
Quarta-feira, 10 de julho de 2019   |   Ano XXII - Nº 2142   |   R$ 2,50 www.jom.com.br
Marcos Demeneghi

Página 3Página 3

CLIMA/TEMPO

Frio de -4°C Frio de -4°C 
surpreende os surpreende os 
moradores moradores 
de Santo Ângelode Santo Ângelo



2 10 de julho de 2019

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano NotasEditorial
 Após um fi nal de 

semana literalmente 
congelante e com for-
mações de geadas, o 
frio amenizou. No en-
tanto, fomos conferir 
in loco, como os pro-
dutores protegeram as 
suas hortaliças da gea-
da e se houveram pre-
juízos neste ramo agrí-
cola em Santo Ângelo. 
Além disso, confi ra na 
página três qual foi a 
mínima registrada na 
Capital Missioneira, 
segundo a Estação Cli-
mática da URI.

Nesta edição tam-
bém pode ser lido no 
Retrato Cotidiano a 
cobertura de um in-
cêndio em veículo, que 
foi registrado ontem 
pela manhã. Confi ra 
também as fotos que 
registramos no mo-
mento exato em que o 
Corpo de Bombeiros 
apagava o sinistro. A 
matéria está na página 
dois.

Hoje acontece 
a formatura de 372 
crianças do Proerd- 
Programa Educacio-
nal de Resistência às 
Drogas e à Violência. A 
solenidade acontecerá 
no Colégio Teresa Ver-
zeri, confi ra na página 
quatro todas as infor-
mações sobre o assun-
to, além dos principais 
destaques da educação 
local.

Também elabo-
ramos uma página 
com conteúdo diver-
so. Trata-se da página 
seis, na qual pode ser 
conferida qual a data 
da 5ª Cronovolta da 
Avant, bem como os 
principais eventos que 
acontecem nos próxi-
mos dias.

Além disso, o jor-
nal de hoje também é 
composto pelos Clas-
sifi cados e pelo Brie-
fi ng Social. Uma boa 
leitura e uma ótima 
semana!

Marcos Demeneghi

Um automóvel Pick-Up - Fiat  
incendiou na manhã de terça-feira, 
dia 9 e foi necessário a intervenção 
do Corpo de Bombeiros de Santo 
Ângelo. O fato foi registrado pouco 
antes da 9h. 

O incêndio foi na zona sul do 
município, na Rua São Carlos en-
tre a Marechal Deodoro e a Av. Rio 
Grande do Sul. Até que a equipe do 
Corpo de Bombeiros acionasse o 
equipamento e chegasse ao local, 
as chamas se alastraram e o veículo 
fi cou praticamente todo danifi cado. 

Equipes da seguradora chega-
ram ao local para realizar a avalia-
ção do automóvel. Houve apenas 
danos materiais e ninguém resul-
tou ferido.

O QUE FAZER EM CASO DE 
FOGO NO VEÍCULO?

Primeiramente, estacione o car-

ro o mais afastado que puder e des-
ligue-o imediatamente. Feito isso, 
abra o capô cuidadosamente, mas 
nunca por inteiro, pois uma rajada 
de fogo pode sair do motor. Repeti-
mos, nunca abra o capô por inteiro. 
Abra apenas um pequeno pedaço 
para aliviar o calor.

Com a pequena fresta aberta 
acione o extintor e tente controlar 
o fogo o quanto puder. Se mesmo 
assim ele persistir, afaste-se do lo-
cal e chame o Corpo de Bombeiros 
para lhe ajudar com apoio profi s-
sional e adequado. Não tente jogar 
nenhum líquido no carro ou apagar 
o fogo com alguma técnica mirabo-
lante.

Caso não tenha conseguido con-
trolar com o extintor, fi que o mais 
longe possível. O fogo pode causar 
explosões por conta de produtos 
infl amáveis.

Pick-Up em chamasPick-Up em chamas

URI oferece cursos
de pós-graduação

A URI Santo Ângelo está com dois novos cursos 
de pós-graduação lato sensu autorizados e para os 
quais, a exigência é diploma de graduação devida-
mente reconhecido. A inscrição para ambos, deve 
ser feita no site www.santoangelo.uri.br.

A Engenharia em Segurança do Trabalho rece-
be inscrições no período de 17 a 29 de julho, com a 
divulgação do resultado dia 30 de julho no site da 
Universidade. Para o pós-graduação em Georre-
ferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos a ins-
crição pode ser feita de 17 de julho a 13 de agosto, 
com o resultado sendo divulgado dia 14 de agosto no 
site da Universidade. As aulas terão início dia 16 de 
agosto. Mais informações sobre os referidos cursos, 
pelo telefone (55) 3313-7905.

SER disputará a 
Copa Seu Verardi

A SER Santo Ângelo confi rmou a participa-
ção na Copa FGF deste ano, que levará o nome de 
“Copa Seu Verardi” e manterá o futebol profi ssio-
nal neste segundo semestre. 

A confi rmação veio após congresso técnico, 
realizado na terça-feira, dia 08 em Porto Alegre. 
Durante a reunião, também foi defi nido que a SER 
fi cará no grupo D da competição, ao lado de São 
Borja, Nova Prata, Gaúcho e Cruz Alta.

Cadastro positivo 
compulsório 

Entrou em vigor ontem, dia 9, o cadastro posi-
tivo compulsório. Segundo a Agência Brasil, o sis-
tema, instituído na Lei Complementar 166, de abril 
deste ano, prevê a adesão automática no repasse, 
sem consentimento, de informações de histórico de 
pagamento de cidadãos a bureaus (escritórios) de 
crédito (como Serasa e SPC - Centralização de Ser-
viços dos Bancos e Serviço de Proteção ao Crédito).  

Eles servirão de base para atribuição de notas 
de crédito a cada cidadão, que serão utilizadas 
como referência na tomada de empréstimos e reali-
zação de crediários, entre outras operações.

Curso para rádios 
comunitárias 

A Faculdade Santo Ângelo (FASA) fi rmou par-
ceria com a Associação Brasileira de Rádios Comu-
nitárias do Rio Grande do Sul (Abraço-RS) para 
realização do curso “Locutor, Apresentador e Ani-
mador”. A formação teve início nos dias 28 e 29 de 
junho, no campus da Faculdade, com a disciplina 
“Comunicação e Expressão”. Participaram 27 emis-
soras, de diferentes regiões do Estado. 

Redução no número
de homicídios 

Pela primeira vez depois de nove anos, o Estado 
voltou a encerrar o 1° semestre com menos de mil 
assassinatos – a última ocasião havia sido em 2011, 
com 870 vítimas. 

Entre janeiro e junho de 2019, foram registra-
das 962 mortes, o que representa queda de 24% em 
relação às 1.265 do mesmo período do ano passado. 
Os dados fazem parte dos indicadores de crimina-
lidade divulgados pela Secretaria da Segurança Pú-
blica (SSP).

“lei anticorrupção”
Foi assinado na tarde da sexta-feira, dia 5, o 

decreto número 3.846 que dispõe sobre a apli-
cação da lei anticorrupção no âmbito municipal.

O decreto foi assinado pelo prefeito Jacques 
Barbosa. Ele ressaltou que o decreto regulamen-
ta a lei federal 12.846, com responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública.

CONVITE PARA MISSA
1º ANO DE FALECIMENTO

Um ano de saudades...
As lembranças fi caram e o nosso amor continua o 

mesmo.
Lisiane e Luís Carlos (ir-

mãos) e demais familiares con-
vidam para a missa de primeiro 
ano de falecimento do querido

que será celebrada sexta-feira, dia 12/07/2019, às 17h, 
no Carmelo.

A família agradece o comparecimento.

Jorge Luis 
Maurer Sabo

‘‘Manico’’
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Uma ação ambiental retirou pelo menos seis car-
gas de caminhão com lixo e entulhos das margens 
do Rio Itaquarinchim, entre a Rua Tiradentes e a 
área verde do Bairro Vier. O serviço, executado pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), 
atendeu ao pleito do vice-prefeito Bruno Hesse, que 
ouviu a demanda da comunidade e encaminhou ao 
secretário Francisco da Silva Medeiros.

A limpeza da área foi feita na sexta-feira, dia 5, 
pelos servidores e maquinário da SEMMA, que reti-
raram das margens do rio e da área verde, toneladas 
de plásticos, restos de móveis e eletrodomésticos, 
roupas, garrafas pet e uma infi nidade de entulhos.

A maioria dos produtores em es-
cala comercial de hortaliças não tive-
ram prejuízos com o frio registrado 
no último final de semana, visto que 
produzem com o auxílio de estufas. 
Somente nas propriedades onde as 
hortaliças são cultivadas a céu aber-
to, foram constatadas perdas ou da-
nos com a geada, o mesmo problema 
ocorre nas hortas domésticas. 

Em Ilha Grande os irmãos An-
tonio e Avelir Peppe relataram que 
perderam todos os canteiros de al-
face americana, cerca de 1500 pés. 
Eles cultivam no sistema orgânico. 
Maíra Alfaro também mantém uma 
produção orgânica na localidade de 
Restinga Seca e relatou que a geada 
causou prejuízos na casa de 30%. 
No entanto, ela tomou medidas de 
precaução e fez uma cobertura pro-
visória com lonas plásticas e evitou 
mais prejuízos. 

Alcemir Reis produz alguns can-
teiros de alface crespa implantados 
ao ar livre. Estes foram parcialmen-
te atingidos, mas o produtor acre-
dita na recuperação da hortaliça, 
tendo em vista que não danificou de 

modo significativo a planta.

PRODUÇÃO COM COBERTURA
Ademir e Edenilson Jek são ir-

mãos e produzem hortaliças folho-
sas para abastecer supermercados 
em Santo Ângelo. Toda a produção 
é feita em estufas, eles relatam que 
o frio do último final de semana, 
acarretará apenas no retardo do 
crescimento de algumas culturas 
e não houve prejuízo significativo 
com o frio e a geada. Juntos, eles 
entregam diariamente no comércio 
de Santo Ângelo, cerca de 600 pés 
de alface, produzem ainda, repolho, 
couve, rúcula, agrião, espinafre, ra-
diche, entre outros.  

Na zona urbana de Santo Ânge-
lo também encontramos produtores 
como é o caso do Viveiro Konorat de 
Alfredo Konorat. Este estabelecimen-
to funciona desde o ano de 1989 e dis-
tribui mudas, tanto para produtores 
em escala comercial, quanto para pe-
quenas hortas domésticas. Lá, apenas 
os canteiros de couve-folha implanta-
dos ao ar livre fi caram prejudicados e 
estes pés estão em avaliação. 

LAVOURAS 
As lavouras de trigo estão na 

fase de desenvolvimento vegetativo, 
consequentemente,  o frio e a geada 
não tendem a causar prejuízo neste 
estágio. O agrônomo Álvaro Uggeri 

relata que as pastagens reduzem, 
momentaneamente, o crescimento 
vegetativo, mas tem condições de 
regeneração, que até o momento 
não teve relatos de perdas significa-
tivas. 

Frio de -4°C surpreende e causa 
perdas parciais na produção de alface
A massa de ar polar que avançou sobre a Região Sul do Brasil fez os termômetros alcançarem temperaturas mínimas abaixo 
da média histórica na região de Santo Ângelo. Os equipamentos da estação meteorológica da URI – Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e Missões, Campus de Santo Ângelo, registraram a temperatura de quatro graus negativos (-4.1°C) 
entre as 6h e 7h. Este registro foi ao amanhecer de sábado, dia 6

Retirada de lixo

Cidade

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEM-
MA) está executando ações do Plano de Saneamen-
to Rural. Na quinta-feira, dia 4, o secretário do Meio 
Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, esteve com a 
equipe técnica da SEMMA, na Linha Independência – 
comunidade do Interior de Santo Ângelo, que faz divisa 
com Sete de Setembro -, onde foi realizada a fi scalização 
do poço artesiano, e a coleta de amostras da água para 
análises laboratoriais.

O plano visa melhorar a qualidade de vida e a saúde 
da população rural envolvendo três áreas específi cas: 
abastecimento de água, tratamento de esgoto domés-
tico, e gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares.

Saneamento rural
No próximo sábado, dia 13, a Secretaria Muni-

cipal de Saúde estará realizando uma série de ações 
preventivas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
do Bairro União. A programação será desenvolvida 
das 8 às 16h30min, com exames preventivos, testes 
rápidos, palestras e ofi cinas.

A programação conta com o apoio da URI Santo 
Ângelo, Lions Club Santo Ângelo - psicóloga Daniela 
Gonzales, fi sioterapeuta Aline Basso, farmacêutica 
Andressa, doutor Kerlonny Fopsy, enfermeiras Ra-
quel Ceretta e Kelly, dentista Estela Zimpel, assistente 
Janine, técnicas Vera e Ângela, agentes comunitárias 
de saúde Letícia e Vanusa, e serviços gerais Loreni.

Prevenção e saúde

Alfaces preservadas da geada na estrutura coberta de Edenilson Jek Pés de brócolis e alface americana sem cobertura na horta orgânica de Maíra Alfaro

Maíra AlfaroMarcos Demeneghi
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ACONTECE HOJE...
... a partir das 18 horas acontece 
a inauguração da INTEGRAR - 
Espaço Multiterapêutico, liderado 
pelos destacados: Cristiane Fruet 
- psicóloga; Morgane Koch - 
psicóloga; Fábio Berton - educador 
físico e Micheli Weirich - pedagoga  
neuropsicopedagoga, ocasião em 
que eles apresentam o novo espaço 
em torno de um categorizado 
coquetel. A Integrar fi ca na Florêncio 
de Abreu, 1500, esquina com a 
Avenida Brasil, aqui em Santo Ângelo.

VILLAS HOTEL
Os dinâmicos empresários Beto e 
Gilseo Marcante - contando com 
o prestígio de seus  familiares, 
amigos, e convidados especiais, 
inauguram nesta sexta-feira, 12, a 
partir das 17 horas, o Villas Hotel 
- um novo conceito em hotelaria.  
A esperada estreia do Villas Hotel 
vai ser em torno de um badalado 
coquetel,  momento em que 
será apresentado as belas e bem 
estruturadas instalações do novo 
hotel, que ficou simplesmente 
um luxo!

O jovem casal Letícia Sabo Müller - médica 
dermatologista e ortodontista Rodrigo Prata Rocha 

- vieram especialmente de São Paulo, para batizar o seu 
fi lho Bernardo, aqui em Santo Ângelo.  A bonita cerimônia 
de batismo de Bernardo, aconteceu no domigo passado, 
na Catedral Angelopolitana e foi conduzida pelo Padre 
Tiago Camozzato,que também veio de São Paulo.  Acima 

e à esquerda, momento em que Bernardo foi batizado 
pelo Padre Thiago, sob os olhares dos padrinhos Larissa 
Müller e Philippe Tiano. Acima, Bernardo com seus pais 
Rodrigo e Letícia, e cercado por Arthur Mendes e Larissa 
Müller, Ana Carolina Carlini, avós Lauri e Lisiane Sabo 
Müller, Lourenço Müller e Aline Gonçalves, Maria Luiza, 
Lauriane e Bruno Carlini.

Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

Lisandréia Munareto - pra lá de 
feliz e vibrando com o sucesso, 

festejou ontem, dia 9, os 21 anos de sua 
Sfera - uma loja que se tornou uma das 
referências no mundo da moda da região 
missioneira. Então,  para celebrar a data, 
toda a moda inverno está com 40% nas 
compras à vista e 30% em duas vezes. À 
Lisandréia, parabéns e sucesso sempre!

Isabel Wexel - Defensora Pública do 
Estado do Rio Grande Sul e Rodrigo 

Maroni - Deputado Estadual - ofi cializam 
a união do seu amor, hoje  às 16 horas, em 
torno de um tocante e inédita cerimônia 
ao ar livre, tendo como cenário a Praça 
da Matriz, a Praça dos Três Poderes, em 
frente ao Theatro São Pedro,  em Porto 
Alegre. Pelo que tudo indica, a ocasião vai 
parar a Capital do Estado!
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Bernardo 
e seus pais 
Rodrigo e 

Letícia, entre 
os seus avós 

Roosvelt e 
Alezir Prata 

Rocha  (E), 
Lisiane e Lauri 

Müller (D).

Bernardo 
e seus pais 
Rodrigo 
e Letícia,  
entre os seus  
padrinhos 
Larissa Sabo 
Müller, Samia 
e Philippe 
Tiano.
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A4ª edição do evento “Homens na 

Cozinha” - pilotada pelo Rotary 
Santo Ângelo e pela diretoria do 

Clube Gaúcho foi novamente um absoluto 
sucesso. O pra lá de concorrido jantar, que 
aconteceu no sábado passado e que  outra 
vez superlotou o salão principal do Clube 
Gaúcho, foi todo organizado e preparado 
pelos rotarianos e pelos diretores do Clube 
Gaúcho. Sim, todos os pratos e inclusive 
a sobremesa. Tudo foi produzido por 
eles, que literalmente pilotaram o fogão, 

caçarolas, panelas ... Tudo muito delicioso e 
dar água na boca. Cabe aqui salientar que, 
além da excelente e saborosa gastronomia, 
novamente inúmeros detalhes chamaram a 
atenção no badalado evento. A identidade 
visual do evento (marca registrada em 
cada edição) estava inserida em tudo: nos 
indicadores das ilhas, no tipo de prato e 
sobremesa, na indetifi cação das mesas... 
Tudo muito bem personalizado!!! Isso 
destacou a bela organização do grande 
evento idealizado e comandado pelo 

rotariano Fernando Londero. A noitada 
benemrente também teve bingo e  sorteio 
de inúmeros brindes. Enfi m, os elogios, 
claro que foram unânimes, e os méritos do 
evento benemerente devem ser creditados 
ao Rotary Santo Ângelo e à diretoria do 
Clube Gaúcho. Na foto os rotarianos e 

os diretores do Clube Gaúcho, digo, os 
aspirantes a “chef”, que prepararam os 
saborosos e elogiados pratos do jantar 
“Homens na Cozinha - 4ª Edição”, felizes com 
o sucesso do evento, que já virou tradição!!!

SUCESSO CONSAGRADO!SUCESSO CONSAGRADO!

Foto: Foto: Ebersom VargasEbersom Vargas
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GeralGeralGeral Adão Fortes palestra 
na Capital do Estado 

Adão em palestra para jovens do Projeto Pescar

O “Motorista Padrão do Brasil” Adão Fortes, mi-
nistrou uma palestra para 21 jovens adolescentes do 
Projeto Pescar, Grupo Navegantes. A palestra acon-
teceu no último dia 03 de julho, no projeto desenvol-
vido em Porto Alegre. Durante as atividades, Adão 
abordou sobre os cuidados no trânsito, além de te-
mas referentes às precauções para evitar acidentes.

O grupo Navegantes concedeu a Adão um certi-
fi cado de participação, na qual destaca que o grupo 
“agradece a disponibilidade de ter dedicado seu tem-
po a esta importante atividade”. Além disso, ressalta 
que Adão “é um agente de transformação social e, 
com certeza, suas ações contribuem para o desenvol-
vimento de muitos jovens”.  Adão Fortes trabalhou 
34 anos na empresa Ouro e Prata. Ao longo da carrei-
ra, recebeu diversos prêmios e homenagens, além de 
receber o título de padrão do Brasil pela boa conduta 
no trânsito sem se envolver em acidentes ou receber 
multas. Atualmente participa de palestras educativas 
em todo o estado.

Luis Roberto Scholl lança no próximo dia 14, o 
livro “O Jovem de Bem e outras histórias do co-
tidiano”. Durante o lançamento, também haverá 
sessão de autógrafos e o autor irá proferir uma pa-
lestra, com início 20h, no GESM-Grupo Espírita 
Seara do Mestre. 

“O Jovem de Bem” será 
lançado no dia 14

4ª Arraiá Bicho Amigo 
será no dia 20

A 4ª edição do Arraiá Bicho Amigo- Barraca do 
“Lambeijo” acontece no próximo dia 20, das 15 às 21h. 
O evento será realizado na Rua Marechal Deodoro, 
entre a Marquês e a Marechal Floriano.  A iniciativa 
é realizada pela Bicho Amigo e tem o apoio de Edú 
Vargas, Belif, Imprima, Padaria Santo Ângelo, Zisan, 
Prefeitura de Santo Ângelo e MR Produções e Eventos.

11ª Feijoada Solidária
No próximo dia 27, acontece a 11ª edição da tra-

dicional Feijoada Solidária. O evento será no Casu-
sa- Casa dos Subtenentes e Sargentos de Santo Ân-
gelo, a partir das 20h e em benefício da APASSA, 
Ampark e Curumim. Entre as atrações haverá show 
com Noli Moreira, Mauro Thomé e Rubilar Ferrei-
ra. Também haverá “quentinhas”, para levar. Os 
cartões estão sendo vendidos ao valor de R$ 30,00 
adulto e R$ 15,00 para crianças de 5 a 12 anos. Para 
adquirir, basta entrar em contato pelo telefone: (55) 
981357910.  O evento é uma realização do Lions 
Clube Santo Ângelo Universitário, Casusa e RBS TV. 

Abraço do Rock 
No dia 13, um sábado, será realizada a quinta 

edição do Abraço do Rock. A promoção marca a 
comemoração do Dia Mundial do Rock.

Música e solidariedade estarão juntos, pois na 
oportunidade serão arrecadadas doações para a 
Campanha do Agasalho desenvolvida pela Central 
do Bem. Na oportunidade, várias bandas e can-
tores do rock santo-angelense subirão ao palco 
montado no Largo Leverdógil de Freitas, espaço 
localizado entre o Centro Municipal de Cultura e o 
Teatro Municipal Antônio Sepp.

Divulgação

A Associação de Veículos An-
tigos de Santo Ângelo (Avant) e a 
Prefeitura de Eugênio de Castro, 
promovem no dia 12 de outubro, 
a 5ª edição da Cronovolta- Passeio 
Cronometrado.  Para tratar sobre 
o evento, membros da Avant esti-
veram reunidos com o prefeito de 
Eugênio de Castro, Jaime Zwei-
gler, que garantiu apoio ao passeio 
que já é tradicional no automobi-
lismo regional. Inclusive, neste 
ano, a largada será em frente ao 
largo da Prefeitura de Eugênio de 
Castro. Já, a chegada acontecerá 
em Santo Ângelo, em frente ao Ta-
berna Bier.

A CRONOVOLTA
 A Cronovolta é uma competi-

ção automobilística desenvolvida 
e baseada nos padrões e normas 
de um rali de regularidade, sen-
do que as equipes formadas por 
piloto e navegador devem seguir 
as orientações descritas no livro 
de bordo (mapa), onde está regis-
trado todo o trajeto com a veloci-
dade, distância e tempo a serem 
cumpridos. No percurso da prova 
existem PC’S (postos de controle) 
onde são controladas e aferidas as 
passagens de cada carro.

A 5ª Cronovolta jáA 5ª Cronovolta já
tem data marcadatem data marcada

Evento promovido pela Avant, acontecerá no dia 12 de outubro. Neste ano,
a saída será em frente ao largo da Prefeitura de Eugênio de Castro

Arquivo JOM

Veículos durante uma das edições da Cronovolta

Pierre Pereira-Avant, Jaime Zweigle-Prefeito de Eugênio de Castro, Neco Scholl- 
presidente da Avant, Mateus Pedrazzani-Avant

Sancionada lei que denomina de “Chico Narciso” 
rua do Parque de Exposições

O prefeito Jacques Barbosa 
sancionou na tarde da sexta-feira, 
dia 5, a lei que denomina de Valdir 
Narciso Hommerding - Chico Nar-
ciso, a rua que fi ca em frente a sede 
dos Ofi ciais de Justiça no Parque 
de Exposições Siegfried Ritter. O 
projeto foi apresentado na Câmara 
Municipal pela vereadora Zilá An-
dres e aprovado por unanimidade 
em 3 de junho deste ano.

 Valdir Narciso Hommerding, 

o Chico, foi proprietário da Chur-
rascaria Galo de Ouro que reba-
tizou de Churrascaria do Chico e 
fundador do restaurante La Bode-
guita do Chico. Ele faleceu em 15 
de janeiro de 2018, aos 72 anos.

O ato de sanção reuniu o pre-
feito Jacques Barbosa; vice-pre-
feito Bruno Hesse; a vereadora 
Zilá Andres; a viúva do homena-
geado Vanir; os fi lhos Adalberto e 
Graciela, e Neco Scholl, presiden-

te da Associação de Veículos An-
tigos (Avant), do qual Chico era 
membro.

A iniciativa foi encaminhada 
pela diretoria da Avant na inten-
ção de reconhecer o empresário 
do ramo de gastronomia e que 
também era um apaixonado por 
carros antigos. Inclusive, a es-
colha da rua deu-se pelo fato de 
que nela está localizada a sede da 
AVANT.

MK Projetos & Produções: 5 anos na Atuação Cultural
A MK Projetos & Produções Cul-

turais Ltda completou cinco anos 
de atuação cultural.  Segundo Odila 
Motta, Gestora de Projetos, “embo-
ra exista desde 2009, a MK passou 
a atuar efetivamente na área cultu-
ral em 2014, quando assumimos a 
gestão de projetos da empresa”. 

Além disso, Odila ressalta que 
nestes cinco anos, como consequên-
cia do trabalho, a captação chegou 
à cifra de um milhão e oitocentos e 
trinta e um mil reais, oriundos das 
captações de recursos incentivados 
e diretos. 

Desse percentual, mais de 95%, 
são de empresas de fora do municí-
pio, o que na visão dela, impacta na 
economia de Santo Ângelo. A MK 
também atua fora da cidade, neste 

período, injetou recursos em outros 
municípios na ordem de R$ 550 mil 
reais. 

Odila reconhece o envolvimento 
destas comunidades com os proje-
tos culturais e agradece a todos que 
confi aram no trabalho da MK du-
rante esses cinco anos. “Com os re-
cursos que trouxemos para os mu-
nicípios, atuamos em parceria com 
artistas, fornecedores e até veículos 
de comunicação. O que signifi ca 
injetar recursos na economia regio-
nal, fomentando a geração de traba-
lho e renda e gerando divisas, pois 
pagamos impostos como qualquer 
outra empresa. Somos gratos aos 
parceiros, patrocinadores, artistas e 
apoiadores, que confi am em nosso 
trabalho”, frisou Odila Motta. Odila Motta, Gestora de Projetos MK e IAI

Divulgação/Facebook
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EDUCAÇÃO OFERECE CURSOS ONLINE 
GRATUITOS PARA PROFESSORES E 

COMUNIDADE ESCOLAR
O Centro Virtual de Formação (CVF), plata-

forma da Secretaria Estadual da Educação- SE-
DUC, oferece cursos online nas áreas de comuni-
cação e tecnologia para professores, estudantes 
e comunidade escolar. São eles: Rádio Escola, 
Edição de Imagem, Vídeos, Informativo Escolar, 
ABC da Informática e Projeto de Vida. Mara Ro-
sane Noble Tavares, Assessora de Tecnologia da 
SEDUC que coordena a ação, explica que a ferra-
menta foi criada com a intenção de proporcionar 
um ambiente que estimule o engajamento dos 
participantes. “Queremos padronizar a oferta 
de cursos online para a comunidade da educa-
ção com qualidade. Todos os temas são apresen-
tados com metodologias inovadoras para que 
alunos e professores se sintam atraídos pelos 
conteúdos”, explica. Estudantes e comunidade 
também podem realizar os cursos e ofi cinas, que 
são gratuitos, e geram certifi cados. Ao longo de 
2019, conteúdos sobre novos temas serão dispo-
nibilizados na plataforma. Informações no NTE 
Santo Ângelo, fone 33127788.
INSCRIÇÕES PARA O 1º CONCURSO DE 
APLICATIVOS E GAMES  DAS ESCOLAS 

ESTADUAIS TERMINAM NO DIA 12
A proposta pedagógica, que busca promover 

o empreendedorismo e o protagonismo dos jo-
vens a partir de conceitos da nova Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC), quer incentivar 
professores e estudantes a criar novas ferramen-
tas tecnológicas conectadas às necessidades da 
sociedade. As equipes, que devem ser formadas 
por até quatro integrantes (sendo um professor, 
ou diretor, e dois ou três alunos), serão incen-
tivadas a desenvolver produtos que abordem 
temas como limpeza das ruas e calçadas dos 
bairros; preservação das praças, parques e mo-
numentos dos bairros; acessibilidade na escola; 
incentivo à frequência e ao desempenho escolar 
e alimentação Saudável. Interessados podem se 
inscrever até o dia 12 de julho por meio do site 
https://tinyurl.com/y59r4ywr, que contém to-
das as orientações. As 10 escolas classifi cadas 
receberão uma premiação no valor de R$ 3 mil, 
medalhas e uma viagem de três dias para parti-
cipar do 2º Festival Steam SEDUC RS, em Porto 
Alegre, entre os dias 10 e 12 de setembro. 

FORMAÇÃO NOVO ENSINO MÉDIO
No dia 04 de julho, aconteceu a formação 

mensal para acompanhamento da implantação 
do Novo Ensino Médio, com as 10 Escolas-Piloto 
da região da 14ª CRE. A Coordenadora Regional 
de Educação, professora Enida Teresinha Lange 
Sallet fez a abertura da reunião dando as boas 
vindas e desejando um excelente trabalho. Na 
oportunidade foi tratado sobre a Aplicação do 
Instrumento de Escuta e também sobre o Plano 
de Flexibilização Curricular/2019. A formação 
foi coordenada pela Assessora do Novo Ensino 
Médio, Maria Lúcia dos Santos Mousquer e con-
tou com a participação da Inspetora de Ensino, 
Eliena Garlet.

14ª CRE REALIZA REUNIÃO SOBRE 
PROJETO “VISIBILIDADE NEGRA”
Na quinta feira (4), a 14ª Coordenadoria Re-

gional de Educação reuniu professores da área 
de ciências humanas, supervisores e coordena-
dores pedagógicos das escolas estaduais de San-
to Ângelo para apresentar o Projeto Visibilidade 
Negra. Segundo a Assessora da Educação Étni-
co-Racial, professora Elsa Trindade, este projeto 
tem como objetivo promover a visibilidade de 
pessoas negras em suas diferentes atividades, 
também refl etir sobre a temática e realizar apre-
sentações para a comunidade escolar.

Educação

Os Colégios da Rede Marista preparam uma de-
legação de estudantes para a edição de inverno do In-
tercâmbio Marista: Novas culturas, novos saberes. Ao 
todo, 148 estudantes de 15 escolas maristas se dividirão 
em viagens multiculturais para a Europa e América do 
Norte.

Do Marista Santo Ângelo, o estudante João Henri-
que Scherer Wolski (9º ano EF) participará do grupo 
que tem como destino o Canadá, com viagem marcada 
para 11/7. Durante três semanas, ele e os demais estu-
dantes maristas serão acolhidos na Columbia Interna-
tional College of Canada, localizada em Hamilton, na 
cidade da Província de Ontario.

Para João Henrique, o intercâmbio será uma grande 
oportunidade de conversar com pessoas de diferentes 
lugares e conhecer outras culturas. “Terei uma experi-
ência marcante, na qual também vou aperfeiçoar os co-
nhecimentos em Língua Inglesa”, destaca.

Além dos conhecimentos acadêmicos e da convivên-

cia com estudantes de outras escolas, o programa con-
templa atividades culturais, esportivas, passeios pelas 
cidades, entre outras ações que estimulam o protago-
nismo, a liderança e a autonomia. Os participantes do 
programa recebem atenção em tempo integral, desde o 
pré-embarque, até a volta ao Brasil.

Estudante do Marista Santo Ângelo
embarca para intercâmbio no Canadá

João Henrique com o diretor Pedro Ost e a orientadora 
educacional Rosenara Frederich

Mostra do curso de Arquitetura e Urbanismo
da URI vai integrar a Semana de Cultura

A coordenação, estudantes e professores do cur-
so de Arquitetura e Urbanismo da URI Santo Ângelo 
inauguraram, na tarde da quinta-feira, 4, a 8ª Mostra 
de Expressão Gráfi ca I e Plástica, disciplinas ministra-
das pelas professoras Claudete Boff e Roberta Doleys 
Soares. Desenhos e maquetes de autoria dos acadêmi-
cos do 1º semestre do curso, permanecerão expostos 
no Atelier Livre (prédio 20) até a primeira semana de 
agosto. A partir do dia 10, a Mostra ocupará espaço no 
Museu Municipal, integrando a programação da Se-
mana de Cultura de Santo Ângelo.

Intitulada “O diálogo das artes com o Patrimônio 
Arquitetônico, uma mescla de interpretações, percep-
ções e provocações sobre o Patrimônio Arquitetônico 
de Santo Ângelo”, a Mostra provoca seus visitantes 
com questões relativas aos sentimentos e emoções ex-
perimentados em relação a Santo Ângelo, sua história 
e edifi cações. Na abertura do evento, a coordenadora 
do curso, Roberta Doleys Soares e a professora Claude-
te Boff observaram o quanto foi desafi adora a pesquisa 

em torno do tema proposto e agradeceram o empe-
nho dos estudantes, enfatizando que o pertencimento 
e a identidade em relação ao Patrimônio são gerados 
quando a história do local é conhecida, preservada e 
respeitada.Em paralelo à Mostra, os universitários do 
5º semestre realizaram a II Festa Junina do curso.

Assessoria de Comunicação e Marketing Marista

A 8ª Mostra de Expressão Gráfi ca I e Plástica, foi inagurada na 
última quinta-feira, dia 4

Assessoria Comunicação URI

Estudantes dos quintos e sétimos anos pertencentes 
às redes e ensino particular, estadual e municipal serão 
diplomados na noite de hoje, dia 10, pelo Proerd – O 
Programa Educacional de Resistência às Drogas desen-
volvido pela Brigada Militar. Neste semestre participa-
ram 376 crianças de onze escolas. Em Santo Ângelo este 
trabalho educativo e preventivo é efetivado pelo 7º Re-
gimento de Polícia Montada com sede em Santo Ângelo 
e está ativo a oito anos. 

A formatura será no auditório do Colégio Teresa 
Verzeri e a cerimônia iniciará às 20h com a presença do 
comando da Brigada Militar, efetivo responsável pelo 
curso e as comunidades escolares envolvidas neste pro-
cesso. 

Além de aulas de cidadania as crianças aprendem 
modos de dizer não ao oferecimento de drogas, são 
orientadas como se desvencilharem de situações de 
pressão ao consumo, são orientadas sobre o bullying 

(prática de atos violentos, intencionais e repetidos, 
contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos 
físicos e psicológicos às vítimas), entre outras, que ainda 
fazem aparte dos ambientes sociais e escolares.

Em Santo Ângelo o projeto tem o apoio do coman-
do da Brigada, representado pelo Tenente Coronel José 
Vilmar Robaina da Jornada, coordenado pela Ten. Cel. 
Andreia e efetivado pelas Sd. Viana, Sd. Adriane e Sd. 
Daiane Carnelutti. 

Durante a formatura todos os 376 alunos receberão 
o diploma de realização. No fi nal do semestre, cada alu-
no realiza uma redação e a melhor de cada turma recebe 
uma medalha e um prêmio e as quatro melhores do con-
junto de vencedoras ainda receberão bicicletas e troféus.

Marcos Demeneghi

Trabalho de cidadania e 
prevenção contra as drogas
A formatura do primeiro semestre do 
Programa Educacional de Resistência 

às Drogas vai reunir 376 estudantes dos 
quintos e sétimos anos de 11 escolas. 

Será hoje, às 20h, no auditório do 
Colégio Teresa Verzeri em Santo Ângelo

Sd. Viana, Sd. Adriane e Sd. Daiane Carnelutti
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