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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SÁB

MÁX.

MÍN.

11°
-1°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

14°
-2°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

17º
2°

0 mm

5/7/2019 - 14h
1° Prêmio -  6.845
2° Prêmio -  4.886
3° Prêmio -  7.062
4° Prêmio -  2.048
5° Prêmio -  3.835
6° Prêmio -  4.676

5/7/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Editorial
 

A edição de hoje 
destaca o dia do Panifi -
cador, foram postadas 
mensagens de valori-
zação desta profi ssão 
e também elaboramos 
um texto organizado 
a partir de conteúdos 
anteriormente publi-
cados em nossa edito-
ria. O resultado deste 
compilado pode ser 
conferido ao folhar o 
jornal. Boa leitura. 

Diante dos dias 
frios que estamos pre-
senciando nesta sema-
na, fi camos curiosos 
para conhecer a prin-
cipal demanda de aga-
salho, tendo em vista 
que, existe um sistema 
de distribuição por 
meio da Central do 
Bem, departamento 
da prefeitura que tra-
balha no sentido de 
assistir as pessoas em 
vulnerabilidade social. 
Descobrimos as prin-
cipais carências, que 
estão destacadas na 
matéria: O frio atinge 
a todos, mas alguns 
sentem mais. 

Fomos até a loca-
lidade de Rincão dos 
Mendes conhecer a 
clínica “Novos Rumos” 
que se propõe a reali-
zar reabilitação de de-
pendentes químicos. A 
inauguração foi ontem 
a tarde, conheça um 
pouco mais da propos-
ta na matéria da pági-
na 8. 

Os clubes de Rota-
ry da cidade de San-
to Ângelo realizaram 
uma prestação de con-
tas do Bazar Solidário, 
a matéria, bem como 
as fotos da entrega 
simbólica dos valores a 
cada entidade benefi -
ciada com os recursos 
angariados faz parte 
da editoria. 

Além disso, maté-
rias de utilidade pú-
blica e relatando os 
eventos que estão na 
agenda social de Santo 
Ângelo. A revista BS 
Magazine, o Cader-
no Viver Bem e muito 
mais. Ótimo Final de 
semana.

Notas

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Nova
2/7 a 8/7

Crescente
9/7 a 15/7

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EXTRATO  NO  TERMO  DE   COLABORAÇÃO 
Nº 08/MR/2018, na modalidade de Inexigibilidade 
processo nº 08/MR/2018, com suporte no art. 31 da Lei 
Federal 13.019/2014, conforme memorial descritivo. 
Foi celebrado o Termo de Apostilamento nº 01/
MR/2018 no qual ratifi cou a cláusula nº 2.1 inciso II e 
inciso III em matéria de colaboração que não pertence 
a esse tipo de procedimento. Mantida as demais 
cláusulas que integram o Termo de Colaboração 08/
MR/2018, inclusive em relação ao prazo de vigência 
originalmente estabelecido.

Final da Copa América
Em busca de seu oitavo título, o Brasil encara o 

Peru na fi nal da Copa América amanhã. A partida 
será realizada, às 17h (de Brasília), no Maracanã. 
O confronto terá transmissão ao vivo da TV Globo 
e Sportv. 

Dez frentes de trabalho estão em anda-
mento na cidade de Santo Ângelo e interfe-
rem no cotidiano dos moradores da cidade. 

As ações acontecem em diferentes seto-
res da área urbana: asfaltamento, drenagem 
pluvial, calçamento com pedras poliédricas, 
ciclovia e no sistema de iluminação pública. 

O prefeito Jacques Barbosa entende 
que as obras são estruturantes e trazem 
um impacto positivo para a sociedade, sa-
tisfazendo seus anseios e oferecendo mais 
qualidade de vida.

ASFALTAMENTO NA XV
Uma das obras que estão sendo re-

alizadas é o asfaltamento da Rua XV de 
Novembro, com extensão de aproxima-
damente 400 metros, entre as avenidas 
Ipiranga e Rio Grande do Sul. 

BAIRRO OLIVEIRA
Outra frente de trabalho está con-

cluindo a pavimentação da Rua José Bo-
nifácio, no Bairro Oliveira. São cerca de 
300 metros de asfaltamento, ligando as 
ruas Raul Pilla e Imigrantes. A obra con-
clui um trecho de 600 metros de extensão 

que liga a Avenida Rio Grande do Sul à 
Rua dos Imigrantes. 

BAIRRO NERI CAVALHEIRO
Obras de drenagem pluvial acontecem nos 

bairros Neri Cavalheiro e COHAB preparando 
as 15 quadras que receberão a pavimentação 
asfáltica após a instalação da tubulação. 

BAIRRO MARIA RITTER
A empresa Carpenedo deu início aos 

trabalhos de preparação da Rua Vinte de 
Setembro, com a substituição dos meios-
-fi os, para receber a cobertura asfáltica. 

BAIRRO CENTRO SUL
A obra de drenagem pluvial no Bairro 

Centro Sul está entrando na reta fi nal, o 
secretário municipal do Meio Ambiente 
Francisco da Silva Medeiros e o topógrafo 
do Setor de Engenharia da Prefeitura, Je-
roni Antunes, estiveram na manhã desta 
quarta-feira, 3, para tratar com técnicos da 
CORSAN, sobre o cronograma de obras. 

BAIRRO EMÍLIA
Tiveram início na última terça-feira, 

dia 2, obras de construção da drenagem 
pluvial no Bairro Emília, nas ruas Fran-
cisco Donato e Juca Raimundo, extensão 
de 120 metros. 

CENTRO
Deve iniciar na próxima segunda-fei-

ra, dia 8, o asfaltamento da Rua Marquês 
do Herval, extensão de 700 metros, entre 
as ruas Sete de Setembro e Tiradentes. 

OUTRAS FRENTES
Entre as obras em andamento e que 

estão  sendo realizadas estão a a drena-
gem pluvial na Rua Santo Ângelo, no 
Bairro Ditz; a ciclovia da Avenida Venân-
cio Aires, ligando o centro à zona norte; 
o calçamento com pedras poliédricas no 
Bairro Leonel Brizola; e a modernização 
do sistema de iluminação pública que, 
nesta primeira etapa, contemplará pra-
ças, áreas centrais e os acessos à cidade. 

Duas empresas estão trabalhando em 
mais de 1.800 pontos, substituindo lâm-
padas e alta pressão (vapor de mercúrio e 
sódio) por led, representando um investi-
mento de mais de R$ 2,3 milhões.

Marcos Demeneghi

Onde Onde 
tem obra tem obra 
pública?pública?
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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

PAPEL HIGIÊNICO TENDERLY
F. DUPLA LV 12 PAG 11

R$ 9,89

ARROZ RAROZ T1
5KG

R$ 10,99

FEIJÃO PRETO 
CBS T1 1KG

R$ 4,89

PERNIL SUÍNO
KG

R$ 9,99

CHULETA BOVINA
KG

R$ 18,99

ALIMENTO PARA CÃES
STREET DOG 7KG

R$ 19,99

ERVA MATE 
CULTYVADA 1KG

R$ 8,99

TA BOVINACHULETAÍ LEITE LANGUIRU 
INTEGRAL

R$ 2,69

RUNGUIRLEITE LANAN

ÃÃÃ

combina com
Seu estilo Parcele em até

Contato: (55) 99709-0755
Rua 3 de Outubro, 361 - Centro.

12x
Venha conferir o modelo 
perfeito para você!



4 6 de julho de 2019

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 23/2019

O Município de Vitória das Missões torna público 
que às 08:30, do dia 30 de julho de 2019, na Pre-
feitura, realizar-se-á o Pregão nº 23/2019 para 
Aquisição de merenda escolar para atender as ne-
cessidades das escolas municipais e creche. Edi-
tal no site www.pmvm.rs.gov.br e informações pelo 
fone: (55) 3614-4112. 
Vitória das Missões (RS), 05/07/2019.

LUCIANO LUTZER
Prefeito Municipal em Exercício

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019

O Município de Vitória das Missões, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, torna público, que às 
08h30min do dia 29 de Julho de 2019, na sede 
da Prefeitura Municipal de Vitória das Missões, 
realizar-se-á a Chamada Pública nº 03/2019 para 
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, relacionados a alimentação escolar do Mu-
nicípio de Vitória das Missões (RS). Edital no site 
www.vitoriadasmissoes.rs.gov.br; Maiores infor-
mações pelo fone: (55) 3614-4112. 
Vitória das Missões (RS), 03 de Julho de 2019.

LUCIANO LUTZER
Prefeito Municipal em Exercício

O 7º Período do Curso de Direito da 
Faculdade CNEC desenvolveu uma série 
de atividades durante o semestre.  Cum-
prindo atividade da disciplina de Prática 
Jurídica – Estágio II, acompanhados 
pelo Prof. Marcelo Bochi, realizaram vi-
sita orientada, em abril, às dependências 
da Delegacia da Polícia Federal de Santo 
Ângelo, sendo recebidos pelo Delegado 
Chefe, Fernando de Sousa Oliveira, o 
qual palestrou acerca das atribuições 
da Polícia Federal. Mantiveram contato 
com outros agentes e funcionários dos 
diferentes setores, como NUARM (en-
carregado da expedição do registro e do 
porte de armas), Serviços de Estrangei-
ro e Passaportes, Comissão de Vistoria e 
Produtos Químicos (que, dentre outros, 
fi scaliza a vigilância bancária).

Comarcas como Santo Ângelo e 
outras da região adotarão o processo 
eletrônico ou virtual sob a plataforma 
eproc, sistema idealizado por magistra-
dos e servidores da Justiça Federal da 4ª 
Região. Uma visita orientada, foi à Jus-
tiça Federal de Santo Ângelo, onde, tam-
bém acompanhados pelo Prof. Rômulo 
da Silva Menezes, receberam curso mi-
nistrado pelo Sr. Jair Carlos Huttinger, 
Supervisor Administrativo da Direção 
do Foro da Subseção Judiciária local. 

Os acadêmicos tiveram explanação 
sobre o que é e como funciona, com 
acesso ao conteúdo do mencionado sis-
tema, ajuizando e movimentando ações, 

realizando consultas e petições eletrôni-
cas. Os professores presentes, também 
advogados, realizaram interação para 
demonstração das demais instrumenta-
lidades.

 A iniciativa foi inédita, haja vista até 
então nenhuma outra Instituição havia 
realizado atividade do gênero. Os aca-
dêmicos conheceram as dependências 
do Foro da Justiça Federal, em especial 
junto à 2ª Vara, onde interagiram com 
estagiários e servidores, com explana-
ções da Diretora de Secretaria em Subs-
tituição, Sra. Maria Eugênia, e ao CE-
JUSCON (Centro Judiciário de Solução 
de Confl itos e Cidadania), voltado à prá-
tica da conciliação no âmbito da Justiça 
Federal. Neste local, o contato foi com o 
Supervisor e Conciliador Jair Somavilla.  

Em junho, usando da interdiscipli-
naridade com a Cadeira de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem, os acadêmi-
cos realizaram simulação de sessões de 
mediação e conciliação, quando então 
assumiram os papéis, justamente, de 
mediadores e/ou conciliadores, assim 
como também dos próprios indivíduos 
em confl ito, num exercício não só dos 
conhecimentos teóricos, mas também 
da oralidade e da criatividade. Além o 
grupo já prepara, para o dia 28 de outu-
bro, a exemplo do realizado em 2018, o 
Júri Simulado, que ocorrerá no Salão do 
Tribunal do Júri do Foro da Comarca de 
Santo Ângelo.

Curso de Direito da CNEC realiza 
atividades durante o semestre

Eventos

A URI Santo Ângelo promoveu na última 
quarta-feira, dia 3, a XVII Ginastrada.  O 
evento foi promovido pelos universitários 

do 1º semestre do Curso de Educação 
Física Licenciatura e Bacharelado

Festival de 
Ginástica

na URI 

O Ginásio de Esportes da URI foi o cenário, 
na noite de quarta-feira, 3, para a XVII Ginas-
trada, evento promovido pelos universitários 
do 1º semestre do Curso de Educação Física Li-
cenciatura e Bacharelado, na disciplina de Me-
todologia do Ensino da Ginástica e Ofi cina de 
Experiência Docente I – A, coordenados pela 
professora Cinara Valency Enéas Mürmann.

Aberto à comunidade, o Festival de Ginás-
tica, sem fi ns competitivos, recebeu grupos de 
estudantes dos Colégios Cenecista Sepé Tiara-
ju e Tereza Verzeri, além de grupos de acadê-
micos de Educação Física, que apresentaram 
as coreografi as “O Bem e o Mal”, “Inclusão no 
Esporte” e “TecnoBrincadeira”.

Segundo a professora Cinara, “o evento 
tem por objetivo promover o lazer saudável, 
proporcionando o bem estar físico, psíquico e 
social dos praticantes, favorecendo a perfor-
mance coletiva”.

Assessoria Comunicação URI
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Cooperativismo

Sicredi União RS Sicredi União RS 
comemora 106 anoscomemora 106 anos
Atualmente a cooperativa possui 140 mil associados e está presente em 36 Atualmente a cooperativa possui 140 mil associados e está presente em 36 
municípios das regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sulmunicípios das regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul

A Sicredi União RS comemora neste dia 6 de ju-
lho, 106 anos. Esta instituição fi nanceira cooperati-
va possui 140 mil associados.  É uma das coopera-
tivas integrantes do Sistema Sicredi e está presente 
em 36 municípios das regiões Noroeste e Missões 
com 43 agências e uma equipe de aproximadamente 
700 colaboradores. 

Com atuação do Sicredi União é focada nas ne-
cessidades dos associados e da comunidade. A ins-
tituição se identifi ca como uma cooperativa diferen-
ciada, que possui um modelo de gestão que valoriza 
a participação e preza pela transparência, onde o 

associado é dono da cooperativa e participa das 
decisões, através das assembleias realizadas anual-
mente. 

 “Somos uma empresa feita de pessoas para 
pessoas. Acreditamos que são elas que fazem a di-
ferença aqui. Por isso, valorizamos tanto cada um 
e cada uma que se dedica arduamente a desenvol-
ver um trabalho à altura que os nossos associados 
merecem. É o legado e as marcas que deixamos por 
onde passamos através do nosso olhar ao outro, tan-
to o colaborador quanto o associado”, destaca Sidnei 
Strejevitch, Presidente da Sicredi União RS.

Outro diferencial da instituição fi nanceira desta-
cada pela diretoria é o retorno de parte do resultado 
da cooperativa ao associado de acordo com o que 
este contribui com a cooperativa.  “No ano de 2018 
tivemos um resultado de mais de R$ 82 milhões e 
pudemos devolver quase metade deste resultado aos 
nossos associados, proporcionalmente a sua partici-
pação. Estamos a cada dia cumprindo nossa missão 
de agregar renda e contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos nossos associados e das co-
munidades onde estamos inseridos”, disse Giovani 
John, Diretor Executivo da Sicredi União RS.

Assessoria Comunicação Sicredi
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O padeiro faz o pão e esta prática dá 
nome a sua profi ssão, no entanto, ele faz 
muito mais do que pães, domina a arte 
da fermentação e com as massas confec-
ciona pizzas, bolos, cucas, bolachas, tor-
tas, espaguetes, lasanhas, entre outras 
variantes gastronômicas que excitam o 
paladar pelo aroma inigualável que exa-
lam quando colocados ao forno. 

A profi ssão é milenar, mas exige 
atenção aos hábitos de consumo da po-
pulação. Nos anos 80 era usual com-
prar e vender os pães d´água tamanho 
família e agora os mais vendidos e con-
sumidos são os populares “cacetinhos”. 
Isso ocorre porque o modo de vida das 
pessoas se alterou, exigindo outro ritmo, 
consequentemente, desenvolvemos o 
hábito de consumir porções individuais. 

Exige também disciplina, este pre-
dicado é indispensável aos candidatos 
a padeiro. Faça chuva, ou faça sol, frio 
ou calor, o pão estará pronto. Embora 
seja uma profi ssão de reconhecido valor 
social, as novas gerações demonstram 
pouco interesse por esta arte e cada vez 
mais o processo é industrializado.

Por outro lado, o caminho da indus-
trialização está incentivando os “padei-

ros amadores”, aquelas pessoas que 
confeccionam o próprio pão que con-
somem. Deste modo, resgatam o modo 
mais primitivo da arte de panifi cação, 
utilizando os fermentos naturais. Nesta 
prática, o valor nutricional e as questões 
de saúde são as principais motivações, 
pois o processo de fermentação natural é 
considerado mais saudável e de melhor 
digestão.  

Mas a experiência dos padeiros pro-
fi ssionais que ainda mantém o foco nos 
pães de qualidade é inigualável. Afi nal, 
para confeccionar um pão aromático, 
crocante e fofi nho, não basta ter uma 
receita, é preciso também reconhecer 
a temperatura ambiente, as diferentes 
texturas dos ingredientes para aprimo-
rar a técnica de manipulação da massa. 
Os padeiros sabem melhor do que nin-
guém, os detalhes que fazem a massa 
crescer na medida e tempo certo a qual-
quer tempo e temperatura.

Aprender todo o processo de confec-
cionar o pão do modo tradicional pode 
demorar anos, e, por isso, podemos cha-
mar de uma arte, que só domina quem 
tem sabedoria adquirida com a prática e 
a observação.

A arte da panifi cação e o 
hábito de consumir o pão

O Dia do Panifi cador é comemorado anualmente em 8 de julho. Com base no depoimento de 
panifi cadores da cidade de Santo Ângelo elaboramos um texto que aborda detalhes desta milenar arte

Marcos Demeneghi

Especial Dia do Panificador

Marcos Batista 19 anos de profi ssão
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Saúde

Inaugurada uma 
modalidade 

inédita na região 
para tratar 

dependentes 
químicos

Foi inaugurada na tarde de ontem, dia 5, no Rincão dos 
Mendes a “Novos Caminhos”, uma clínica de reabilitação 

para dependentes químicos que adotará um programa 
terapêutico intensivo, com residência de 45 a 60 dias

Área Gourmet com saída para a academiaÁrea Gourmet com saída para a academia

Na tarde de ontem, dia 05, a Novos 
Caminhos – Clínica de Reabilitação 
para Dependentes Químicos foi apre-
sentada em um ato inaugural. A pro-
posta de tratamento será em modalida-
de intensiva e no regime de residência, 
com tempo estimado de 45 a 90 dias.

Localizada no Rincão dos Men-
des terá capacidade de atender até 
14 pessoas simultaneamente. A sócia 
proprietária Tânia Rocha, explica que 
o programa terapêutico foi idealizado 
para pessoas que não estão dispostas a 
enfrentar os atuais modelos de terapia 
realizadas no tempo de até 9 meses, são 
pessoas que tem vida profi ssional ativa 
mas já sentem a necessidade de ajuda 
para livrarem-se da dependência quí-
mica. 

A nova clínica foi organizada de 
modo que as pessoas em tratamento 
vivam em regime de residência na clí-
nica que está estruturada para oferecer 
o tratamento com o auxílio de, pelo 
menos, quatro profi ssionais da área 

que também são os sócios proprietá-
rios da clínica: Carlos Eduardo Degen 
( Assistente social), Denise de Oliveira 
Cardoso (Psicóloga), Tânia Rocha (As-
sistente social) e Edson Luís Cardoso 
(Psiquiatra), além dos monitores que 
fazem parte da equipe. 

Tânia Rocha orienta aos interes-
sados no serviço, que é só entrar em 
contato com a equipe pelo telefone 
(55) 9 9999 9231, que todos receberão 
as orientações e procedimentos neces-
sários para iniciarem o tratamento de 
reabilitação. 

“Será necessária uma consulta com 
o especialista que vai auxiliar no en-
caminhamento, muitas vezes é neces-
sário uma desintoxicação no Hospital, 
antes da internação, em outros casos, 
ela pode ser feita na própria clínica, 
cada caso será avaliado e encaminhado 
para a melhor solução”, disse a sócia 
proprietária ao falar de como funciona 
o encaminhamento para o tratamento.

Sala de TV e convivênciaSala de TV e convivência

São montados os últimos detalhes antes da inauguraçãoSão montados os últimos detalhes antes da inauguração

Marcos Demeneghi
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No dia 13 de julho, um sába-
do, será realizada a quinta edi-
ção do Abraço do Rock. A pro-
moção marca a comemoração 
do Dia Mundial do Rock. 

Música e solidariedade esta-
rão juntos, pois na oportunidade 
serão arrecadadas doações para 
a Campanha do Agasalho desen-
volvida pela Central do Bem.

Na oportunidade, várias 
bandas e cantores do rock san-
to-angelense subirão ao palco 
montado no Largo Leverdógil 
de Freitas, espaço localizado 
entre o Centro Municipal de 
Cultura e o Teatro Municipal 
Antônio Sepp.

Além da comemoração, o 
evento abrirá espaço para os 
artistas divulgarem seus traba-
lhos. A programação está mar-
cada para iniciar às 14 horas. 

Estão confi rmadas as pre-
senças da Banda The Grains, DJ 
Renato Tobias, Fernando Índio, 
Thaís Matzembacher, Renato 
Fontana, Marcos Almeida, Alex 
Ximu, Ltzvive!, Jeferson Mo-
rais, Zephersons, Everton Frei-
tas e Mateus Rasta.

Além da gratuidade dos sho-
ws, os participantes poderão 
doar agasalhos, calçados, cober-
tores, tudo que possa ajudar as 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade. 

A Central do Bem instalará 

um ponto de coleta no local.
A Associação de Veículos An-

tigos de Santo Ângelo (AVANT) 
também estará no local com ex-
posição. E os presentes ainda 
poderão degustar lanches e cer-
vejas artesanais.

Soliedariedade

O frio atinge 
todos, mas alguns 

sentem mais 

O frio deste fi nal de semana expõe 
a necessidade de prover recursos como 
cobertores e roupas adequadas ao cli-
ma para uma parcela de pessoas em 
vulnerabilidade social, principalmente 
para alguns moradores de Santo Ânge-
lo, que estão se adequando a uma nova 
vida, como os imigrantes haitianos e 
pessoas que chegam da zona rural ou 
de outros municípios somente com a 
roupa do corpo e alguns pertences. 

Em Santo Ângelo, cerca de 4.200 
pessoas estão cadastradas na Central 
do Bem. É neste espaço criado pela 
administração pública que elas podem 
encontrar auxílio e suprir a demanda de 
roupas, calçados, eletrodomésticos, col-
chões e até móveis. Nestes dias de maior 
frio o movimento aumentou e chegam a  
serem atendidas até 300 pessoas por 
dia. 

A coordenadora da Central do 
Bem, Tassiana Ribeiro, percebe que 
as famílias que buscam atendimento, 
realmente precisam de acolhimento 
e ajuda, ela identifi ca um número ex-
pressivo de pessoas sem emprego e 
renda e são eles que, nestes dias de frio 
e chuva, sentem com mais severidade 

os efeitos do clima. 
Ela explica que são famílias nu-

merosas em casas sem vedação, sem 
estrutura, onde faltam cobertores, ba-
nheiros adequados e o número de cô-
modos são insufi cientes para uma vida 
digna.

 Famílias que já são numerosas e 
moram com precariedade, acolhem pa-
rentes vindos de outras localidades ex-
pondo ainda mais este problema social.  

IMIGRANTES SENTEM
AINDA MAIS 

Os imigrantes haitianos são só um 
exemplo deste processo. Eles também 
procuram a Central do Bem. Na quin-
ta-feira, dia 04, Rosângela de Fatima e 
o Carlos José Freitas, deram apoio para 
uma mãe haitiana, conduzindo-a até a 
Central do Bem.

 A mãe e seu fi lha ainda de colo resi-
dem no Bairro Castellarin e em poucos 
minutos deixaram o local com agasa-
lhos, e ainda mais quentes de acolhi-
mento e solidariedade.

Rosângela conta que no Bairro Cas-
telarim Moram de 10 a 15 famílias de 
imigrantes e os demais moradores es-

tão ajudando os novos vizinhos com 
roupas, colchões, cobertores e até mo-
bília, tendo em vista que eles chegam 
com poucos pertences na cidade. 

A coordenadora da Central do Bem 
observa que cobertores e roupas mas-
culinas ainda são doados com menos 
frequência, em relação aos outros tipos 
de roupa.  

“Embora haja a falta de coberto-
res, estamos preparados para suprir 
as principais demandas desta parce-
la, principalmente porque as pessoas, 
sensíveis a causa, tem colaborado com 
doações”, destacou Tassiana.  

Localizado na Rua São Carlos, 1132, 
o espaço completou um ano de ativida-
de e funciona de segunda a sexta-feira 
das 8h30min às 11h30min e no turno 
da tarde das 13h30min às 17 horas. 

COMO DOAR
As doações podem ser entregues no 

local ou pode entrar em contato pelo 
telefone: (55) 3313-5514.

 Com a chegada do frio aumentou a busca por agasalhos 
em Santo Ângelo. A Central do Bem possui aproximadamente 

4200 pessoas cadastradas e alerta para a necessidade de 
arrecadar maior número de cobertores e roupas para 

jovens meninos e homens

Na quinta-feira, dia 04, Rosângela de Fatima e o Carlos José Freitas, deram apoio para uma 
mãe haitiana, conduzindo-a até a Central do Bem

Abraço do Rock recolherá doações
para a Campanha do Agasalho

Representantes da Secretaria de Cultura e da Central do Bem

Coordenadora da Central do Bem,
Tassiana Ribeiro

“Quebrando o Silêncio” 
realizará capacitação 
sobre abuso infantil

A Câmara de Vereadores sediou, na tarde da última 
terça-feira, dia 2, uma reunião com representantes de 
órgãos ligados a ações e políticas de proteção à criança 
e ao adolescente e instituições de ensino, para deliberar 
sobre a organização da terceira edição do Projeto Que-
brando o Silêncio, em Santo Ângelo.  Promovida pela 
Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), a campanha 
envolve crianças e adolescentes de toda a rede pública 
de ensino e aborda temas de valorização da vida. Repre-
sentando a instituição religiosa, estiveram no encontro 
o pastor Jessé dos Santos e a diretora da Escola Adven-
tista Tatiane Goetz, que falaram sobre os preparativos 
para a realização da próxima edição, que deverá ocorrer 
no fi nal de agosto. 

Conduzida pelo legislador Dionísio Faganello, a reu-
nião realizada com a instituição religiosa promotora da 
campanha, contou com a participação do presidente da 
Casa Legislativa, Maurício Loureiro, vice-presidente 
Vinícius Makvitz, e vereador Valter Mildner. Estiveram 
no encontro representantes do Conselho Tutelar, Secre-
taria Municipal da Educação, 7º Regimento de Polícia 
Montada (RPMon) com a Patrulha Maria da Penha e 
Proerd, Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas 
para Mulheres, Poder Judiciário, Coordenadoria Re-
gional de Saúde, Coordenadoria Regional de Educação, 
Condim e IESA/CNEC. Neste ano, a campanha terá 
como tema “Abuso Infantil - a volta por cima”, e a ideia 
é promover uma capacitação aos formadores escolares, 
abordando a a forma correta de conduzir situações que 
possam aparecer nas escolas. 

Marcos Demeneghi

Divulgação
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Brique da Praça

Zephersons, Escoteiros do 
Ar e Bombeiros no Brique

Mais uma edição do Brique da Praça será realizada neste domingo. O evento inicia às 9h e segue até às 13h. 
Uma das atrações é o show das 11h com talentos locais. Além disso, no espaço empresa será realizada a atividade Blitz, 

com ônibus leito da Viação Ouro e Prata
Thales Matz no contrabaixo, Jona-

thas Mendonça nos solos precisos da 
guitarra e Elias Guimarães na percus-
são formam a Zephersons e tocarão no 
Show das Onze durante o Brique da 
Praça. Será neste domingo, dia 7. No 
repertório sucessos nacionais dos anos 
80 e 90, covers do Barão Vermelho, 
Cachorro Grande, Ultramen, Acústicos 
e Valvulados, Bidê ou Balde, Cazuza e 
muitas outras. 

Os três músicos completam o re-
pertório, diz Thales, com grandes no-
mes da cena internacional atual como 
Franz Ferdinand, Strokes, The Kooks, 
Roling Stones e White Stripes. Embora 
a Banda seja de formação recente, ela 
já possui agenda para esse mês. Dia 13, 
sábado, estará na 5ª Edição do Abraço 
do Rock ( evento benefi cente); dia 19, 
uma sexta-feira do corrente mês, vai 
ser presença no Estação Universitária 
e estarão no domingo mostrando par-
te deste repertório no Show das Onze 
do Brique. Prestigie. Contatos com a 
Banda pelo Instagram e WhatsApp 55 
9 9638 0812.

 GRUPO ESCOTEIRO DO 
AR VENTOS DO SUL

Para materializar as atividades de-
senvolvidas pelos integrantes do grupo 
Escoteiro do Ar, com sede na Associa-
ção Atlética Banco do Brasil, estabele-
cida entre as Ruas Marquês do Herval 

e Antunes Ribas, os integrantes entre 
direção, lobinhos e escoteiros com seus 
pais e responsáveis estarão no Brique 
interagindo com o público frequen-
tador e com os expositores montan-
do uma Banca. O objetivo é mostrar à 
comunidade de nossa cidade sobre a 
importância do trabalho desenvolvido 
com crianças, jovens e adolescentes no 
dia a dia da instituição escoteiro.

As inscrições para novos sócios es-
tão abertas e mais informações pode-
rão ser obtidas junto ao Escoteiro do 
Ar, na Praça durante o Brique. Para 
Luiz Augusto Almeida Pérsigo, dire-
tor do Grupo Escoteiro Ventos do Sul, 
sempre há vagas para novos integran-
tes interessados em desenvolver o es-
pírito de aventura e liderança na busca 
do aperfeiçoamento pessoal e coletivo. 
O GEAR Ventos do Sul, além de ativi-
dades de escotismo, continua Pérsigo, 
por ser uma modalidade de ar, procu-
ra desenvolver nos jovens o gosto pelo 
aeromodelismo, pelos planadores, he-
licópteros, aeronavegação, paraquedis-
mo e pelos esportes aéreos, incentivan-
do o culto pelas tradições da aviação.

ATIVIDADES DE PREVENÇÃO
A INCÊNDIO NO BRIQUE

Devido à instabilidade do tempo 
no domingo, 30 de junho, quando es-
tavam previstas atividades de preven-
ção a incêndios pela comemoração do 

Dia do Bombeiro Brasileiro e que não 
puderam ser efetivadas, as mesmas fo-
ram transferidas para amanhã, ainda 
dentro das comemorações da Semana 
de Prevenção a Incêndios, nos informa 
a coordenadora de Eventos do Brique 
Clara Emília.

No primeiro momento, haverá a 
instalação da Exposição de Materiais de 
Bombeiros (equipamentos e viaturas) 
na quadra em frente ao Calçadão das 
Bancas, tendo em vista as comemora-
ções do “Dia do Bombeiro Brasileiro” 
festejado no dia 02 de julho de cada 
ano e  A  “Semana de Prevenção Contra 
Incêndio”, regulados pelo Decreto nº 

35.309, de 02 de abril de 1954. As ati-
vidades são coordenadas pelo Comando 
do 11º Batalhão de Bombeiro Militar, 
localizado na Rua Marechal Floriano, 
centro-norte, sob a liderança do Ten Cel 
QOEM Luis Augusto Chagas de Freitas.

 A presença dos integrantes do Co-
mando dos Bombeiros local já é tradi-
cional no Brique, conforme registros 
anuais mantidos pela Entidade mante-
nedora e, além das atividades da Expo-
sição, haverá um “Simulado de Salva-
mento em Altura”, utilizando a escada 
mecânica causando muita emoção e 
admiração nos espectadores, exposito-
res e frequentadores presentes.

Brique acontece na Praça Ricardo Leônidas Ribas

Arquivo JOM
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Rosângela Chimoia dos Santos - Presidente Rotary Centro 
Norte entregando para o Provedor do HSA Odorico Almeida 

e Iara Fortes.

Clubes de Rotary entregam
recursos do “Bazar Solidário” 

Os quatro Clubes de Rotary de Santo Ângelo fi zeram na última segunda-feira, dia 1º, a entrega dos recursos obtidos durante 
o Bazar Solidário, que foi realizado no mês passado e arrecadou um total de R$ 139.320,00

Divulgação

Soliedariedade

Delegado da Receita Federal, Dr. Lauri Antonio Wilchen em 
entrega para o Dr. Osmar Veronese-Museu do Cinema

Os quatro Clubes de Rotary de Santo Ângelo, 
juntamente com a Receita Federal fi zeram a entrega 
dos resultados do “Bazar Solidário”, aos presidentes 
das Entidades Benefi centes contempladas, na últi-
ma segunda-feira, dia 1º. A solenidade de repasse 
aconteceu na Casa do Rotariano.

O Bazar foi realizado no mês passado e durante 
a iniciativa foi arrecadado o total de R$ 139.320,00. 
Durante a iniciativa, foram comercializados produ-
tos apreendidos pela Receita Federal, como mate-
riais de informática, videogames, ferramentas, pro-
dutos de beleza, roupas, material para motos, entre 
outros.  

PRESENÇAS 
Participaram do evento, o Delegado da Recei-

ta Federal do Brasil, Dr. Lauri Antonio Wilchen, o 
Procurador da República, Dr. Osmar Veronese, Go-
vernadora Assistentes do Distrito 4660 do Rotary, 
Marlene Rigo, Presidentes dos quatro Clubes de Ro-
tary: Claudio Pacheco de Morais, RC Santo Ângelo; 
Marco Acker – RC Norte; Denise Berwanger - RC 
Cruz de Lorena e Rosangela Chimoia dos Santos – 
RC Centro-Norte.    

Além dos seguintes presidentes das entidades lo-
cais: Hospital de Caridade de Santo Ângelo, Odorico 
Almeida; Retiro dos Idosos Universina C. Machado, 
Jorge Carneiro;  Lar da Velhice Isabel Oliveira Ro-
drigues, Jerônimo Riechel;  Lar da Velhice Suzana 
Wesley, Anelise Strohschon; Lar da Menina – Cen-
tro de Formação São José, Nico - Ilmo Sefrin; Liga 
de Combate ao Câncer de Santo Ângelo, Dedé – 
Vilma Doberstein. Os coordenadores do Bazar são 
Moacir e Marlene Rigo, inclusive, esse foi o quarto 
bazar comandado por eles.

Elis Regina Lucca do RC Cruz de Lorena entregado para 
Anelise  Stroschoen do Lar da Velhice Suzana Wesley

Delegado da Receita Federal Lauri Antônio Wilchen 
entregado para Jerônimo Riechel, Presidente do Lar da 

Velhice, Isabel de Olivera Rodrigues

José Carlos Kegler entregando para Presidente da Liga de 
combate ao câncer Vilma Doberstein e a Tesoureira da Liga

Marco Antônio Acker - Presidente do Rotary Norte entregan-
do para o Presidente do Lar Universina Carreira Machado 

- Jorge Carneiro
Denise Berwanger  do RC Cruz de Lorena entregando para o 

Presidente do Lar da menina Imo Vicente Seffrin
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A esposa Iná Brum de Almeida, os fi lhos Eliane, César Antenor (Duda) e Lisiane (Gói), genros e 
netos, profundamente consternados pelo falecimento do esposo, pai, sogro e avô

 

Vêm agradecer a todos os familiares, parentes, vizinhos e amigos, bem como as diversas 
entidades sociais, empresariais e religiosas, que prestaram a sua solidariedade neste difícil e doloroso 
momento, auxiliando e confortando com palavras, gestos e orações, desde a súbita enfermidade que 
o acometeu até o seu óbito. 

Convidam a todos para juntos orarmos por ele, na missa de 30º dia de seu falecimento, que 
será celebrada no dia 06 de julho de 2019, às 19h30min na Igreja Católica Matriz de São Miguel das 
Missões. 

Foram 81 anos de uma vida, pautada pela honradez, retidão e solidariedade, deixando transparecer 
em cada gesto e atitude, um grande amor a Deus, à família, ao próximo e à natureza. Devoto também 
de Nossa Senhora Aparecida, a quem recorria no momento de alguma difi culdade. 

Tinha sempre uma boa história, um “causo” para contar ou alegrar o almoço em família aos 
domingos, em que preparava, com dedicação e alegria, um saboroso churrasco, como só ele fazia, 
enquanto degustava um bom vinho ou chimarrão. 

Com seu jeito simples, tinha sempre um bom conselho ou uma palavra de conforto a quem 
precisasse. 

Amigo de todos, apreciador das lidas campeiras, da boa música gaúcha e sertaneja “raiz”, de 
um jogo de canastra com os amigos, de assistir jogos de futebol, principalmente do Grêmio, com um 
detalhe peculiar: não bastava a TV, era indispensável seu rádio de pilhas colado ao ouvido: “a narração 
do gol era mais rápida, mais bonita...” 

São algumas das muitas e boas lembranças que jamais se apagarão da memória e do coração 
de todos a quem amava. Sua ausência deixou um enorme vazio que jamais será preenchido. Seremos 
eternamente gratos pelos seus exemplos e ensinamentos que serão seguidos com a certeza de que, 
de onde estiver, continuará nos olhando, abençoando e orientando.

A dor da saudade só não é maior que a nossa gratidão ao Pai Celestial por nos ter presenteado 
com a sua adorável presença em nossas vidas. Rogamos a Ele pelo amparo de sua alma e para que 
nos dê forças para seguirmos a caminhada, até o nosso reencontro no plano espiritual. Por ora, nós 
aqui continuaremos orando e o amando para sempre! 

Nilson Nilson 
Rodrigues Rodrigues 
de Almeidade Almeida

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA 
MISSA DE 30º DIA DE FALECIMENTO

“Aqueles que amamos nunca morrem,“Aqueles que amamos nunca morrem,
apenas partem antes de nós”.apenas partem antes de nós”.

*11/12/1937   + 04/06/2019


