 
Campanha e Planalto. Durante a tarde o sol pre-
domina, mas as temperaturas não sobem muito.

No domingo o frio segue principalmente pela 
manhã e ainda há risco para geadas isoladas nos 
pontos mais elevados. No fi nal do dia novas áreas 
de instabilidade voltam a trazer chuvas no esta-
do.

Trinta e dois 
dias no escuro

O quadro escuro que ocupa o 
lugar do foto ilustra a situação co-
tidiana dos alunos e professores da 
Escola Estadual Augusto do Nas-
cimento e Silva. Esta instituição é 
responsável pela educação formal 
de 850 alunos, aproximadamen-
te 440 no noturno e o restante no 
diurno. Na última quinta-feira, dia 
23, completou um mês que a rede 
de energia elétrica apresentou pro-
blemas graves e foi interditada. 

Todo e qualquer equipamento, 
inclusive os telefones, não funcio-
nam. Por este motivo, os alunos que 
estudavam a noite foram direciona-
dos para outras escolas da rede. 

Este quadro escuro retrata tam-
bém, a escuridão que não permite 
enxergar a realidade. Existe uma 
necessidade urgente de acender as 
luzes da razão.

As atividades desta instituição 
de ensino são coordenadas por 63 
professores e 15 funcionários. Sem 
energia elétrica, educadores, crian-
ças e jovens frequentam as salas de 
aulas no escuro, somente com a luz 
das janelas e de suas lanternas. 

A diretora Susana Kruel expli-
ca que o projeto do nova rede de 
energia elétrica está tramitando na 

Secretaria da Fazenda do Estado do 
Rio Grande do Sul, no entanto, ain-
da não foi marcada uma data para 
iniciar a obra.

Existe a necessidade real de 
acender as luzes da escola, no en-
tanto, a burocracia institucional 
não permite perceber a “mais ob-
via” necessidade: “acender as luzes 
da educação”.

Olhe para os lados... a luz está 
na farmácia, no estádio de futebol, 
nos postos de gasolina, nos super-
mercados, nas novas lâmpadas de 
Led do espaço público, está nas lan-
ternas dos celulares, nas telas do 
computador, e, é justo que estejam. 
Mas infelizmente falta na Escola 
Augusto do Nascimento e Silva.

Este quadro preto retrata o ápice 
de um processo de obscurantismo 
intelectualizado, no qual, a razão 
objetiva se apega em uma “norma-
lidade burocratizada”. Neste “uni-
verso escuro”, as pessoas envolvidas 
se sentem incapazes de resolver um 
problema simples e concluímos que 
existe um processo generalizado que 
não permite ver sob a luz da razão, 
ou seja, enchergar a “a realidade dos 
fatos”, objetivo pelo qual este veículo 
de comunicação foi criado.
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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

ERVA MATE 
CULTIVADA KG

R$ 8,99

LEITE CCGL INTEGRAL
E DESNATADO 1L

R$ 2,69

PRESUNTO EXELSIOR
KG

R$ 12,99

AÇÚCAR CRISTAL
GLOBO 2KG 

R$ 3,89

BERGAMOTA POKAN
E CHUCHU KG

R$ 1,99

LE CCGL INTEGRALLEITE CCG

PALETA BOVINA
KG

R$ 13,99

BATATA DOCE
KG

R$ 2,99

BISCOITO RECHEADO 
BAUDUCCO 140G

R$ 1,49

BERGAAMO AOTA POKAAMOOTA PÃO CACETINHO
KG

R$ 5,99

ÃBATATAA DOCE

AÇÚCAAÇÚCAR CRISTAL
GLOBOBO 2KG

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL
O Município de Santo Ângelo informa que o Edital de Pregão Presencial nº 20/2019, que 
tem como objeto a prestação de serviços de Transporte Escolar, foi revogado por motivo 
de interesse público.  Mais informações no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua 
Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.
br. O edital poderá ser acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito
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Comparativo anual da produtividade média  
de soja no município de Santo Ângelo  

Agronegócio

Divulgada a produtividade média de soja na área de Santo Ângelo
60 sacas por hectare

Está tecnicamente encerrada a co-
lheita de soja em Santo Ângelo, neste 
ano foram plantados 35 mil hectares e 
a produtividade média obtida em nos-
sa cidade foi de 60 sacos por hectare. O 
resultado é considerado excelente e no 
mesmo patamar do ano passado. Este 
levantamento é realizado pela COMEA 
- Comissão Municipal de Estatística 
Agropecuária, que concluiu os estudos 
durante uma reunião realizada na últi-
ma semana. 

O agrônomo Álvaro Uggeri, que re-
presenta a Emater local, lembra que a 
produtividade é considerada excelente, 
no entanto, a rentabilidade foi menor, 
se comparada ao cenário do ano ante-
rior, quando o preço do produto estava 
mais valorizado. Além disso, o especia-

lista lembra que o custo de implanta-
ção das lavouras foi maior. 

De acordo com o Informativo Con-
juntural, divulgado pela Emater/RS-
-Ascar, na última quinta-feira, dia 23, 
a produtividade média das regiões da 
Fronteira Oeste e Missões fi cou em 3,3 
toneladas por hectare e  superam a ex-
pectativa inicial que era de 3.218 kg/
ha. 

O estudo da Emater também afi rma 
que o soja do tarde - fora do período 
recomendado pelo zoneamento agro-
climático e realizado após colheita de 
milho ou do próprio primeiro plantio 
(soja do cedo) – apresentaram menor 
produtividade média em relação aos 
anos anteriores, o que aponta para a 
possível redução desse tipo de cultivo.
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Geral Município e URI abrem 
diálogo para estímulo 

a piscicultura

Equipe que participou da reunião

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

O Governo Municipal, por meio da Secretaria da 
Agricultura, em conjunto com a Associação de Produ-
tores de Peixe de Santo Ângelo (APROPESA) e com 
a Associação dos Produtores de Hortigranjeiros e de 
Produtos Coloniais (APROCOHSA), abriram conver-
sações com o Curso de Agronomia da Universidade 
Regional Integrada (URI), Campus local, para recolo-
car a piscicultura como alternativa de emprego e renda 
na propriedade rural.

A reunião foi realizada na universidade, nesta quar-
ta-feira, dia 22, onde foram defi nidas linhas de atuação 
das partes para avaliação da produção e a viabilidade 
de instalação de um abatedouro de peixes em Santo 
Ângelo. A URI dispõe de área construída em anexo 
ao Campus que poderá ser adequada para funcionar 
como local para o abate de peixes. A ideia será levada à 
discussão interna com a direção geral e, posteriormen-
te, voltará a ser tratada. Também foi levantada durante 
a reunião, a possibilidade de a universidade retomar a 
Estação de Piscicultura que por muitos anos foi refe-
rência para os municípios da região. Segundo Diomar 
Formenton, coordenador das Associações de Produto-
res e das Agroindústrias da Secretaria da Agricultura, 
a partir deste encontro o município irá elaborar um 
diagnóstico da produção e do número de produtores 
envolvidos com a piscicultura. Formenton adiantou 
que um levantamento preliminar da secretaria, aponta 
em torno de 300 agricultores envolvidos com a cultu-
ra. “Precisamos avaliar a dimensão deste envolvimen-
to com a piscicultura em cada propriedade, formatar 
ações conjuntas e políticas públicas para alavancar a 
produção”, assinalou.

A URI, por sua vez, irá promover palestras técnicas 
sobre a piscicultura durante a Semana Acadêmica do 
Curso de Agronomia, estimulando a participação dos 
universitários e dos produtores interessados em inves-
tir na cultura. A data será divulgada posteriormente. 

Também participaram das tratativas iniciais, a pro-
fessora Giselda Ghisleni, coordenadora do Curso de 
Agronomia da URI, o professor do curso Vitor Girar-
dello; Emília Stehmann, médica-veterinária respon-
sável pelo Sistema de Inspeção Municipal, a técnica 
agrícola da Secretaria da Agricultura, Andressa Telo-
eken; Alessandro Peppe, presidente da APROPESA; e 
Reinaldo Machado, presidente da APROCOHSA.

SMASTC está 
realizando inscrições 

para o ENCCEJA
A Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Trabalho e Cidadania estará realizando a inscrição 
de candidatos que não possuem acesso a internet, e 
desejam participar do Exame Nacional para Certifi ca-
ção de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). 

O candidato que deseja fazer sua inscrição na 
SMASTC deve fi car atento ao prazo que vai até o 
dia 31 de maio, e aos horários de atendimento, de 
segunda a quinta-feira das 8h30min às 11h30min, 
quinta e sexta-feira das 13h30min às 16h30min. 

A inscrição é realizada pelo site https://bit.
ly/2wfyEMR e a prova está marcada para o dia 25 
de agosto, mais informações estão disponíveis pelo 
link https://bit.ly/2YMrgFS.

As margens do Rio Itaquarinchim receberão ativi-
dades de limpeza neste sábado, dia 25, realizadas pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

O secretário Francisco da Silva Medeiros informa 
que a equipe de colaboradores, com o maquinário 
disponível, estará realizando a limpeza na área com-
preendida entre o Jardim Sabo e o Bairro Ghellar, a 
partir das 8 h. Entre as ações está prevista a retirada 
de entulhos depositados irregularmente no perímetro 

e o desassoreamento. 
Segundo Medeiros, a ação tem sido feita regular-

mente pela SEMMA a fi m de evitar a proliferação de 
depósitos clandestinos de lixo às margens do rio que 
abastece a cidade e também para evitar futuros ala-
gamentos, em consideração ao período do ano com 
previsão de precipitações mais intensas.  Em caso de 
chuva, a atividade será transferida para o próximo sá-
bado, dia 1º de junho.

A primeira etapa do Plano 
Municipal de Prevenção de Ala-
gamentos, instituído pelo Gover-
no Municipal está em andamen-
to. Ao todo, serão quatro obras 
autorizadas, totalizando 1,3 qui-
lômetros de rede de drenagem 
pluvial, benefi ciando os bairros 
Centro-Sul, Emília, Ditz, Missões 
e São Carlos. 

Três destas obras já estão em 
execução e na tarde da quarta-fei-
ra, dia 23, o secretário do Meio 
Ambiente Francisco da Silva Me-
deiros, esteve acompanhando os 
trabalhos no Bairro Centro-Sul, 
trecho de 424 metros, na Rua An-
tunes Ribas, entre a Avenida Rio 
Grande do Sul e a ponte sobre o 
Rio Itaquarinchim. 

De acordo com o secretário, 
a obra de escavação no local está 
sendo difi cultada pela solidez do 
material do subsolo, onde está 
sendo utilizado o equipamento 
martelete rompedor, situação que 
pode atrasar a execução da obra. 

O aposentado Dirceu Macha-
do, residente no Bairro Centro-Sul 
há cerca de 30 anos, comemora a 
obra que vai conter as frequentes 
inundações da área, com a água da 
chuva invadindo o pátio e a gara-
gem da sua residência. 

“A solução veio em boa hora. 
Vai terminar com os transtornos 

de alagamentos nas casas. Toda a 
água da chuva desce do centro da 
cidade e como não havia tubula-
ção sufi ciente para escoar o gran-
de volume, acabava invadindo as 
casas”, desabafou. 

DITZ
Também está em andamen-

to à drenagem pluvial no Bairro 
Ditz, com aproximadamente 500 
metros, entre as ruas Santo Ânge-
lo e São Luiz, até a Rua Marquês 
de Tamandaré. O investimento 
total deve alcançar R$ 250 mil. 
E na Avenida Venâncio Aires, en-
tre a Avenida Rio Grande do Sul 
e a Rua São José, no Bairro São 
Carlos, com cerca de 80% da obra 

concluída. 
Já estão autorizadas as insta-

lações da rede de drenagem plu-
vial nos seguintes trechos: 275 
metros na Rua Vicente Manoel de 
Deus entre as ruas Piratini e Te-
nente Fidélis – Bairro Missões; e 
entre as ruas Francisco Donato e 
Juca Raimundo, com 100 metros 
de tubulação, no Bairro Emília. 

Na segunda etapa, com início 
previsto para o segundo semestre 
deste ano, serão construídas re-
des de escoamento pluvial na Rua 
Sepé Tiaraju até a Rua Coronel 
Carlos de Campos Gay, no Bairro 
Emília; e Rua 25 de Julho, trecho 
a partir da Rua Marquês do Her-
val até o Rio Itaquarinchim.

Centro-Sul está recebendo obras para
contenção de alagamentos

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) agendou
a atividade de prevenção para este sábado, dia 25

Margens do Itaquarinchim 
recebem ações de limpeza

Marcos Demeneghi

Parte da orla do rio em que não há lixo e que foi utilizada pelos moradores que plantaram árvores frutíferas

Obra sendo realizada na Rua Antunes Ribas, Bairro Centro Sul

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

Marcos Demeneghi
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Santo Ângelo enfrentará a ci-
dade paulista de São José do Rio 
Pardo, no Dia do Desafi o 2019. A 
disputa ocorre entre municípios 
com mesmo porte populacional 
em toda a América. A ação, ocor-
re durante toda a quarta-feira, 
dia 29 e o Sesc Santo Ângelo, em 
parceria com a Prefeitura Muni-
cipal, preparou uma série de ati-
vidades.

PROGRAMAÇÃO
O Dia do Desafi o é a maior 

campanha mundial de incentivo 
à prática de atividades físico-es-
portivas, para estimular a adoção 
de hábitos mais saudáveis. A pro-
gramação inicia às 7h, com ativi-
dades em empresas, asilos, esco-
las municipais, escolas estaduais, 
escolas particulares, grupos de 
corrida, grupos de ciclismo, aca-
demias e aulas nas rádios locais.

 A comunidade também está 
convidada a participar do desa-
fi o, informando ao Sesc, pelo te-
lefone (55) 3312-4411, o número 
de praticantes em exercícios re-
alizados em grupo ou individu-

almente, assim como, realizar 
postagens nas redes sociais uti-
lizando a hashtag #DiaDoDesa-
fi oSA. 

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

Na ocasião, também serão 
recolhidas na unidade doações 
para o Desafi o Solidário, que ar-
recada roupas, calçados e cober-
tores para a Campanha do Agasa-

lho, promovida pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul em 
parceria com o Sistema Fecomér-
cio-RS.  

As atividades do Dia do Desa-
fi o têm apoio do Curso de Educa-
ção Física da Universidade Re-
gional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões (URI) – Campus 
Santo Ângelo, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, da 14ª Co-
ordenadoria Regional de Educa-
ção, do Sindilojas Missões, entre 
outras instituições.

A 2ª Feira de Rua de Santo 
Ângelo está agendada para o 
dia 8 de junho e com inscrições 
abertas. Os expositores que de-
sejam participar da Feira podem 
realizar a inscrição por meio do 
site http://www.zissan.com.br. 

A 2ª Feira de Rua é orga-
nizada pela Zona de Inovação 
Criativa e Sustentável de Santo 
Ângelo (ZISSAN) com apoio do 
Governo Municipal e ocorrerá 
no período das 14 às 20 h.

FEIRA NOVAMENTE NA 
MARECHAL DEODORO

Após o sucesso na primeira 
edição, a Feira novamente será 
realizada na Rua Marechal Deo-
doro, na Zona Sul. A concretiza-
ção da ideia foi definida na tarde 
da terça-feira, dia 21, pelos in-
tegrantes da Ziscriativa, um dos 
eixos de atuação da ZISSAN, em 
reunião realizada na Padaria 
Santo Ângelo, sob a coordena-
ção da professora Helenice Reis, 
coordenadora do Programa 
Inova Santo Ângelo, quando foi 
apresentado o cartaz oficial do 
evento, desenvolvido pela arqui-
teta e urbanista Thaís de Souza, 
integrante do Ziscriativa.

Sucesso de público e com a 
aprovação da comunidade na 
primeira edição, realizada em 
março, a Feira de Rua de San-

to Ângelo concebe a ideia da 
sustentabilidade, criatividade 
e inovação, priorizando a me-
lhoria na qualidade de vida da 
população, pontos centrais do 
Programa Inova Santo Ângelo. 

De acordo com Helenice 
Reis, a Feira de Rua abre espaço 
para a comercialização de arte-
sanato, livros, discos, obras ar-
tísticas, brechós, além de contar 
com praça de alimentação, sho-
ws musicais, chope artesanal, 
espaço para as crianças e uma 
série de inovações já desenvol-
vidas pela ZISSAN como, por 

exemplo, o “Brunch Literário” 
com a troca de livros e a Esco-
linha de Skate, que vem sendo 
desenvolvida na Praça Ricardo 
Leônidas Ribas, todos os do-
mingos, durante o tradicional 
Brique da Praça. 

“Nesta edição, estaremos 
promovendo o lançamento de 
mais uma atividade esportiva e 
criativa, com o lançamento da 
Escolinha de Basquete. 

Além do fato da criação de 
um concurso de curta metragem 
em vídeo sobre a ZISSAN e a ci-
dade de Santo Ângelo”, revela.

Eventos Paróquia Santo 
Antônio promove

festa do Padroeiro
A Paróquia Santo Antônio, do Bairro Pippi pro-

move a tradicional festa do Padroeiro entre nos dias 
6, 7, 8 e 9 de junho. As atividades iniciam na quinta-
-feira, dia 6, com missa às 19h. Neste dia, o tema da 
missa será “A escolha de um Caminho”. Já na sexta-
-feira, dia 07, a missa que inicia também às 19h terá 
como tema “Pregador missionário Incansável”. No 
sábado, dia 8, a missa terá o tema “Ser Missionário, 
hoje, a exemplo de Santo Antônio” e também come-
ça às 19h.

QUERMESSE
A Paróquia também irá promover uma quermes-

se, com inicio na sexta-feira, na parte da tarde. No 
sábado, a quermesse acontece durante o dia todo.  A 
comunidade poderá comprar produtos como assa-
do de porco, galinha, cuca, rapadura, bolos, pastéis, 
entre outros. Além disso, na noite de sábado haverá 
apresentações, seguidas de um casamento caipira. A 
festa encerra com a animação de o Grupo Renascer. 

No domingo, dia 9, haverá missa solene às 10h, 
logo após acontece a Procissão de Santo Antônio, 
até o salão da comunidade. Ao meio dia, ainda ha-
verá almoço com o cardápio composto por churras-
co, carne de frango, carne de porco, maionese, cuca 
e complementos. Após, haverá sorteio de rifa e um 
sarau dançante.

Colégio Sepé, Etnias 
de Ijuí e HSA, no Brique 

Estarão presentes no Brique da Praça deste do-
mingo, dia 26, os integrantes da Faculdade CNEC 
Santo Ângelo, comemorando os 65 anos do tradicio-
nal Colégio Sepé Tiaraju. 

Na ocasião direção,pais, alunos, professores, 
funcionários e colaboradores com a diretoria da As-
sociação de Pais e Mestres do Educandário realizam 
a terceira edição do passeio ciclístico, Bike Sepé, 
com saída das dependências da Escola em direção 
ao Brique, na Praça Ricardo Leônidas Ribas. 

No palco do evento dominical, às 10h15, com a 
chegada dos participantes, haverá o sorteio de duas 
bicicletas. A Coordenação Pedagógica do Colégio 
montará suas estantes na Rua Marechal Floriano, 
quadra em frente ao Calçadão das Bancas. Serão de-
monstrados aos frequentadores as práticas pedagó-
gicas e os objetivos a que a Escola se propõe ao aco-
lher a legião de estudantes matriculados. Confi ra.

PALHAÇO LELECO ANIMA OS 10 ANOS
DA UTI NEONATAL DO HSA

Conforme as informações da enfermeira Aline 
Rebelato Silva dos Santos, coordenadora da Unida-
de Neonatal no Hospital Santo Ângelo, no domin-
go, será comemorado, no Brique, o 10º aniversário 
de instalação deste importante serviço dirigido às 
famílias de crianças recém-nascidas com necessi-
dades de cuidados especiais. Para as crianças pre-
sentes haverá distribuição de balas e pirulitos, bolas 
especiais de aniversário, equipamento de recreação 
disponibilizado pelo SESC local, demonstração do 
polvo, músicas infantis de animação e distribuição 
de erva- mate aos pais e responsáveis pelas crianças 
presentes. 

DANÇAS FOLCLÓRICAS DAS 
ETNIAS LETO E JAPONESA

O cultural do Brique da Praça – Show das Onze - 
recebe neste fi nal de semana, dois importantes gru-
pos de danças, que fazem parte da Associação das 
Etnias da cidade vizinha de Ijuí . Esta apresentação 
faz parte do Projeto Social do Sicredi União RS que 
disponibiliza, a cada ano, verba para o desenvol-
vimento de projetos sociais e culturais da cidade e 
região. O Brique contemplado disponibiliza aos fre-
quentadores do Evento dominical a apresentação de 
danças representativas das etnias Leto e Japonesa. 

A 2ª Feira de Rua de Santo Ângelo acontecerá no dia 8 de junho, das 14h às 20h, 
na Rua Marechal Deodoro, Centro Sul

2ª Feira de Rua está 
com inscrições abertas

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

Estandes na Rua Marechal Deodoro, durante a primeira feira

Santo Ângelo enfrenta São José do Rio
Pardo/SP no Dia do Desafio
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A Ótica Paulo possui laboratório 
Freeform, tem o potencial de fabricar 
lentes otimizadas para cada tipo pes-
soa. Poucas óticas oferecem este ser-
viço no Brasil e agora está presente 
em Santo Ângelo. 

A inauguração da 6ª fi lial da Ótica 
Paulo no Rio Grande do Sul foi reali-
zada no fi nal da tarde de quinta-feira, 
dia 23. A ótica fi ca no centro da cida-
de e o empreendedor Paulo Ricardo 
Condah, juntamente com a esposa 
Márcia Condah, recepcionaram lide-
ranças, clientes e também apresenta-
ram a gerente da nova ótica da cida-
de, Cátia Borges. 

Cátia é santo-angelense e uma ex-
periente profi ssional do setor, com  
18 anos de atuação neste ramo. 

Paulo Ricardo Condah é da cidade 
de Erechim, “Conheci Santo Ângelo 
em viagens a passeio pelas Missões, 
gosto da cidade” afi rmou o empre-
sário. Outro fator que infl uenciou a 
decisão de abrir a fi lial de Santo Ân-
gelo é a parceria com a Gerente Cátia 
Borges, eles já trabalharam juntos e 
percebe que esta profi ssional conhe-
ce a proposta da Paulo. “Cátia poderá 
conduzir muito bem a loja de Santo 
Ângelo”. 

Paulo Ricardo está há 37 anos 
atuando nesta área, ele explica que 
quase todas as óticas vendem marcas, 
ou seja, lentes pré-fabricadas impor-
tadas do Japão, Estados Unidos ou 
Alemanha. “No entanto, nos fabrica-
mos lentes personalizadas de acordo 
com as características e necessidades 
de cada um”, concluiu Paulo.

A gerente Cátia Borges fala que 0 
sistema de medidas que a Ótica Paulo 
utiliza é muito mais complexo, sendo 
assim, consegue entregar um par de 
lentes que se adapta perfeitamente a 
necessidade de cada cliente. 

“É feito uma espécie de scanner 
do rosto da pessoa e por meio das me-
didas digitais  entregamos uma lente 
totalmente precisa, sem margem de 
erro”, explica a gerente. 

As lentes possuem curvas adap-
tadas à receita e às medidas de cada 
usuário. Cada lente é única e portanto 
tem  melhor adaptação.

O interior da loja foi projetado 
por Carolina Dalmolin. Paulo elogiou 
o resultado dizendo: “fi cou como nos 
esperávamos, muito bom”. Carolina 
usou uma mistura de materiais, man-
tendo a sobriedade e também a fun-
cionalidade de atendimento.

Empreendedorismo

A personalização das lentes chegou
A Ótica Paulo foi inaugurada em Santo Ângelo na Rua Três de Outubro, é a 6ª fi lial no Rio Grande do Sul

Equipe Bárbara Rigo

Amanda, Paulo e Pedro Condah

Marcia e Paulo Condah Lucimara Eich, Michele Grando, Paulo Condah, Márcia Condah, 
Cátia Borges e Celso Borges
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Segurança Sancionada lei de 
videomonitoramento 

nas escolas 

As 42 escolas da rede pública municipal de ensino 
de Santo Ângelo terão monitoramento interno e ex-
terno por câmeras de vídeo. É o que estabelece o pro-
jeto de lei sancionado pelo prefeito Jacques Barbosa 
na manhã da quarta-feira, dia 22. 

O projeto foi aprovado por unanimidade pelo ple-
nário da Câmara de Vereadores na última sessão ordi-
nária de abril e considerado pelo prefeito Jacques de 
relevância para a segurança de professores, servidores 
da educação, alunos e da própria comunidade escolar.

COMO FUNCIONARÁ
Inicialmente, o videomonitoramento terá um sis-

tema de armazenamento de imagens no próprio edu-
candário e será custeado com recursos do orçamento 
da Secretaria Municipal de Educação. Segundo o pre-
feito, a partir de agora o Governo Municipal passará a 
elaborar projetos e buscar recursos para interligação 
com o sistema de videomonitoramento de Santo Ân-
gelo, executado em parceria com a Brigada Militar, 
que conta hoje com 24 câmeras espalhadas em pontos 
estratégicos da cidade e aguarda para as próximas se-
manas, o funcionamento de outras quatro, ampliando 
signifi cativamente a área de cobertura. 

A LEI
Everaldo de Oliveira afi rma que a lei prevê a ins-

talação de câmeras de monitoramento nas dependên-
cias e cercanias de todas as escolas públicas de Santo 
Ângelo, ampliando a segurança, deixando pais e res-
ponsáveis mais tranquilos e coibir a violência no es-
paço educacional. 

Ele esclarece que a instalação do equipamento 
deverá considerar a proporcionalidade de número de 
alunos e funcionários existentes na unidade escolar, 
assim como características territoriais e dimensões, 
respeitando as normas técnicas exigida pela Associa-
ção Brasileira de Normas (ABNT).

Conforme a lei, cada unidade escolar terá, no mí-
nimo, duas câmeras de segurança que registrem per-
manentemente as suas áreas de acesso e principais 
instalações internas, com recurso de gravação de ima-
gens. Oliveira ainda ressalta a necessidade da instala-
ção do equipamento, lembrando relatos de diretores 
de escolas municipais, que várias vezes se deparam 
com atos de vandalismo, comprometendo assim, a es-
trutura das salas de aula e demais repartições.

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

Prefeito Jacques sancionou a lei na presença do vereador 
licenciado Everaldo Oliveira, do diretor do DMT, Gerson 

Rodrigues, e do presidente do Movimento Comunitário de 
Santo Ângelo, Clodoveu Miguel da Rosa

Um homem fi cou ferido e pre-
cisou ser retirado pelo Corpo de 
Bombeiros, após um acidente no 
início da tarde da última quinta-
-feira, dia 23. A colisão aconteceu 
na esquina das ruas Daltro Filho 
e Roque Gonzáles, próximo a Po-
lícia Federal.

Segundo testemunhas, um ve-
ículo Gol, com placas de Sete de 
Setembro seguia pela Rua Daltro 

Filho, sentido Sul-Norte e uma 
caminhonete S-10, placas de San-
to Ângelo, trafegava no sentido 
Leste-Oeste da Rua Roque Gon-
záles, momento em que houve a 
colisão. 

Com o impacto, o veículo Gol 
rodopiou, subiu sobre a calçada e 
colidiu contra uma casa localiza-
da na esquina. 

 O Corpo de Bombeiros com-

pareceu ao local e retirou o con-
dutor de 59 anos de veículo gol, 
inclusive, foi preciso cortar uma 
das portas do automóvel. 

 Após ser socorrido ao Hospi-
tal Santo Ângelo, o homem fi cou 
em observação e foi liberado. Já 
o condutor da S-10 não se feriu. 
Além do Corpo de Bombeiros, a 
Brigada Militar também atendeu 
a ocorrência.

Pedal Amarelo deste sábado alertará
para um trânsito mais seguro 

A 4ª edição do Pedal Amarelo será realizada nes-
te sábado, dia 25. A concentração ocorre a partir das 
14h no largo da Praça Pinheiro Machado e a saída 
está prevista para as 14h30min. O grupo de ciclis-
tas percorrerá o centro da cidade e o fi nal do passeio 
acontece na pista do CFC, que fi ca na Rua Marechal 
Floriano, número 2217. O SESI é um dos parceiros 
da ação e disponibilizará brinquedos infl áveis. 

Além disso, haverá pinturas de rosto, distribui-
ção de pipoca entre outras atividades que se esten-
dem até às 17h. A diretora de ensino do CFC São 

Luiz, Paula Silva, estima que o “pedal” deverá contar 
com mais de cem ciclistas e aproveita para estender 
um convite para toda a comunidade.

“O objetivo do pedal é chamar a atenção para o 
número de acidentes de trânsito e também incenti-
var outros meios de transporte como a bicicleta.

 Por isso convidamos toda a comunidade, pois 
haverão diversas atividades para as crianças e para 
os pais”, destacou Paula, que também ressalta que o 
evento não terá taxa de inscrição e para participar, 
basta comparecer com a bicicleta.

Colisão entre um Gol e uma S-10 deixou uma pessoa ferida e aconteceu na 
esquina das ruas Daltro Filho e Roque Gonzáles

Acidente deixa homem 
preso às ferragens

Bombeiros resgataram o condutor do Gol, que fi cou preso dentro do veículo após a colisão 

Marcos Demeneghi
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Chegamos !

Contato: (55) 99709-0755 | Rua 3 de Outubro, 361 - Centro.
www.oticapaulo.com.br

Trouxemos para você o que temos de melhor:
Experiência de mais de 20 anos, laboratório próprio e 
equipe qualificada para atender a sua necessidade!


