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Paciência ou mu-

dança de habito. A ma-
téria que ilustra a capa e 
ocupa espaço no Retrato 
Cotidiano de hoje lem-
bra de uma situação que 
todos percebem, mas 
poucos se incluem neste 
processo. Quais as alter-
nativas para qualifi car o 
trânsito? Confi ra a ma-
téria que nos faz pensar 
na mobilidade urbana. 

Elaboramos outra 
matéria que compõe a 
série “Personalidades”. 
Conheça a história do 
busto de Marcelino 
Champagnat, que já foi 
incorporado na arqui-
tetura do Colégio Santo 
Ângelo. Página cinco.

Hoje tem mais uma 
edição da Feira de Rua 
em Santo Ângelo, você 
pode ler a matéria na 
página quatro, entre ou-
tras informações sobre 
o Brique da Praça e uma 
homenagem ao Valdir 
Narciso Hommerding 
(Chico Narciso). 

Os últimos dias 
foram marcados por 
ações que integram a 
Semana do Meio Am-
biente, neste sábado as 
atividades continuam, 
com plantio de árvores 
no túnel verde. Confi ra 
mais informações so-
bre o assunto na página 
seis.

O Bairro Pippi está 
em festa, pois acontece 
neste fi nal de semana 
a tradicional festa do 
Padroeiro na Paróquia 
Santo Antônio. Veja a 
programação do evento 
em um caderno especial 
sobre a Paróquia nesta 
edição.  

Também elencamos 
os principais fatos da 
semana , confi ra o prazo 
para se inscrever como 
candidato ao Conselho 
Tutelar e muito mais. 

Aproveite o Cader-
no Viver Bem e BS Ma-
gazine, tenha um ótimo 
fi nal de semana!

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
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7/6/2019 - 14h
1° Prêmio -  8.827
2° Prêmio -  4.797
3° Prêmio -  1.126
4° Prêmio -  2.468
5° Prêmio -  2.450
6° Prêmio -  9.668

7/6/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Cheia
18/5 a 25/5

Minguante
26/5 a 2/6
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Paciência para enfrentar o 
trânsito de Santo Ângelo

Congestionamentos já são comuns na 
“hora do rush” em Santo Ângelo, tanto 
em situações cotidianas, quanto, extra-
ordinárias. É comum observar trânsito 
lento e longas fi las de veículos próximos 
a locais de embarque e desembarque,  
bem como em cruzamentos centrais. A 
situação se agrava em dias de chuva e 
principalmente quando ocorrem obstru-
ções por obras ou acidentes. 

Segundo dados do Detran-RS a frota 
atual de veículos do município está con-
tabilizada em 49.798, quase um veículo 
para cada dois habitantes. A circulação se 
intensifi ca com a presença regular de pes-

soas de outras cidades que usam o comér-
cio local ou estudam em Santo Ângelo. 

Entre os locais com maior fl uxo, 
destacam-se as avenidas: Getúlio Var-
gas, Sagrada Família, Rio Grande do Sul, 
Brasil, Ipiranga, além das Ruas Sete de 
Setembro, Vinte e Cinco de Julho, Mar-
quês do Herval, Marechal Floriano, An-
dradas, Duque Caxias, entre outras.

Pedestres também encontram difi -
culdades para atravessar a rua em alguns 
pontos. Mesmo a existência da faixa de 
pedestre não é sufi ciente para ordenar e 
garantir a segurança ao atravessar a rua. 
Inclusive, no fi nal da tarde da última 

quarta-feira, dia 5, uma mulher foi atro-
pelada enquanto atravessava a faixa na 
Avenida Ipiranga.

Já existem aplicativos que mostram 
em tempo real a situação do trânsito 
nas cidades. Inclusive em Santo Ângelo, 
Google Maps e Waze se destacam e tor-
nam-se ferramentas para fugir do con-
gestionamento. 

Mas também é possível evitar trans-
tornos adotando algumas medidas 
como: evitar sair em cima da hora, usar 
vias adjacentes, caminhar ou usar a bici-
cleta, além de planejar caminhos alter-
nativos.

SindiMulher debate ações
A comissão do SindiMulher foi criada dentro do 

Sindilojas Missões e reúne empresárias de todos os 
segmentos do comércio local. Na terça-feira, dia 4, na 
sede da entidade, aconteceu mais uma reunião men-
sal do SindiMulher onde foram discutidas ações que 
estão sendo desenvolvidas, novas ideias e propostas, 
além da troca de experiência entre as empreendedo-
ras. 

As empresárias falaram sobre suas ações e campa-
nhas para estimular as vendas no dia dos namorados, 
que é uma das datas comemorativas que mais aque-
cem a economia. Além disso, sugeriram novas ideias 
para a Campanha de Natal desse ano, conversaram 
sobre o evento da Feaagri Missões que acontecerá ano 
que vem, integrantes também compartilharam seus 
depoimentos sobre a participação na Feira Brasileira 
de Varejo ocorrida mês passado, em Porto Alegre, e 
ainda divulgaram o evento de moda Campus Fashion 
Week 2019, que será em setembro, em Ijuí, com capa-
citações, ofi cinas e palestras sendo oferecido descon-
tos especiais para associados do Sindilojas Missões.
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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 pelo fone: 3312-4159

MISTURA PARA BOLO
APTI 400G

R$ 2,09

PERNIL SUÍNO
KG

R$ 9,99

FESTIVAL DAS TORTAS G

R$ 24,99

PRESUNTO EXCELSIOR
KG

R$ 12,99

BANANA CATURRA
KG

R$ 1,99

BERGAMOTA POKAN
KG

R$ 1,49

LEITE LONGA VIDA CCGL 
INTEGRAL E DESNATADO 1L

R$ 2,69

IORGUTE PIÁ
MORANGO 540G

R$ 2,49

BANANA CATURRANA CATURR

RNIL SUÍNOPER LONGA VIDA CCGLLEITE L

Presentes perfeitos
para a pessoa amada

12x
Parcele em até

Rua 3 de Outubro, 361, Centro.
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Rua levará o nome 
de Valdir Narciso 

Hommerding
(Chico Narciso)

Valdir Narciso Hommerding (Chico Narciso)

Arquivo familiar

Um Projeto Decreto protocolado pela vereadora 
Zilá Andres (PP), propôs a mudança de nome de 
uma rua do Parque de Exposições Siegfried Ritter e 
os vereadores aprovaram na última Sessão Ordiná-
ria da câmara , realizada na segunda-feira, dia 3. A 
rua fi ca em frente à sede dos Ofi ciais de Justiça, no 
Parque Siegfried Ritter e passa a se chamar Valdir 
Narciso Hommerding.

A vereadora atendeu um pedido feito pela Asso-
ciação de Carros Antigos de Santo Ângelo (AVANT), 
que pretendia perpetuar a memória de Chico, con-
siderado um apaixonado por carros antigos. A es-
colha deste logradouro se deu, por estar próximo 
da sede da AVANT, no Parque de Exposições.

 
CHICO DA CHURRASCARIA

 Natural de Cruz Alta, Valdir Narciso Hommer-
ding nasceu em 31 de janeiro de 1947. Cresceu em 
Carazinho e aos 12 anos mudou-se com a família 
para Santo Ângelo. Seu pai, Jacob Narciso Hom-
merding foi o proprietário da primeira empresa de 
ônibus de Santo Ângelo, onde ainda adolescente, 
Chico trabalhou como cobrador. 

Na Capital das Missões serviu o Exército Bra-
sileiro, e atuou como motorista de táxi, tendo um 
ponto na esquina das ruas Marechal Floriano com 
a Borges de Medeiros. Casou-se com Vanir Boff em 
21 de novembro de 1970.

Trabalhou com o turismo, fundando a Autolo-
cadora Turis Missões, e posteriormente a empre-
sa de ônibus da qual era sócio, Missiotur. Já na 
área gastronômica, assumiu o restaurante do pai, 
a Churrascaria do Narciso, e mais tarde passou a 
atuar junto ao Bar e Restaurante Continental, que 
era de seu sogro Valdemar Szostkiewicz, e onde, 
junto com a esposa, trabalhou por 12 anos. Pos-
teriormente, Valdir adquiriu a Churrascaria Galo 
de Ouro, que recebeu o nome de Churrascaria do 
Chico. Com a chegada da aposentadoria, o empre-
sário e a esposa venderam o estabelecimento. Anos 
depois, fundaram a Bodeguita do Chico, que atual-
mente é administrada por Vanir e colaboradores.

Apaixonado por carros e motos, o empresário 
fez parte de grupos como Amigos do Fusca, Asso-
ciação de Carros Antigos de Santa Maria, Associa-
ção de Carros Antigos de Santo Ângelo. Chico fa-
leceu em 15 de janeiro de 2018, deixando a esposa 
Vanir, os fi lhos Adalberto Narciso Hommerding, 
que é juiz de Direito e professor universitário, e 
Graciela Hommerding, farmacêutica e militar, 
além de netos, nora, genro e muitos amigos. 

Chico Narciso confere a Kombi Last Edition, na Mecautor 
em Santo Ângelo, ao lado de Alberto Duailibe em 2014

Neste sábado, dia 08, será rea-
lizada a 2ª Feira de Rua de Santo 
Ângelo, organizada pela Zona de 
Inovação Criativa e Sustentável de 
Santo Ângelo (ZISSAN) com apoio 
do Governo Municipal. 

Será na Rua Marechal Deodo-
ro, entre as ruas Marechal Floria-
no e Marquês do Herval, no pe-
ríodo das 14 às 20 horas. A Feira 
busca gerar economia criativa por 
meio da sustentabilidade, criativi-
dade e inovação. No sábado terão 
mais de 60 estandes para comer-
cialização de artesanatos, livros, 
discos, obras artísticas, brechós, 
além de praça de alimentação, 
shows musicais, chope artesanal, 
espaço para as crianças e a Esco-
linha de Skate. 

A Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (SEMMA) também es-
tará participando do evento, por 
meio da programação da Semana 
do Meio Ambiente, será realizada 
a ação “Se Liga na REDE Santo 

Ângelo – Esgoto Tratado é Saúde”. 
De acordo com o secretário, Fran-
cisco da Silva Medeiros, a iniciativa 
é uma parceria com a Companhia 
Riograndense de Saneamento – 
CORSAN. “Nossas equipes estarão 
durante a Feira distribuindo mate-
rial informativo e sanando as duvi-
das da população”, disse. 

CONCURSO DE VÍDEOS
DE SANTO ÂNGELO

O Governo Municipal, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
com o apoio da ZISSAN está pro-
movendo o primeiro concurso 
de vídeos “Olhares Sobre Santo 
Ângelo Cheio de Graça”. O edital 
com todas as informações e as ins-
crições estão disponíveis no link 
http://twixar.me/X5Bn, o prazo 
para se inscrever encerra neste 
sábado, dia 8, o vídeo pode ser en-
tregue até o dia 20 de junho pelo 
e-mail concursodevideossantoan-
gelo@gmail.com. 

Segundo a coordenadora do 
Programa Inova Santo Ângelo, 
Helenice Reis, o concurso tem 
como fi nalidade incentivar a arte 
audiovisual e estimular o surgi-
mento de novos talentos, desper-
tando o olhar sobre nossa cidade 
com diferentes faces, ângulos e es-
tilos, promovendo o debate sobre 
inovação. “É importante ressaltar 
que o vídeo deve conter imagens 
da segunda edição da Feira de 
Rua, que será neste sábado. Os dez 
melhores vídeos serão exibidos no 
dia 14 de julho na sala de cinema 
Taty Frey, no Centro Municipal de 
Cultura”, explicou. 

Os dez melhores vídeos serão 
escolhidos por uma comissão e 
depois irão para votação popular, 
do dia 24 de junho a 6 de julho. A 
premiação será realizada na próxi-
ma Feira, os três primeiros lugares 
ganharão troféu e menção honro-
sa e, do 4º ao 10º lugar menção 
honrosa. 

Cidade

A organização do evento já confi rmou a presença de 60 participantes. A feira está na 
segunda edição e será realizada na Rua Marechal Deodoro entre 14h e 20h 

Segunda Feira de 
Rua, organizada pela 

ZISSAN, será hoje 

Imagem da primeira feira de rua da Zissan
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O mês de junho traz ao palco do Brique o músico, 
compositor e cantor santo-angelense Noly Moreira. Ele 
tem um repertório variado com músicas do cancionei-
ro popular brasileiro e os clássicos internacionais. Noly 
atua na cidade, região e sul do País, coloca seu nome à 
disposição para animação de cerimônias, inaugurações, 
festas e atividades culturais. 

A coordenação do Grupo de Skatistas da Praça do 
Brique D.I.Y. que congrega praticantes deste esporte em 
nossa cidade, vem mantendo aos domingos, a partir das 
10h, a atividade de ensino e aprendizagem do esporte a 
crianças e adolescentes que se dispõem a praticar esta 

atividade. 
Acompanhados dos pais e responsáveis, eles são as-

sistidos pelos praticantes veteranos, liderados por Rob-
son Fernando dos Reis, proprietário da Board Sporths, 
da Rua Antunes Ribas, e o movimento vem ganhando 
mais adeptos a cada fi nal de semana. Dessa forma, sim-
patizantes. 

No domingo, a direção e a equipe da Secretaria do 
Meio Ambiente estarão no Brique com a presença de 
vários parceiros dos projetos para a atividade de cons-
cientização sobre a importância da ação de educação 
ambiental – Se Liga na Rede Santo Ângelo.

Show musical, oficina de skate e bate papo 
sobre conscientização ambiental no Brique
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Série: Personalidades Notas

Encerra segunda-
feira o prazo para 

se candidatar a 
Conselheiro Tutelar 
O Conselho Municipal dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente (COMDICA) informa que 
as inscrições para o cargo de conselheiro tute-
lar estão abertas até a próxima segunda-feira, 
dia 10. Estão sendo ofertadas cinco vagas para 
os candidatos que forem aprovados na prova de 
seleção que será realizada em julho e na vota-
ção em outubro. 

A inscrição é gratuita e deve ser realizada 
presencialmente na sede dos Conselhos Mu-
nicipais, no Centro de Cultura, na Rua Três de 
Outubro, 800, das 8h30min às 11h30min e das 
13h30min às 16h30min. Para estar apto para 
participar, o candidato deve ter idade superior 
a 21 anos, comprovar residência em Santo Ân-
gelo, estar em dia com seus direitos políticos e 
obrigações militares.

O candidato deve apresentar o comprovante 
de conclusão do ensino médio, ter experiência 
comprovada de trabalho com crianças e adoles-
centes, por no mínimo dois anos, com atestado 
fornecido por entidade idônea e reconhecida 
pelo COMDICA; certificado de participação em 
cursos, seminários, palestras ou jornadas de es-
tudo em assuntos relacionados com crianças e 
adolescentes, totalizando no mínimo 20h; deve 
apresentar comprovante de conhecimentos bá-
sicos em informática. 

A prova será realizada entre os dias 22, 23 
e 24 de julho, no dia 19 de agosto será divulga-
do o resultado oficial dos candidatos aptos para 
realizar a campanha eleitoral. A campanha po-
derá ser realizada do dia 21 de agosto a 4 de 
outubro, a votação está marcada para o dia 6 
de outubro. Os cinco candidatos mais votados 
irão assumir o cargo de 10 de janeiro de 2020 a 
10 de janeiro de 2024. O edital está disponível 
no link https://bit.ly/2HWHzcQ e mais infor-
mações podem ser consultadas pelo telefone 
3312-9736.

Abertas as inscrições 
para o 7º Festival

de Cinema
O 7ª edição do Festival de Cinema de Santo 

Ângelo – Curta Metragem será realizado entre 
13 a 15 de agosto e as inscrições estão aber-
tas até o dia 30. O Patrono da 7ª edição será 
Claus Jerke, idealizador do festival na Capital 
das Missões. O regulamento completo e a ficha 
de inscrição podem ser acessados no site novo.
clubegaucho.com.br, na aba 7º Festival de Ci-
nema. 

No dia da entrega da premiação do festival 
está prevista a presença do ator Marcos Caruso, 
que interpretou Sóstenes, avô de Luz (Marina 
Ruy Barbosa), na novela “O Sétimo Guardião”, 
que esteve recentemente em exibição na TV 
Globo. O ator faz parte do elenco da peça tea-
tral “O Escândalo Philippe Dussaert”, parceria 
do Clube Gaúcho e SESC/RS.

Nesta 7ª edição, a Secretaria Municipal de 
Cultura, executa trabalho em conjunto com o 
Clube Gaúcho, promovendo a realização de ofi-
cinas gratuitas, e exibição de filmes nos edu-
candários. “Essa iniciativa é essencial para o 
incentivo da educação cultural, tendo em vista 
o histórico que o município tem com a sétima 
arte, com a presença do cinema por aqui desde 
1911 e as belas produções regionais apresenta-
das em outras edições do festival”, avaliou a se-
cretária de Cultura, Neusa Cavalheiro.

O Busto Marcelino José Bento Champagnat é um dos 
elementos que compõem a fachada do Colégio Marista 
Santo Ângelo. Nesta semana, toda rede Marista celebra 
o Dia de São Marcelino Champagnat com atividades que 
relembram o legado deixado por esta personalidade in-
comum no campo da Educação. Ele acreditava que era 
possível transformar a vida de crianças, adolescentes e 
jovens por meio da educação evangelizadora.

Champagnat faleceu no dia 6 de junho de 1840, com 
51 anos. No dia 18 de abril de 1999, foi proclamado San-
to, pelo Papa João Paulo II. Foi um idealista da educação 
e deixou uma obra que está presente em mais de 70 pa-
íses espalhados nos cinco continentes. No Brasil a Rede 
Marista marca presença em 17 cidades do Rio Grande 
do Sul, cinco da Região Amazônica e em Brasília. 

A Rede Marista é constituída por 18 Colégios pa-
gos, oito Escolas Sociais gratuitas, nove Centros Sociais, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), Hospital São Lucas e Instituto do Cérebro 
do Rio Grande do Sul (InsCer), bem como pela atuação 
missionária e pastoral em diversos municípios. No total, 
conta com mais de 47 mil estudantes e educandos, além 
de realizar, em média, cerca de 280 mil atendimentos 
por ano na área da saúde.          

Marcelino Champagnat nasceu em 1789, no vilare-
jo de Marlhes, na França. Durante seus estudos para 
se tornar sacerdote, em Lyon, sentiu a necessidade de 
formar religiosos educadores capazes de dar uma nova 
resposta à situação da juventude que estava mergulha-
da na ignorância, abandono moral e social. A partir da 
leitura de seu tempo e tomando uma atitude corajosa, 
Champagnat fundou, em 1817, em La Valla, o Instituto 
dos Irmãos Maristas. 

EM SANTO ÂNGELO
Em Santo Ângelo as ações de educação Marista fo-

ram iniciadas em 15 de março de 1940. O vice-diretor, 
Jerry Barth, lembra que foi no ano de 1936 que os Ir-
mãos Maristas receberam do prefeito da época, Raul 

de Oliveira, uma solicitação para iniciar um trabalho 
educacional com meninos em Santo Ângelo. Mas nem 
sempre o busto de Champagnat esteve naquele mesmo 
local.

O busto é feito em bronze e fazia parte do mobiliário 
do Colégio, foi no fi nal da década 90 que ganhou lugar 
de destaque na fachada.  Jerry Barth explica que foram 
feitas obras de adequação no prédio, como o prolonga-
mento que hoje abriga a recepção. Foi na época desta 
obra que a imagem representativa do Santo foi incor-
porada na arquitetura do Colégio Marista Santo Ângelo. 
Antes disso, o busto era exposto em uma capela existen-
te no colégio e também já havia ocupado lugar na recep-
ção, lembra o vice-diretor.

CURIOSIDADE
Até o ano de 1970 os irmãos Maristas desempe-

nhavam todas as funções educacionais no Colégio e os 
alunos ajudavam na manutenção em tarefas cotidianas 
como limpeza, por exemplo. Somente depois deste ano 
que iniciou-se o processo de contratação de profi ssio-
nais leigos em cada área de atuação. Atualmente so-
mente três irmãos Maristas continuam atuando direta-
mente no Colégio.

O legado de 
Champagnat 
presente em 
Santo Ângelo 
desde 1940

Um busto em homenagem a Marcelino 
José Bento Champagnat ornamenta 
a fachada do Colégio Marista Santo  

Ângelo e ocupa, nesta edição, o espaço 
da série: “Personalidades”

CELEBRAÇÕES ALUSIVAS AO
“DIA DE CHAMPAGNAT”

- Celebrações com as turmas do Colégio, coordenadas pelo 
Serviço de Pastoral Escolar
- Missa alusiva ao Dia de Champagnat, na Catedral 
Angelopolitana, dia 5 de junho
- Refl exões com os professores durante as reuniões 
pedagógicas da semana
- Lanche especial para estudantes e educadores oferecido pela 
Associação de Pais e Mestres (APM), no Dia de Champagnat
- Celebração com os pais da Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, no Dia da Família na Escola, que será 
sábado, 8/6.

Marcos Demeneghi
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AV. SALGADO FILHO
Na Av. Salgado fi lho foram planta-

dos mudas de ipês roxo e rosa. A inter-
venção foi realizada no canteiro cen-
tral, entre ligustros, que mais tarde, 
quando as mudas de ipê estiverem en-
raizadas no solo, serão removidos. Se-
gundo técnicos da Secretaria do Meio 
Ambiente algumas árvores antigas es-
tão com problemas fi tossanitários. 

O plantio neste local contou com 
a participação da SEMA - Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e ser-
vidores da Corsan, que realizaram 
orientações a pedestres e motoristas 
alertando para o uso consciente da 
água e divulgando o programa “Se liga 
na rede Santo Ângelo”, estimulando as 
ligações domésticas às redes coletoras 
de esgoto em locais onde há disponibi-
lidade do benefício. 

AV. SAGRADA FAMÍLIA
A arborização da Av. Sagrada Fa-

mília no Bairro Pippi se caracteriza 
pelas pereiras, foram plantadas mais 
40 mudas de pera d’água em trechos 
descontinuados, bem como, para re-
por árvores que, com o tempo foram 
danifi cadas. Segundo o Secretário do 
Meio Ambiente, Francisco Medeiros, 
a opção pela manutenção das peras às 
margens da Avenida Sagrada Família, 
foi dos próprios moradores. 

O replantio foi uma parceria com 
a Rio Grande Energia (RGE) a SEM-
MA. Participaram da ação os gerentes 
da RGE, Rafael Lugoch (de Relações 
Institucionais) e Marcus Vinícius Os-
twald (de Operações de Campo).

AVENIDA BRASIL
Na Av. Brasil dois trechos recebe-

ram novas mudas de ipês roxo e rosa, 
elas substituirão antigos ligustros com 
problemas fi tossanitários. 

O primeiro trecho está localizado 
entre a Av. Getúlio Vargas e Rua Antu-
nes Ribas, o segundo trecho é nas pro-
ximidades da Secretaria de Saúde, logo 
após a Receita Federal, ali também foi 
realizado o plantio de mudas de ipês 
que substituirão cinamomos antigos. 

Metade das mudas plantadas na 
Av. Brasil foi doada pela Unimed Mis-
sões, que também fará um cercamento 
de proteção nas novas plantas com a 
implantação de uma guia de madeira 
para que possam crescer no posicio-
namento mais adequado no canteiro 
público. 

TÚNEL VERDE
Hoje, às 14h iniciará uma ação de 

plantio de mudas no Tunel Verde, 
localizado em um trecho de estrada 
que dá acesso a localidade de Rincão 
do Sossego, interior de Santo Ângelo. 
Neste ano serão plantadas 100 mudas 
de espécies diversas neste local. 

O Túnel Verde é uma iniciativa 
da Associação de Refl orestamento de 
Santo Ângelo (ARFOM). 

O projeto foi iniciado no ano 2000 
e todos os anos novas mudas são 
plantadas, o objetivo é de valorizar 
o ambiente natural e proporcionar a 
qualifi cação deste espaço como local 
de lazer, com potencial para incenti-
var cavalgadas, ciclismo, caminhadas, 
rústicas e até de turismo ecológico.

Meio ambiente

Plantio de árvores 
na Semana do 
Meio Ambiente

Ações de arborização urbana compuseram as atividades 
alusivas a Semana do Meio Ambiente em Santo Ângelo. 
O plantio de árvores foi realizado na Av. Salgado Filho, 

na Zona Norte; na Av. Brasil, no Centro e na Av. Sagrada 
Família, no Bairro Pippi. Hoje a tarde também ocorrerá 

plantio no Túnel Verde, com espécies diversas. 

Divulgação/Emater

Av. Salgado Filho com parceria da Corsan

Av. Brasil com parceria da UNIMED Missões

Túnel Verde



78 de junho de 2019

Iniciou em Santo Ângelo 
mais uma etapa do processo de 
formação dos novos soldados 
que freqüentam o (Curso Básico 
de Formação Policial Militar) no 
Polo de Ensino Missões/Santo 
Ângelo: o Estágio Operacional 
Supervisionado. As atividades 
tiveram inicio na tarde da últi-
ma quinta-feira, dia 06.

 O Curso começou em no-
vembro de 2018 e conta com 
60 alunos, sendo  submetidos a 
diversas disciplinas fundamen-
tais, como o uso e emprego de 
arma de fogo, defesa pessoal e 
noções de policiamento osten-
sivo. Os novos soldados iniciam 
a parte prática da atividade po-
licial, sempre acompanhados e 
supervisionados por um Policial 
Militar antigo e com experiên-
cia. 

O emprego desta fase foi co-
ordenado pela 1ºTenente Marcia 
Ruchel, com a fi nalidade de re-
forçar o trabalho da Brigada Mi-

litar no combate a criminalidade 
e na prevenção e assim, os novos 
soldados aprender na pratica so-
bre a atividade ostensiva.

Os alunos foram empregados 
em locais de grande concentra-
ção e circulação de pessoas jun-
to aos policiais do policiamento 

ordinário e Pelotão de Opera-
ções Especiais, foram realizadas 
abordagens, apresentação de 
ocorrência na Delegacia de Po-
lícia, patrulhamento nos bair-
ros, área central, policiamento 
motorizado,a pé, e em estabele-
cimentos prisionais.

Eventos SER recebe o Real SC 
no mata-mata 

Partida será amanhã, às 15h, no Estádio da Zona Sul

A SER Santo Ângelo inicia neste domingo a fase 
de mata-mata  na Segunda Divisão do Campeonato 
Gaúcho. A partir das 15h, recebe o Real S.C, no Es-
tádio da Zona Sul, em partida válida pelas quartas 
de fi nal. 

Em caso de classifi cação para as semifi nais, a 
equipe do Santo Ângelo estará a duas partidas de 
retornar para a Divisão de Acesso do próximo ano.

Para o jogo, os ingressos estão sendo vendidos 
antecipadamente ao valor de R$ 10,00. O segundo 
confronto será realizado em Tramandaí.

As equipes da AABB / Verde Sport participaram 
da 1ª Copa Preto e Branco, no último dia 02 de ju-
nho, em Três de Maio. Os jogos foram realizados no 
Estádio do Estrelão, na modalidade de futebol de 
campo oito, onde participam o goleiro e mais sete 
atletas na linha. A Competição foi organizada pelo 
Botafogo de Três de Maio com a coordenação do 
Carlao, Nena e Dejaime.  A AABB/Verde Sport par-
ticipou na categoria Sub-09 e na categoria Sub-11 Na 
categoria Sub-09, a equipe santo-angelense sagrou-
-se campeão. O título foi conquistado de forma in-
victa e ainda teve como destaques o atleta Miguel e 
o goleiro Heitor na categoria.  Já a categoria Sub-11, 
conquistou o vice-campeonato, perdendo a fi nal nos 
pênaltis, sendo que o goleiro Leonardo foi o menos 
vazado da competição.

As equipes foram formadas por alunos da esco-
linha Verde Sport e atletas do Projeto Geração de 
Futsal . A competição contou com equipes de varias 
regiões distribuídas em três categorias, e o atleta 
Franco Reis, também do Projeto Geração de Futsal 
sagrou-se campeão jogando pela categoria Sub-14 
do CMD/Catuipe. Neste sábado dia, 8, os atletas do 
provejo receberão a equipe do GBB  de São Luiz Gon-
zaga, pela roda da Copa Craques onde, irão ocorrer 
jogos nas categorias sub-10, Sub-12 e Sub-14.

 AABB / Verde Sport na 
Copa Preto e Branco

Categoria Sub-09 , que  sagrou-se campeã

Sub-11 conquistou o vice campeonato

Divulgação

Divulgação

Alunos Soldados da Brigada Militar iniciaram na última quinta-feira, dia 6,
o  Estágio Operacional Supervisionado  na Capital das Missões

Divulgação

Na última quinta-feira, dia 05, 
uma mulher foi morta a tiros no 
Bairro Sagrada Família. Luciele 
da Rosa Ferreira, de 25 anos esta-
va levando as fi lhas para o colégio, 
quando um homem se aproximou 
em uma moto e efetuou os dispa-
ros. O crime aconteceu na frente 
das fi lhas da vítima, que possuem 
de 3, 7 e 9 anos. 

Equipes do Corpo de Bombei-
ros e do SAMU estiveram no local, 
mas Luciele já estava sem vida. 
Logo após o crime, a polícia pren-
deu um suspeito, trata-se do ex-na-
morado de Luciele. Ele foi preso no 
Bairro Centro Sul de Santo Ângelo 
e a Polícia Civil segue investigando 
o caso. 

Além disso, no último sába-

do, dia 1º, um homem de 31 anos 
também foi morto a tiros, desta vez 
no Bairro Sepé. A vítima foi iden-
tifi cada como Fernando da Silva 
Quaresma. A Polícia Civil investi-
ga o caso e logo após o crime um 
homem se apresentou na delegacia 
como autor do fato.   Com esses 
dois homicídios, a cidade já soma 
quatro assassinatos em 2019.

Santo Ângelo registra dois homicídios
em menos de uma semana 

Estágio Operacional 
Supervisionado em

Santo Ângelo

Início do estágio operacional supervisioando, no 7º RPMon

“Operação Tático” da Brigada Militar fiscaliza 
veículos e efetua barreiras em Santo Ângelo

Foi realizada em Santo Ângelo, na manhã da quarta-
-feira, dia 5, a  Operação Tático, visando prevenir e coi-
bir ações delituosas com foco em ações de fi scalização 
de veículos e abordagens de pessoas, buscando-se a pre-
sença policial como fator ostensivo e desestimulador à 
delinquência.

O emprego foi coordenado pela Comandante do 

Pelotão Área Turística do 7ºRPMon  1º Tenente Mar-
cia Ruchel, e contou com  11 policiais militares.Duran-
te a ação foi realizado patrulhamento pela cidade, bem 
como efetuado barreiras de trânsito sendo identifi cadas 
103 pessoas, fi scalizados 79 veículos, confeccionado 30 
autuações por infrações diversas, 15 veículos recolhidos, 
4 CNH apreendidas, 1 Termo Circunstanciado.

DOIS HOMICÍDIOS EM JANEIRO: O primeiro homicídio do ano em Santo Ângelo aconteceu no dia 1º de janeiro. 
Por volta da 1h50min, um homem foi morto com  golpes de faca no Bairro Sagrada Família. A vítima foi identifi cada 
como Juliano de Bastos Antunes de 24 anos, e teria sofrido as agressões após uma briga. Ele chegou a ser levado até 
o Hospital Santo Ângelo, mas não resistiu aos ferimentos. 

No domingo, dia 6, Luís Fernando de Freitas Lemos, de 25 anos, participava de um baile no Bairro Hortência, 
quando foi atingido também por golpes de faca.  O homem foi levado ao HSA, fi cou internado, mas não resistiu aos 
ferimentos.
HOMEM É MORTO EM PLENA LUZ DO DIA:  Um homicídio foi registrado na noite do sábado, dia 1º, em Santo 
Ângelo. Fernando Quaresma de 31 anos de idade foi morto a tiros no Bairro Sepé, na Zona Sul. Um suspeito se 
apresentou a Polícia Civil, que investiga o crime. 
MULHER É MORTA EM FRENTE AOS FILHOS: O quarto assassinato de 2019 aconteceu na quarta-feira, dia 05, por 
volta das 13h30 minutos. Luciele da Rosa Ferreira estava levando as fi lhas para a escola, quando foi atingida por 
disparo de arma de fogo na altura da cabeça. O crime ocorreu na Rua Antônio Rusiak, Bairro Radins.  Um suspeito foi 
preso horas após o crime. A Polícia Civil continua investigando o caso.

HOMICÍDIOS EM 2019
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