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9/8/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Editorial
 

Confi ra nesta edi-
ção uma matéria sobre 
o Festival de Cinema. 
O conteúdo foi elabo-
rado aos 45 do segun-
do tempo, mas o con-
teúdo faz uma leitura 
mais histórica deste 
evento que já está con-
solidado no município 
de Santo Ângelo, in-
clusive promovendo a 
projeção do município 
no cenário estadual e 
até brasileiro no cam-
po do cinema. 

A edição está com 
um foco cultural, ten-
do em vista, os even-
tos que compõe a 27ª 
Semana Cultural de 
Santo Ângelo, evento 
alusivo ao aniversário 
de criação da redução 
de Santo Ângelo Cus-
tódio e que movimenta 
o nosso fi nal e início de 
semana. Confi ra a pro-
gramação.

A foto que ilustra a 
capa de hoje é alusiva 
a vinda do Governador 
do Estado, Eduardo 
Leite para Santo Ânge-
lo. Ele participa da for-
matura de 58 soldados 
que integrarão o efeti-
vo da Brigada Militar. 

Também reserva-
mos uma página da 
edição para o tema 
educação, divulgamos 
que existem ligações 
clandestinas de ener-
gia elétrica na cidade, 
entre outras informa-
ções de utilidade pú-
blica.

Sábado ainda é dia 
de aproveitar o jor-
nal para ler o caderno 
Viver Bem. Confi ra 
também, uma série 
de homenagens aos 
pais, afi nal, amanhã é 
o segundo domingo de 
agosto. 

Parabéns aos pais 
e um ótimo fi nal de se-
mana.

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Notas

Marcos Demeneghi

As equipes da RGE realizaram, 
no primeiro semestre deste ano, 
1.128 inspeções na rede elétrica de 
Santo Ângelo para identifi car adul-
terações e conexões clandestinas, 
os populares gatos. Deste total, 163 
ligações apresentaram algum tipo 
de problema.

A energia recuperada entre ja-
neiro e junho no município chega 
a 216,13 MWh, o sufi ciente para 
abastecer 120 residências por um 
ano.

Essas inspeções são feitas para 
evitar problemas na rede de dis-
tribuição de energia elétrica e ga-
rantir a segurança da população. O 
foco das ações, contínuas em todas 
as distribuidoras do Grupo CPFL 
Energia, é evitar acidentes com as 
ligações precárias e que não obser-
vam os padrões e normas técnicas. 
As fraudes e furtos de energia são 
crimes previstos no Código Penal e 
a pena pode variar de um a quatro 
anos de detenção. 

A RGE tem atuado em parceria 
com o poder público para coibir es-

tas práticas, inclusive com a inten-
sifi cação das ações conjuntas com a 
Polícia Civil gaúcha. 

Para identifi car os fraudado-
res, além das inspeções de campo, 
os profi ssionais trabalham com o 
cruzamento de dados de consumo 
e inteligência artifi cial.

Rastrear e fazer o desligamen-
to dessas ligações clandestinas é 
uma questão de segurança para a 
população. Também ajuda a evitar 
curtos-circuitos que afetam a rede e 
que, em muitos casos, provocam o 
desligamento e a queima de equipa-
mentos e eletrodomésticos de ruas 
inteiras, além do risco de incêndio 
de imóveis destas localidades. 

Para evitar que acidentes envol-
vendo a rede elétrica ocorram, são 
desenvolvidas campanhas de alerta 
e orientações. Desde o começo de 
2019 está em andamento à campa-
nha “Guardião da Vida”.

Denúncias de furtos de energia 
podem ser feitas pelo endereço: 
servicosonline.cpfl.com.br/agen-
cia-webapp/#/denuncia-furto.

Ligações Ligações 
clandestinas  clandestinas  

A Secretaria Municipal da Administração 
lançou na manhã desta quinta-feira, dia 8, o edi-
tal 57/2019, retifi cando o anexo “I” do anterior 
(42/2019), que dispõe sobre o conteúdo de Conhe-
cimentos Específi cos para os candidatos do Con-
curso Público da Prefeitura de Santo Ângelo para o 
cargo de FISCAL DE OBRAS E POSTURA, dando 
a seguinte redação:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Lei nº 324 de 17 de novembro de 1977;
- Lei nº 4047 de 16 de maio de 2016;
- Manual de fi scalização de obras e posturas 

municipais. Assessoria de Planejamento Territo-
rial da AMAVI. Programa Regional “Nós temos 
Plano Diretor”. Maio de 2013. Estado de Santa 
Catarina;

- Atribuições do cargo. 
Os demais itens e subitens inerentes ao cargo 

de FISCAL DE OBRAS E POSTURA do Concurso 
Público da Prefeitura de Santo Ângelo permane-
cem inalterados. 

ATENÇÃO candidatos 
para o cargo de fiscal 

de obras: confiram
o edital

Governo Municipal 
repassará R$ 25 mil 
para APROCOHSA

Neste sábado, dia 10, a Associação de Produto-
res Hortigranjeiros e Produtos Coloniais de Santo 
Ângelo (APROCOHSA) estará recebendo o repasse 
de R$ 25 mil para custear a contratação de um mé-
dico veterinário. 

O presidente da APROCOHSA, Reinaldo Ma-
chado, afi rma que o veterinário contratado tra-
balhará junto às agroindústrias que produzem 
alimentos de origem animal e que isso representa 
uma economia importante para a associação, per-
mitindo que os produtores destinem mais recursos 
para aumentar e qualifi car a produção.

Lions Clube de Santo 
Ângelo Universitário 
participa da Mostra 
Regional de Saúde

O Lions Clube de Santo Ângelo Universitário 
participou no último dia 8 da Mostra Regional de 
Saúde, como parceiro da 12ª Coordenadoria Re-
gional da Saúde no controle de combate ao aedes 
aegypti. 

De acordo com a presidente, CaL Rosicler Mo-
reira, essa ação é realizado durante todo o ano pe-
los participantes do clube.

 Na mostra, foram distribuídos informativos 
sobre os cuidados para combater o mosquito.

Crescente
7/8 a 14/8

Cheia
15/8 a 22/8
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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

FARINHA MARIA INÊS
5KG

PREÇO
ESPECIAL

MAIONEZE HELLMANN’S 
400G

R$ 4,99

KETCHUP HEINZ
397G

R$ 9,99

CHULETA BOVINA
KG

R$ 18,99

TORTAS
KG

R$ 25,99

REFRIGERANTE GUARANÁ 
FRUKI 2L

R$ 3,99

BATATA INGLESA
KG

R$ 2,99

PÃO CACETINHO
KG

R$ 5,99

REQUEIJÃO NESTLÉ 
TRAD. E LIGHT

R$ 4,99

MMAIO EZE HELLMANN’SONEEZE HELLMAONEZE FRIGREFR ARANÁ GERANTE GU

INHOPÃO CACETIN

Pai é espelho, proteção, benção, conselho. Pai é amor! Feliz Dia dos Pais!
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Assessoria Comunicação PMSA/ Fernando Gomes

Estudantes do Tiradentes constroem maquetes que estarão em exposição de 10 a 18 de agosto no hall 
de entrada do Teatro Antônio Sepp. O trabalho é interdisciplinar e liderado pelo campo da matemática

Estudo da geometria espacial e escalar 
reproduz edifi cações de referência

Eventos

Maquetes de 18 edifi cações refe-
renciais para os missioneiros, brasilei-
ros e cidadão do mundo estão em ex-
posição no Hall de entrada do Teatro 
Municipal Antônio Sepp. Os trabalhos 
podem ser vistos de 10 a 18 de agosto, 
mesmo período que ocorre a 27ª Se-
mana Cultural de Santo Ângelo. 

São obras conhecidas como Ca-

tedral Angelopolitana, Taj Mahal, 
Ponte Tower Bridge, Templo da 
Concórdia, Igreja Matriz de São Luiz 
Gonzaga, Jardim Botânico do Para-
ná, entre outros. As maquetes foram 
confeccionadas por alunos do tercei-
ro ano do Colégio Tiradentes de San-
to Ângelo com o objetivo de aplicar os 
conceitos de geometria espacial e es-

cala, uma proposta interdisciplinar, 
mas que é liderada pela disciplina de 
matemática. 

A responsável e idealizadora deste 
projeto é a Professora Paula Cristina 
Luft e os alunos precisam aplicar con-
ceitos dos sólidos geométricos, e as 
fi guras planas, pois estes conhecimen-
tos fazem parte do componente curri-

cular da disciplina de Matemática. 
Os estudantes são desafi ados a 

reproduzirem as características ar-
quitetônicas destes monumentos em 
proporções escalares que remetem a 
edifi cação original. Além disso, reali-
zam estudos para a contextualização 
histórica e geográfi ca envolvendo ou-
tras disciplinas. 

Marcos Demeneghi

O prefeito Jacques Barbosa e o 
vice-prefeito Bruno Hesse receberam 
no Gabinete do Executivo, na tarde 
desta quarta-feira, 07, um grupo de 
alunos da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental (EEEF) Abílio Lautert, 
acompanhado das professoras Adria-
na Rodrigues Franco e Taís Mello. 

Adriana explicou aos mandatários 
que os alunos do quarto ano trataram 
em sala de aula de temas relaciona-
dos à localização geográfi ca e as com-
petências da União, do Estado e do 
Município e as atribuições dos pode-
res constituídos. A visita ao Executivo 
faz parte do estudo. 

Na recepção, o prefeito Jacques 
agradeceu a visita dos alunos da tur-
ma 41 e discorreu sobre as compe-

tências do Poder Executivo no que se 
refere à aplicação dos recursos públi-
cos e as prioridades da atual gestão, 
citando as áreas da educação, saúde, 
segurança, infraestrutura urbana e 
rural para desenvolvimento econômi-
co e social de Santo Ângelo. Jacques 
também citou ações de governo para 
a proteção de crianças e idosos.

As professoras entregaram ao pre-
feito e ao vice-prefeito, um envelope 
gigante contendo os questionários 
respondidos pelos alunos da Abílio 
Lautert, sobre o que mais gostam e 
sobre o quê mudariam em suas co-
munidades. Jacques e Bruno também 
responderam a perguntas das crian-
ças sobre temas relacionados à cida-
de. 

O JEMSA - Jogos das Escolas Mu-
nicipais de Santo Ângelo promove a 
competição entre alunos das escolas 
nas modalidades voleibol, futsal, han-
debol, atletismo e xadrez, nas catego-
rias mirim e infantil e gênero masculi-
no e feminino. São cinco modalidades 
esportivas em disputa nesta competi-
ção que foi aberta ofi cialmente na ma-
nhã desta quinta-feira, dia 08. 

Participaram da solenidade o vice-
-prefeito Bruno Hesse, o secretário 
de Educação, Valdemir Roepke e a 
cerimônia foi realizada no Ginásio de 
Esportes da URI, Campus local, com 
a presença das representações das es-
colas participantes e dos docentes da 
disciplina de Educação Física.

O vice-prefeito, ao declarar aberta 
a competição que envolve 14 escolas 
e mais de mil alunos da rede pública 
municipal de ensino, falou sobre a im-
portância das práticas esportivas nos 
educandários e da participação dos 
estudantes.

“Vocês estão representando o uni-
verso de alunos da rede de ensino do 
município. Embora imbuídos em ven-

cer, é preciso levar em conta a parti-
cipação e o espírito coletivo que os 
jogos escolares proporcionam”. Bruno 
Hesse também parabenizou a Secre-
taria Municipal de Educação pela 27ª 
edição do JEMSA e saudou os profes-
sores da disciplina de Educação Física 
que mobilizam a participação dos alu-
nos.

Em sua manifestação, o secretário 
municipal de Educação, Valdemir Ro-
epke, lembrou que os jogos escolares 
são realizados de forma ininterrupta 
desde 1993, tendo por objetivo promo-
ver a socialização entre os educandos, 
a auto-estima, a autonomia e o desen-
volvimento integral dos educandos. 

Os jogos são coordenados pelo 
professor de Educação Física, Jefer-
son Sfredo. A solenidade de abertura 
também teve a presença da presidente 
do Sindicato dos Professores Munici-
pais, Rosani Stocker; do coordenador 
de Estudos Sociais da SMEd, Délcio 
Freitas, da coordenadora Pedagógica 
de Ensino Fundamental, Márcia Sta-
siak; e da coordenadora de Educação 
Infantil, Ana Suski.

Voleibol, futsal, handebol, atletismo 
e xadrez em jogos escolares

Poder Executivo recebe alunos
da EEEF Abílio Lautert

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando GomesAssessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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Eventos Feira de Rua acontece 
no Dias dos Pais na 
Marechal Floriano

Neste domingo, dia 11, Dia dos Pais, o grupo 
de artesãos A Gente Kombina, realiza das 15 às 21 
horas, a Feira de Rua Meu Pai Kombina Com... A 
iniciativa conta com o apoio do Governo Munici-
pal, por meio do Programa Inova Santo Ângelo 
e da Zona de Inovação Criativa e Sustentável de 
Santo Ângelo – ZISSAN. Evento terá como palco 
a Rua Marechal Floriano, no trecho entre as ruas 
Bento Gonçalves e Barão de Santo Ângelo.

Serão comercializados produtos de artesanato 
em madeira, decoração, moda íntima, bonecas, 
tricô, croché e feltro, caixas de papel decoradas, 
doces caseiros, bolachas, antepastos, mel e deri-
vados, temperos, óleos essenciais, plantas e brin-
quedos.

Haverá também praça de alimentação, ativi-
dades esportivas, shows, apresentações artísticas 
e musicais de grupos e artistas locais, e o sorteio 
de duas passagens de trem para o roteiro turísti-
co “Trem das Missões: um reponte pelas etnias”, 
que será realizado nos dias 20, 21, 22, 28 e 29 de 
setembro.

A artesã Ângela Martins, idealizadora do gru-
po A gente Kombina, afi rma que o projeto teve 
maior respaldo da comunidade após a primeira 
Feira de Rua realizada no município. “Quando 
iniciamos transportando nossos trabalhos em 
uma Kombi, éramos apenas cinco pessoas, de-
pois da Feira passamos a contar com mais de 50 
envolvidos. Nossa produção movimenta a econo-
mia, sempre valorizando a preservação do meio 
ambiente”, disse.

A iniciativa ainda conta com uma caminhada 
em homenagens aos pais, organizado pela KM7 
Assessoria Esportiva e Turismo, e sessão de alon-
gamento coordenada pelo SESI, escolinhas de 
Basquete e de Skate organizadas pela ZISSAN, 
apresentação da Banda Musical do Colégio Esta-
dual Onofre Pires, espaço da Associação Santo-
-Angelense de Proteção aos Animais (ASPA), 
espaço para registro fotográfi co com Margarete 
Vieira Maciel “Marga Fotos”, Eco Pedal, bandas 
de rock e outros gêneros, discos de vinil, artesana-
tos em geral, mateada, delícias caseiras, chope e 
food truck (churrasco grego e hambúrguer) – de-
lícias da Benício Pizza Artesanal –, e a sonoriza-
ção de Jack Emerson da Studio 3 Som & Luz.

A programação será de 10 a 18 de agosto com diversas atrações para a comunidade 

27ª Semana Cultural de 
Santo Ângelo inicia hoje

Inicia neste sábado, dia 10, a 27ª Semana Cultu-
ral de Santo Ângelo, a programação segue até o dia 
18 de agosto com diversos eventos para a comuni-
dade. Esta edição está voltada para o tema “Imersão 
nas Artes Cênicas”, e tem com proposta o incentivo 
a diversidade artística e cultural. 

Para dar início ao primeiro fi nal de semana de 
eventos será realizado no Museu Doutor José Olavo 
Machado, a VII Mostra – O Diálogo das Artes com 
o Patrimônio Arquitetônico, às 9 horas. A mostra é 
organizada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo 
da URI Santo Ângelo e estará disponível para visi-
tação de 10 de agosto a 10 de setembro, de terça a 
domingo. 

No Teatro Antônio Sepp, às 17 horas, acontece-
rá o “Teatro e a Dança em Santo Ângelo”, um chá 
da tarde organizado pelo Arquivo Histórico Augusto 

Cesar Pereira dos Santos. Evento terá a presença de 
personalidades da cidade que irão relatar histórias, 
de tempos passados e o presente, sobre as artes cê-
nicas em nossa cidade e suas experiências além das 
fronteiras. A entrevista será coordenada pelo Jorna-
lista, Oda Kotowski.

No domingo, dia 11, o tradicional show das “11”, 
do Brique da Praça, terá apresentação da Banda 
Militar do 1º Batalhão de Comunicações “Batalhão 
General Mário da Silva Miranda”, em homenagem a 
data comemorativa ao “Dia do Soldado”.

A partir das 15 horas, na Praça Pinheiro Macha-
do, será realizada a Mateada Cultural em comemo-
ração aos 313 anos de fundação da Redução Jesuítica 
de Santo Ângelo Custódio (ou Sant’Angel Custódio). 
As apresentações artísticas serão de Mateus Rasta e 
ONG Parceiros do Bem.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

12 DE AGOSTO

9h – SESSÃO DE FILME NA SALA DE PROJEÇÃO TETTY 
FREY
LOCAL: Museu do Cinema Vivaldino Prado – Centro 
Municipal de Cultura
14h – SESSÃO DE FILME NA SALA DE PROJEÇÃO TETTY 
FREY
LOCAL: Museu do Cinema Vivaldino Prado – Centro 
Municipal de Cultura
14h – SESSÃO DE FILME NO CINEMA CISNE
LOCAL: Cinema Cisne (Rua Marquês do Herval).
19h30min – ABERTURA OFICIAL DA 27ª SEMANA 
CULTURAL
Cerimônia de abertura da Semana Cultural e Lançamento 
do 6º Concurso de Fotografi as de Santo Ângelo 
LOCAL: Centro Municipal de Cultura (Rua Três de 
Outubro, 800).

13 DE AGOSTO

9h – 7º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTO ÂNGELO - 
CURTA METRAGEM - Exibição dos fi lmes classifi cados, neste 
ano o homenageado será Claus Jerke. Entrada Franca.

LOCAL: Clube Gaúcho (Rua Marquês do Herval)
09h30min – 1ª PARTE WHORKSHOP “A IMERSÃO NAS 
ARTES CÊNICAS” - Palestra ministrada por Fábio Cunha, 
Presidente do SATED/RS e Jerson Fontana, Ator, diretor 
e Mestre em Desenvolvimento e políticas públicas.
LOCAL: Centro Municipal de Cultura (Rua Três de 
Outubro, 800). 
14h – 7º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTO ÂNGELO - CURTA 
METRAGEM - Exibição dos fi lmes classifi cados, neste ano 
o homenageado será Claus Jerke. Entrada Franca
LOCAL: Clube Gaúcho (Rua Marquês do Herval). 
14h30min – 1ª OFICINA “O TEATRO COMO VETOR 
CULTURAL”
Oficina de Teatro ministrada por Fábio Cunha, 
Presidente do SATED/RS.
LOCAL: Centro Municipal de Cultura (Rua Três de 
Outubro, 800). 
19h – 7º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTO ÂNGELO – NO 
INTERIOR
Exibição dos filmes classificados. Evento realizado em 
comunidades do interior. Entrada Franca.
LOCAL: Comunidade da Colônia Municipal
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Segurança Pública

Formatura de Policiais motiva a 
presença do Governador na cidade

Crédito Jefferson Bernardes Banco de imagens MTur Destinos

A formatura de 58 soldados da Brigada Militar em Santo 
Ângelo encerra uma sequência de solenidades que efetivará, em 
todo o Estado do Rio Grande do Sul, o ingresso de 1965 novos 

militares na brigada gaúcha. A solenidade de formatura contará 
com a presença do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

Eduardo Leite, e será realizada na Praça Pinheiro Machado, 
às 15h, deste sábado, dia 10.  Em caso de chuva o evento será 

realizado no Ginásio Municipal Marcelo Mioso.

Os 58 formandos, assim como 
os demais efetivados, adquiriram a 
patente de soldado depois de pas-
sarem por concurso público e reali-
zarem  o Curso Básico de Formação 
Policial Militar 2018/2019. 

Segundo a Secretaria de Segu-
rança Pública a formação destes, 
quase dois mil militares, foi reali-
zada de modo descentralizado, em 
varias cidades do estado. 

Em Santo Ângeo, além da fase 
de instrução na sede CRPO Mis-
sões, também foram empregados 
em ações efetivas nas ruas e even-
tos públicos, sob a forma de Está-
gio Supervisionado. 

A distribuição dos novos sol-
dados será defi nida nas próximas 
semanas, de acordo com o pla-
nejamento estratégico elaborado 
pela BM. O processo leva em con-
sideração fatores como a demanda 
existente em cada região e a análise 
dos indicadores criminais em todo 
o estado.

CONFIRA COMO FOI 

O CALENDÁRIO DE 

FORMATURAS 

26 de julho 
Porto Alegre - Rio Grande - Montenegro

30 de julho

Erechim
31 de julho

Passo Fundo
1º de agosto

Cruz Alta - Carazinho
2 de agosto

Santa Maria - Rio Pardo
3 de agosto

Pelotas - Lajeado
6 de agosto

Caxias do Sul
7 de agosto

Bento Gonçalves - Uruguaiana
8 de agosto

Igrejinha – Bagé
9 de agosto

Osório - Frederico Westphalen - Santana do
Livramento - Três Passos

10 de agosto

10h – Santa Rosa - 15h – Santo Ângelo

Governador Eduardo Leite na solenidade de formatura realizada em Pelotas
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No dia 15 de agosto, às 18h30min, ocorrerá na 
Sede Social do Clube Gaúcho, a premiação dos cur-
tas que estão participando do 7º Festival de Cine-
ma de Santo Ângelo. O responsável pela entrega do 
troféu “Cisne de Ouro” é o ator Marcos Caruso, que 
após a solenidade irá apresentar a peça teatral “O 
Escândalo Philippe Dussaert”

PEÇA
O Escândalo Philippe Dussaert é um texto 

que investiga com fi no humor os limites da arte 
contemporânea e as polêmicas em torno do assun-
to, por meio da história de um escândalo do pintor 
francês Philippe Dussaert. 

Até então inédito no Brasil, “O Escândalo Phili-
ppe Dussaert”, premiado texto do ator e dramatur-
go francês Jacques Mougenot, foi o escolhido por 
Marcos Caruso para ser seu primeiro trabalho solo, 
depois de mais de 40 anos de uma sólida e premia-
da carreira no teatro, na TV e no cinema.

SOBRE MARCOS CARUSO
O ator iniciou sua carreira na televisão em 1978, 

na novela “Aritana”, exibida na Rede Tupi. Depois, 
foi para a TV Cultura, onde atuou nas tramas “Flo-
radas na Serra” e “O Vento do Mar Aberto”. Sua 
carreira na TV Globo começou em 2001, com o per-
sonagem Felipe em “Presença de Anita”

Seu último trabalho na TV foi a novela “O Séti-
mo Guardião”, na qual, interpretou Sóstenes Vidal, 
avô de Luz, personagem de Marina Ruy Barbosa.

Lions Clube 
Universitário estará 

arrecadando alimentos 
no Festival de Cinema 

Marcos Caruso se 
apresenta na última 

noite do Festival
de Cinema 

O Lions Clube de Santo Ângelo Universitário em 
parceria com o Clube Gaúcho, estará presente nos 
dias 13 e 14 de agosto, no 7º Festival de Cinema, re-
alizando arrecadação de alimentos não perecíveis. 

Esta é uma ação da Comissão de Combate à 
Fome,  coordenada pela CaL Renata Matias. Os 
alimentos arreceados nas duas noites serão distri-
buídos para entidades.

PROGRAMAÇÃO

12/08/2019 (Segunda-feira) - 14 horas - Uma Sessão 
de Filme no Cinema Cisne;
Destinada a alunos de escolas públicas. Vagas 
esgotadas.
13/08/2019 (Terça-feira) - das 09 às 11 horas e das 14 

às 16 horas - Sede Social do Clube Gaúcho - Exibição 
dos fi lmes classifi cados que concorrem ao Cisne de 
Ouro; Entrada Franca. Vagas esgotadas.
Exibição no Interior - das 19 às 21 horas, sessão na 
Comunidade da Colônia Municipal.
14/08/2019 (Quarta-feira) - das 09 às 11 horas, das 

14 às 16 horas e das 20 às 22 horas - Sede Social do 
Clube Gaúcho - Exibições dos fi lmes classifi cados que 
concorrem ao Cisne de Ouro; Entrada Franca. Vagas 
limitadas. 
Exibição no Interior - das 19 às 21 horas, sessão na 
Comunidade da Barra do São João.
15/08/2019 (Quinta-feira) - 18h30min. - Sede 
Social do Clube Gaúcho - Divulgação e entrega do 
“Troféu Cisne de Ouro” aos vencedores do 7º Festival 
de Cinema de Santo Ângelo Curta Metragem. E na 
sequência apresentação da Peça Teatral “O Escândalo 
Philippe Dussaert” com o ator Marcus Caruso, o qual 
participará na entrega do “Troféu Cisne de Ouro”. A peça 
será realizada numa parceria entre o Clube Gaúcho 
e Fecomércio Sesc/RS e fi nalizará a programação do 
festival com chave de ouro. Ingressos: Associados do 
Clube Gaúcho R$ 20,00, Público em Geral R$ 40,00.

Cinema

Festival 
de cinema 

desde o 
princípio

O Festival de Cinema de Santo Ângelo 
inicia na segunda-feira, dia 12 e encerra 

dia 15 com a participação do ator Marcos 
Caruso. Ele fará a apresentação da peça 

teatral “O Escândalo Philippe Dussaert” e 
entregará o Cisne de Ouro. Nesta matéria 
você conhece um pouco mais sobre a ideia 
inicial do Festival e como ele se consolidou, 

na visão do homenageado, Claus Jerke
O 7º Festival de Cinema de Santo Ângelo terá 

uma maratona de apresentações de fi lmes e even-
tos culturais nos próximos dias 12 (segunda-feira) 
e 15 (quinta-feira). Neste ano, duas  comunidades 
rurais receberão sessões itinerantes de cinema, 
comunidade da Colônia Municipal e Barra do São 
João.

O Festival inicia com uma cessão especial de fi l-
me no Cinema Cine Cisne, destinada a alunos de es-
colas públicas. Contudo, a mostra competitiva dos 
35 curtas-metragens será realizada na sede social 
do Clube Gaúcho nos dias 13 (sessões das 9h às11h 
e das 14h às 16h) e dia 14 (sessões das 9h às11h; das 
14h às 16h e das 20h às 22h).

A festa do cinema em Santo Ângelo encerrará no 
dia 15 de agosto com a entrega do prêmio “Troféu 
Cisne de Ouro” aos vencedores e a participação es-
pecial do ator, Marcos Caruso, ele fará a apresenta-
ção da peça teatral “O Escândalo Philippe Dussaert”.  

O 7 º Festival de Cinema de Santo Ângelo – Cur-
ta-metragem é promovido pelo Clube Gaúcho em 
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Os 
curtas classifi cados são de autores de todo o país.

COM A PALAVRA... 

O HOMENAGEADO DO FESTIVAL

Claus Jerke é um dos homenageados na 7ª 
edição do Festival de Cinema de Santo Ângelo, 
pois é ex-diretor cultural do Clube Gaúcho e um 
dos idealizadores do evento. Ele relatou com 
exclusividade para a edição de hoje, as motivações 
iniciais para criar o Festival e como percebe o 
processo evolutivo do evento. 

Claus relata que na condição de diretor cultural 
do Clube Gaúcho, sentiu-se desafiado a criar uma 
nova atividade no cronograma da entidade. A 
preocupação inicial era com a diversidade de 
expressões artístico/culturais na cena social de 
Santo Ângelo, visto que, ele é ligado à música, e, 
neste campo acredita que já existe uma cultura 
de fomento, exemplo disso, são os vários festivais 
que se consolidaram ao longo dos anos. 

Uma das motivações para a escolha do cinema 
é justamente por agregar expressões artísticas 
como a fotografia, roteiro, música, texto, edição, 
interpretação, animação, desenho, etc. A ideia 
inicial era oportunizar a mostra da sétima arte 
produzida na cidade ou região. Mas logo na 
primeira edição, já se inscreveram produtores de 
Santa Maria, Porto Alegre entre outras cidades no 
noroeste e missões. 

Claus narra que o alcance do Festival de 
Cinema de Santo Ângelo cresceu a cada edição. 
Na segunda e terceira a coordenação já recebeu 
curtas vindos dos três estados do sul do Brasil. 
Posteriormente, de vários estados brasileiros e até 
de países vizinhos. 

Outro aspecto que evoluiu nestes anos de 
realização, é a qualidade das produções inscritas, 
ao mesmo tempo, este fato desafiou a comissão 
organizadora, desde questões relacionadas ao 
julgamento das obras, até a infraestrutura técnica, 
ou seja, dos equipamentos para reproduzir as 
obras, que são enviadas até mesmo em tecnologia 
4k. 

O idealizador do evento, Claus Jerke, também 
reconhece que o crescimento do festival desafiou 
a organização a adaptar algumas regras, a fim de, 
manter o propósito inicial e continuar fomento 
a diversidade dos tipos de produção, a exemplo 
disso, falou com entusiasmo de duas categorias, a 
estudantil e a local. Na opinião do homenageado, 
nestas categorias são encaminhados filmes 
muito criativos, que não podem ser comparados 
com produções patrocinadas ou produzidas em 
condições técnicas ideais. Somente mantendo 
a categoria específica cumpre o propósito 
primordial do festival, que é oportunizar para 
produtores locais a inserção nesta área.

* Informações sobre reserva de vagas pelo 
fones: 55 - 3313-2463 / 98116-1591.

Divulgação
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