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 da cidade ficam mais 
As ruas da cidade ficam mais na Semana Farroupilha

coloridas na Semana Farroupilha 
 
 

Ao abrir as portas das entidades 
Ao abrir as portas das entidades para todos os moradores da cidade 

para todos os moradores da cidade é incentivada a inclusão social, são 
é incentivada a inclusão social, são oportunizadas ações de difusão de 
oportunizadas ações de difusão de conhecimentos considerados valoro-
conhecimentos considerados valoro-sos para estes grupos. 
sos para estes grupos. 

Afi nal, somos todos gaúchos e 
Afi nal, somos todos gaúchos e compartilhamos os mesmos hábitos. 

compartilhamos os mesmos hábitos. Chimarrão, comida campeira, 
Chimarrão, comida campeira, o som da gaita e do violão e o aco-

o som da gaita e do violão e o aco-lhimento respeitoso não faltam nos 
lhimento respeitoso não faltam nos centros de tradições gaúchas.
centros de tradições gaúchas.

Primeira Prenda adulta do CTG 20 de Setembro, Mariana Terra

Primeira Prenda adulta do CTG 20 de Setembro, Mariana Terra
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Notas

Editorial
 A Semana Farrou-

pilha está em anda-
mento no município 
de Santo Ângelo e con-
sequentemente movi-
menta as ruas, traz cor 
para os espaços públi-
cos com a indumentá-
ria dos tradicionalistas. 
A edição carrega uma 
série de homenagens 
em um caderno espe-
cial que faz referência 
a Semana Farroupilha. 

Trazemos infor-
mações sobre o desfi -
le de 20 de setembro, 
alguns eventos que 
ocorrem nos centros 
de tradições gaúchas 
da cidade, bem como, 
opiniões sobre este 
movimento em torno 
da tradição gaúcha. 

Publicamos hoje 
uma leitura diferente 
sobre a chegada dos 
peregrinos que reali-
zaram o roteiro inter-
nacional Caminho das 
Missões. 

Muito já foi dito 
na imprensa local so-
bre este episódio, mas 
nem tudo está exposto 
de modo simples e ob-
jetivo. Questões his-
tórico/culturais fi cam 
implícitas e este foi 
nosso trabalho, trazer 
a tona, com simplici-
dade, uma síntese mais 
histórica sobre o fato 
presente, pois a versão 
da Missa da Terra Sem 
Males celebrada em 
Santo Ângelo cumpre 
uma função espiritual 
de pedido de perdão, 
ato postergado durante 
muitos anos. 

O lançamento de 
mais uma edição da 
nossa revista, culmina 
com a história do Jor-
nalista Amauri Lírio 
que protagoniza 24 
anos de comunicação 
social em Santo Ânge-
lo, a imagem captada 
pelas lentes de Vick Al-
meida está altura des-
ta trajetória e ganha o 
destaque fotográfi co da 
edição. 

Boa leitura e ótima 
semana!

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

17°
12°

9 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

23°
11°

1 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

20º
13°

0 mm

17/9/2019 - 14h
1° Prêmio -  6.559
2° Prêmio -  8.537
3° Prêmio -  5.303
4° Prêmio -  3.350
5° Prêmio -  4.512
6° Prêmio -  8.261

17/9/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Seção de Comunicação Social 1º BCom

Cheia
14/9 a 20/9

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 63/2019. Objeto: Registro de 
Preços de podador de galhos - motopoda. Protoco-
lo dos envelopes: até às 9 horas do dia 03/10/2019. 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações 
no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua An-
tunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser 
acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito

1º Rodeio Universitário
O 1º Rodeio Universitário, promovido pela Fa-

culdade Santo Ângelo (FASA) com realização de 
César Paraná Show e produção da Open 24 Eventos, 
teve sua data confi rmada. O evento acontecerá no 
fi nal de semana dos dias 22, 23 e 24. O show nacio-
nal, no dia 23, passa a ser da dupla Cleber & Cauan, 
tendo em vista indisponibilidade de agenda para a 
apresentação de Bruno & Barretto que haviam sido 
escolhidos anteriormente em enquete com o público.

Capacitação para 
manipuladores de 

alimentos
Foi realizada na terça-feira, dia 17, a capacitação 

para manipuladores de alimentos promovida pelas se-
cretarias municipais de Assistência Social, de Educação 
e da Saúde, Banco de Alimentos, Cozinha Comunitária 
e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Foi apresentada palestra da engenheira de Ali-
mentos, Morgana Bervian, fi scal sanitária da 12ª Co-
ordenadoria Regional da Saúde e do Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde, sobre higiene pessoal, higie-
nização e manipulação de alimentos. 

Também foi realizada uma atividade de prepa-
ro e aproveitamento de alimentos e as nutricionis-
tas Vera Sanchez, da Assistência Social, Andressa 
Ristow e Kerli Saragoso, da Educação, responde-
ram indagações dos participantes.

25 toneladas de
lixo eletrônico

A 11ª edição da campanha ao longo dos anos e a 
terceira coleta de 2019, promovida pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), em con-
junto com entidades representativas de classe, clu-
bes de serviço e com o apoio da iniciativa privada, 
coletou 25 toneladas de lixo eletrônico. 

A cada eletrônico entregue pela comunidade, a Uni-
med Missões doava mudas de fl ores de várias espécies, 
em alusão ao Dia do Cliente, comemorado em 15 de se-
tembro e ao Dia da Árvore, celebrado amanhã, dia 19.

Durante o recolhimento de lixo eletrônico foi 
debatido sobre a realização de outras ações am-
bientais, como campanhas para a coleta de vidros e 
lâmpadas, em data a ser anunciada posteriormente. 

III Rústica de Incentivo
à Doação de Órgãos

Mais de 400 atletas participaram da corrida, no 
domingo, dia 15, promovida pelo Hospital Santo 
Ângelo, através da Comissão Intra-Hospitalar em 
parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte, Lazer e Juventude, e M2 Running.

O início da prova foi realizada pela corrida de 
crianças nas distâncias de 200 e 400 metros. Na se-
quência teve a largada dos atletas com percurso de 
15 quilômetros e em seguida 2 quilômetros.

Grupo Costurinha 
Agulha Forte

Esposas de militares do 1° B 
Com e demais Organizações Mili-
tares da Guarnição de Santo Ân-
gelo, participam do Grupo Costu-
rinha Agulha Forte, Mão Amiga. 
O grupo se reúne semanalmente 
com o objetivo de confeccionar 
enxovais para bebês, cachecóis 
entre outras peças de vestuário 
destinados à ações sociais filan-

trópicas. 
No último dia 15, as voluntá-

rias participaram da feira de ar-
tesanato da Praça Leônidas Ribas. 
O objetivo, desta vez, foi a venda 
dos artesanatos confeccionados 
para arrecadar fundos para dar 
continuidade aos projetos do gru-
po. Um dos projetos que o grupo 
apoia é o Projeto Curumim. 

Moda no Brique em 6 de outubro
O sucesso das edições anteriores 

foi decisivo para a realização de mais 
uma rodada de negócios do evento 
“Moda no Brique”, marcada para o dia 
6 de outubro, na Praça Leônidas Ri-
bas, a Praça do Brique, das 9h30min 
às 18 horas.

Para cada cinco peças comerciali-
zadas com preço de outlet durante a 
exposição, uma será destinada para 
a festa de Natal da Central do Bem, 
braço solidário do Governo Municipal 
que conta mais de 4,5 mil famílias ca-

dastradas. 
O “Moda no Brique” faz parte do 

Projeto Conexão da Moda RS, aten-
dendo Santo Ângelo no setor de con-
fecções, com o objetivo de aumentar o 
giro de estoque com a venda de produ-
tos outlets.

Organizado pelo SEBRAE/RS, o 
“Moda no Brique” têm o apoio do Go-
verno Municipal, por meio do Gabinete 
da Primeira-Dama, Secretaria de Indús-
tria e Comércio e Central do Bem, e en-
tidades de classes empresariais.

Minguante
21/9 a 27/9
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Tradição

Uma semana de promoção da Uma semana de promoção da 
cultura tradicionalista gaúchacultura tradicionalista gaúcha

Pelo menos 10 entidades promovem a cultura gaúcha na 
Semana Farroupilha em Santo Ângelo. A programação é 
feita de modo descentralizado e cada uma delas organiza 

atividades de integração social abrindo as portas para 
participações em cafés campeiros, almoços e jantares, 
oficinas, bailes entre outras ações. O encerramento da 
Semana Farroupilha será na próxima sexta-feira, dia 

20, quando também ocorre o Desfile Farroupilha.  Neste 
ano o tema das comemorações aborda a vida e obra de 

Paixão Côrtes. O desfile está marcado para as 8h30min e 
ao final um ato solene encerra a programação.

“O MAIOR TROFÉU É A INTERAÇÃO 

EM TORNO DA NOSSA CULTURA”

Nesta semana o GDF Os Farrou-
pilhas recebe visitas diárias em ca-
fés, almoços e jantares campeiros e 
também desenvolve atividades cul-
turais e de entretenimento. Um dos 
destaques foi o baile oficial realizado 
ontem a noite, dia 17, com os Mirins, 
grupo que veio pela primeira vez na 
entidade. 

A Patroa Sandra da Rosa Grasel 
compreende que a Semana Farroupi-
lha é um momento único de integra-
ção e uma oportunidade para exercer 
a prática da inclusão social, promover 
atividades filantrópicas e difundir a 
cultura do nosso estado. 

Na manhã de terça-feira alunos 
do Pelotão Curumim mantido pelo 1º 
BCom e alunos da escola Gildo Caste-
larim saborearam um café campeiro e 

assistiram apresentações culturais na 
entidade. 

Os encontros e a convivência pro-
porcionados pelas atividades deste 
Grupo de Danças é o maior troféu 
para quem participa. Destaca a patroa 
Rosa Grasel ao mostrar centenas de 
troféus expostos nas prateleiras do 
GDF Os Farroupilhas. 

Ela destacou a importância de tra-
balhar temas como inclusão feminina, 
arquitetura gaúcha, costumes, litera-
tura, música, dança, entre outros. “Se 
inspirarmos uma pessoa em cada en-
contro, ou durante a semana, o traba-
lho já valeu a pena” lembrou a patroa. 
A programação ainda oferece oficinas 
de brincadeiras, de truco, além de tar-
des dançantes e apresentações das 
invernadas.

Patroa Sandra da Rosa Grasel e Darla com Alessandra, Giulia, Kauã, Gustavo e Giovane

Marcos Demeneghi

“NÃO PRECISA AGENDAR: SEMPRE TEM UM 

CAFÉ, ALMOÇO OU JANTAR CAMPEIRO SERVIDO 

Para saborear um café, almoço ou 
jantar campeiro durante a Semana 
Farroupilha em Santo Ângelo, mesmo 
sem agendamento, é só chegar no CTG 
20 de Setembro, esta é uma das carac-
terísticas desta entidade que também 
preparou uma agenda de atividades 
que inclui, oficinas de dança, brinca-
deiras, poesias, declamações e indu-
mentária. 

Uma das atividades de destaque é 
o baile oficial que será realizado ama-
nhã, dia 19, às 22h com animação do 
Grupo Manotaço. Durante esta ativida-
de também será servido um café cam-
peiro com previsão para às 2h. 

Outro evento que marcou as ativi-
dades do 20 de Setembro nesta Sema-
na Farroupilha foi o Show com Renato 
Borguetti. 

Grupo pertencente ao 2º Tabelhonato de Notas de Santo Ângelo, Stella Zamberlam

Marcos Demeneghi
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Quando comecei a divulgar a “Festa do Briefi ng”, iniciei escrevendo: Chegou a hora de comemorar!!! Diferentemente de 
anos anteriores, este ano, vou fazer a cobertura da festa, que sempre faço nos mínimos detalhes, somente a partir da 

próxima edição! Porque agora...

CHEGOU A HORA DE AGRADECER!
Não é sobre ser “O DONO DO PEDAÇO”, pois acredito que não 

existe perfeição, por isso corro na busca incansável da superação, 
e podem crer, sigo e literalmente correndo, afi nal de contas: uma 
festa, uma página... nunca acaba. Na verdade, sempre recomeça! 

Eu acho muito engraçado quando dizem: Sua vida é uma 
festa?  Sim é uma festa!!! Ela recomeça todos dias e em todos os 
lugares!!

Mas, sábado à noite, quando estava no palco do Clube 
Gaúcho, realizando a 19ª Edição da Festa do Briefi ng, que intitulei 
“O DONO DO PEÇAÇO”, contando com quase seis centenas  de 
pessoas incríveis, e neste caso todos buscando de uma forma ou 
de outra curtir o lado bom da vida, a diferença não é sobre estar 
no palco, não é sobre ser o “O Dono do Pedaço”, é sobre ser de 
verdade e tocar alma e o coração das pessoas!!

Então, sendo de verdade (isso às vezes choca), e de fato 
tocando no coração e alma das pessoas, até mesmo no ego de 
cada um, tive novamente a oportunidade, e sou muito grato 
por isso, de comemorar - cercado de bons motivos e com 
toda a minha energia, que graças a Deus é imensa, 24 anos de 
comunicação, de jornalismo, em especial o jornalismo social, que 
é a minha vocação. É o que me alimenta todos os dias para fazer o 
melhor na arte de contar o lado bom da vida. 

Pois contar o lado bom vida! Celebrar o lado bom da vida! Eu 
considero um privilégio poder fazer isso! Uma verdadeira bênção! 
E eu tenho plena convicção que sou abençoado!!!

Modéstia a parte, fi zemos isso com muita propriedade, 
competência, talento, ousadia... sem falar em inovação e 
constante atualização e aprimoramento!

Enfi m, conto o lado bom vida há 24 anos, através do nosso 
Briefi ng Social, inserido no Jornal O Mensageiro, em nosso site, 
em nossas redes sociais, bem como na condução e produção de 
cerimoniais e eventos, a minha verdadeira paixão!

Mas por outro lado, num mercado tão competitivo, numa 
concorrência muitas vezes desleal e desnivelada, precisamos nos 
destacar pelo conhecimento, qualidade, honestidade, competência, 

ética, garra, coragem, ousadia... só ter vocação já não basta!
Por isso da nossa busca incessante pelo conhecimento, 

atualização, aprimoramento... porque  é isso que nos destaca e 
nos projeta em toda a região.

Enfi m, precisamos estar sempre antenados as mais atuais 
tendências. E este é o detalhe que faz a diferença!!! 

Escrevo tudo isso hoje para agradecer, e agradecer do fundo 
meu coração a todos que estiveram no sábado passado, no 
Clube Gaúcho prestigiando a “19ª Festa do Briefi ng – O Dono do 
Pedaço”, em comemoração aos meus 24 anos de jornalismo!

E a festa foi um sucesso, graças a presença todos vocês que 
tiveram paciência e entenderam a dinâmica do evento, que 
curtiram e aplaudiram cada momento que foi muito importante!

Com toda a certeza a festa que marcou os 24 anos do 
BS, superou todas as expectativas e as minhas previsões!!!  Se 
consagra como um dos eventos mais badalados e prestigiado s 
do ano na região! Isso é o refl exo de todo o trabalho realizado em 
equipe, que procura sempre fazer o melhor!!!! Assim é o Briefi ng: 
agregar pessoas, empresas... em torno de um evento e de uma 
história! Porque a sociedade passa por aqui!

Encerrando: Muito obrigado!!!! Emocionado agradeço pelas 
homenagens e carinho recebidas pela passagem do 24º niver do 
BS. 

Não vou citar nomes para não esquecer ninguém. Muito 
obrigado, pelas mensagens, presentes, pelas fl ores e demais 
homenagens. Cada gesto e cada homenagem, cada abraço, cada 
beijo... estão guardados com muito carinho no meu coração e na 
minha memória. Oportunamente agradecerei a todos!!

Só me resta agradecer e agradecer! Estou imensamente feliz e 
lisonjeado com tudo isso!!! 

Eu espero vocês na festa dos 25anos – no Jubileu de Prata. Até 
lá! E na próxima edição (sábado) a ampla cobertura fotográfi ca! 
Ah! E sem sombra de dúvidas foi a festa que mais rendeu 
comentários, positivos, é claro!!!!! E o meu instagram bombou!! 
Amém!!!
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Em torno de um descontraído coquetel, na 
última sexta-feira, 13, aconteceu no Salão 

Azul do Clube Gaúcho, o  lançamento da 28ª 
Novemberfest - pilotada pelo casal-presidente 
do Clube, Luís e Marilise Voese, que ao lado 
dos membros de sua diretoria, anunciaram as 
novidades da maior festa do calendário social da 
entidade. A grande noitada de lançamento, que 
foi animada com perfeição pela banda Renascer, 
iniciou com o pronunciamento do presidente 
do Clube Luís Voese, ocasião em que lançou 
ofi cialmente a 28ª edição da Novemberfest, 
anunciando que novamente vai ter dois 
grandes bailes defi nidos para os dias 16 e 30 de 
novembro, com animação das bandas Renascer 
e Cosmos Experess, Renascer e Balança Brasil, 
respectivamente. Voese, aproveitou para fazer 
uma restropspectiva das atividades e eventos que 
aconteceram neste ano. Na ocasião, o presidente 
do Conselho Deliberativo, Lauri Müller,  elogiou 
a atuação da diretoria, desejando sucesso a  
esta edição da Novemberfest.  Já Noé Serra, ex-
presidente do Clube, que criou a Novemberfesta 
em 1992, emocionado, relembrou um pouco 
da história da “Novemeber”. Encerrando os 
pronunciamento, o Prefeito Jacques Barbosa, 
deixou a sua mensagem! Na sequência foi 
apresentada Ana Carolina Braga Meotti - como 
Rainha da 27ª Novemberfest, a sucessora 
Fernanda Winckler - Rainha da 27ª Novemberfest.  
E após o desfi le das Rainhas Fernanda e 
Alessandra, desfi laram com o “Casal Número 1 da 
Novemberfest”: Seu Hotto e a D. Helga. Após o 
cerimonial de lançamento, aconteceu o coquetel 
com comidas típicas da culinária alemã, regado 
com chope da Schin. Cabe salientar: Chope Schin 
e Noroeste Bebidas são os patrocinadores dos 
28 anos de “November”.A Novemberfest é uma 
realziação do Clube Gaúcho, FECOMÉRCIO RS 
e SESC. Venda de convite e barril de chope  na 
secretaria do Clube, Mais informações: 3313-2463. 

A NOITE DE LANÇAMENTO DA 28ª NOVEMBERFESTA NOITE DE LANÇAMENTO DA 28ª NOVEMBERFEST

Darcione e Andréia Spolaor - casal vice-presidente social, Fernanda Winckler - Rainha da 27ª Novemberfest , Noé Serra - ex-

prersidnte do Clube Gaúhco, que idealizou a Novemberfes em 1992, entre o casal Número 1 da November Helga e Hotto,  Ana 

Carolina Braga Meotti, - Rainha da 28ª Novemberfest,  Lisiane e Lauri Müller - casal-prersidente do Conselho Deliberativo, 

Marilise e Luís Voese - casal-presidente do Gaúcho - no lançamento da 28ª Novemberfest, que vai ter dois grandes bailes.

Marcos e Rosani Pulcinelli, Prefeito Jacques e a Primeira 

Dama Juliana Barbosa, Renata Pulcinelli e Vitória Henkes - 

Soberanas do Clube Gaúhco, Nara e Itaner Henkes...

...Marli Johann, Clodo e Ione Benvenutti, Noé Serra, Heloísa 

e Sérgio Schneider, Magme e Fernando Londero - marcaram 

presença no lançamento da 28ª Novemberfest.
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Turismo

“Não direi que somos donos desta 
terra, a terra é de todos, e, somos todos 
missioneiros! Respeitamos os povos 
brancos e um olhar de respeito aos in-
dígenas é tudo o que queremos!” Pará-
frase extraída do discurso do Cacique 
Anildo da aldeia Guarani, Tekoá Pyau, 
durante uma versão da “Missa da Ter-
ra Sem Males”, celebrada no fi nal da 
tarde de domingo, dia 15, na chegada 
dos 10 peregrinos que percorreram 748 
quilómetros em 29 dias na primeira ca-
minhada pelo Roteiro Turístico Inter-
nacional Caminho das Missões. 

Os peregrinos iniciaram a caminha-
da no dia 18 de agosto, em San Igná-
cio Guazu e seguiram um roteiro que 
pontua locais, hoje, pertencentes ao 
território de três países: Uruguai, Ar-
gentina e Brasil. Na época das Missões 
Jesuíticas existiam 30 reduções, sendo 
sete localizados a leste do Rio Uruguai 

e também chamadas de “Sete Povos 
Orientais” (Brasil). As outras 23 se 
constituíram na margem direita do Rio  
Uruguai (Argentina e Uruguai).

Nesta caminhada os peregrinos pas-
saram por lugares onde ocorreram fatos 
históricos, conheceram as ruinas das re-
duções jesuíticas, áreas rurais onde mo-
ram famílias de imigrantes, provaram 
da gastronomia da região, tiveram con-
tato com hábitos de fé, com as ativida-
des econômicas da área rural e urbana 
de pequenas cidades em um exercício 
de força de vontade e desapego. 

A última cidade a visitar foi San-
to Ângelo, pois esta cidade é a última 
das reduções fundadas pelos Jesuítas. 
Na chegada, foram recepcionados por 
crianças vestidas de anjo, um coral de 
vozes e pelos moradores da cidade, que 
vieram participar da Missa da Terra 
sem Males. 

Marcos Demeneghi

“Somos todos Missioneiros”
Caminhada de 748 quilômetros culmina com um pedido de perdão por meio da Missa da Terra Sem Males

PERDÃO AOS POVOS ORIGINÁRIOS DA AMÉRICA 

A Missa da Terra Sem Males é uma 
expressão poética, musical e refl exiva 
regida pelo Maestro Martin Coplas e 
reforça a cultura de compromisso com 
os povos originários da América do Sul e 
uma espécie de “pedido de perdão” pelos 
genocídios e a degradações da Terra 
ocorridos na fase pré-colonial, colonial e 
nos tempos contemporâneos. 

A missa possui uma narrativa histórica 
que confronta culturas antagónicas e 
até paradoxais, ou seja, calcadas em 
posturas e visões de mundo diferentes, 
uma delas centrada no indígena, fi lho da 
mãe natureza que não percebe a terra 
como posse, e, uma segunda, fundada 
na expansão territorial europeia, povo 
que usou de estratégias variadas para 
delimitar fronteiras e ter a posse da 
América do Sul. 

Uma das estratégias foi a espanhola, 
que usou a igreja e os padres Jesuítas 
para organizar comunidades indígenas 
mais suscetíveis em absorver os 
costumes Europeus. Às margens do Rio 
Uruguai fundaram 30 reduções Jesuítico/
Guaranis, um modelo de organização 
social que resultou em uma espécie 
de sincretismo cultural calcado, tanto 
nos paradigmas e modos de vida dos 
indígenas, quanto, por um sistema 
educacional que difundia técnicas de 
escultura, arquitetura, música, fundição 
de ferro, agropecuária, organização social 

e valores contidos nos princípios do 
Catolicismo Cristão.

Embora a experiência tenha 
proporcionado desenvolvimento 
econômico e social, os tratados territoriais 
assinados politicamente pelas coroas 
portuguesa e espanhola foram causadores 
de catástrofes humanitárias e a extinção 
dos Sete Povos das Missões. Durante 
a chamada Guerra Guaranítica as sete 
Missões Orientais foram incendiadas e 
despovoadas (1756). O sítio arqueológico 
onde encontramos as Ruínas de São Miguel 
foi tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 
1938, e foi declarado Patrimônio Mundial 
pelo UNESCO em 1983. 

Durante a missa Pe. Léo Zeno Konzen 
reforçou o pedido de perdão pelos atos 
cometidos. Declarando que a missa “fala 
pelo que fi zemos com os fi lhas e fi lhos 
amados, os povos originários, os índios 
dessas terras... Dor e indignação pela 
violência praticada, pela discriminação, 
pela escravização e, sobretudo, pela 
destruição violenta das admiráveis 
reduções aqui organizadas num 
consórcio harmonioso entre missionários 
cristãos e populações indígenas.

“Deus quer FALAR-NOS TAMBÉM 
de sua indignação pelo que fi zeram 
povos que se diziam cristãos, praticando 
verdadeiros genocídios, com a cruz e a 
espada na mão...”

Chegada dos Peregrinos

Integrantes do Coral Guarani

Grupo de peregrinos chega na Praça Pinheiro Machado
Crianças vestidas de anjo recepcionam os peregrinos

Marcos Demeneghi



718 de setembro de 2019

Geral INFORMATIVO 14ª CRE
Rosa Maria de Souza

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE
E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br
Blog: http://cresantoangelo.blogspot.com.br

Nossa página no face é 14ª CRE

JOVEM RS CONECTADO NO FUTURO
A 14ª Coordenadoria Regional de Educa-

ção reuniu na sexta-feira (13), diretores das 
18 escolas que participarão da 1ª etapa do 
Programa Jovem RS Conectado no Futuro. O 
Jovem RS Conectado no Futuro é um progra-
ma estratégico que defi ne as ações de gestão 
pedagógica e de planejamento da Secretaria 
Estadual da Educação. A iniciativa promove 
o empreendedorismo, a inovação e a criati-
vidade nas escolas em parceria com parques 
tecnológicos e universidades. A proposta va-
loriza, apoia e dá visibilidade e estímulo ao 
crescimento e protagonismo juvenil. As esco-
las indicadas ao programa participam no dia 
26 de setembro, em Ijuí do Ideathon Jovem 
RS. A ação faz parte da maratona de sensibi-
lização e cocriação de novas estratégias para 
educação, cujo objetivo é criar projetos edu-
cacionais de forma colaborativa, utilizando 
inovação aberta. Na oportunidade, a Coorde-
nadora Regional de Educação, Rosa Maria de 
Souza, apresentou o Cenário da Educação no 
RS e o projeto Seduc em Missão previsto para 
o dia 23 de setembro. A iniciativa do projeto 
leva uma equipe técnica da Secretaria da Edu-
cação do RS até as Coordenadorias Regionais 
de Educação (CRE) para um momento de aco-
lhimento e escuta dos gestores das escolas. 

SEMANA FARROUPILHA
EM SANTO ÂNGELO

Santo Ângelo ganhou sons e coloridos di-
ferentes, na sexta-feira (13), com a abertura 
ofi cial dos Festejos Farroupilhas, na Praça 
Pinheiro Machado. Nesta semana, o orgulho 
de ser gaúcho está presente nas escolas, nas 
vitrines das lojas, na indumentária de traba-
lhadores em diferentes ambientes de traba-
lho, bem como nas manifestações culturais 
e artísticas, desfi le das entidades e cavalaria-
nos. A 14º Coordenadoria Regional de Educa-
ção parabeniza as entidades tradicionalistas 
que cultuam, divulgam, preservam a tradição 
através da beleza da música, das danças e dos 
costumes repassados a cada geração. Con-
vidamos toda a comunidade para prestigiar 
a programação organizada pelas entidades 
durante a Semana Farroupilha e também o 
Desfi le Farroupilha que acontecerá no dia 20 
de setembro, com início às 8h30min, na Rua 
Marechal Floriano.

PROFESSOR ESTADUAL É 
HOMENAGEADO PELA FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA

A 14ª Coordenadoria Regional de Educa-
ção parabeniza o professor da rede estadual e 
assessor do Jogos Escolares do Rio Grande do 
Sul – JERGS/2019, Joceli de Moura Godoy, 
carinhosamente conhecido como “Cometa”, 
pela homenagem recebida da Federação In-
ternacional de Educação Física, no dia 13 de 
setembro, no Parque de Exposições da Ex-
pointer, em Esteio. Merecido reconhecimento 
pelo trabalho em prol do esporte.

FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS
A 14ª Coordenadoria Regional de Edu-

cação está organizando o Festival de Bandas 
Marciais, previsto para o dia 06 de outubro, 
no Centro Histórico de Santo Ângelo. Conta-
mos com a participação das Bandas Marciais 
de todas as escolas estaduais e municipais.

Estudantes escreveram mensagens de apoio

Termina no dia 30 de setembro de 2019 o prazo 
de inscrição no cadastro de destinação de recursos 
do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Santo 
Ângelo. O objetivo é o de proceder controle, publi-
cidade e transparência das verbas oriundas dos ter-
mos de ajuste de condutas (TACs) celebrados pelo 
MPT, bem como das provenientes de acordos ou 
condenações judiciais. As inscrições são voltadas a 
órgãos públicos e pessoas jurídicas sem fi ns lucrati-
vos da área de abrangência do MPT em Santo Ânge-
lo, atualmente composta de 83 municípios.

As entidades podem inscrever projetos de no 
máximo R$ 150 mil, mediante a apresentação de 
três orçamentos para cada item a ser comprado ou 
contratado. É possível apresentar mais de um pro-
jeto, desde que respeitado o limite do valor em cada 
projeto. Os documentos devem ser entregues prefe-
rencialmente em meio eletrônico, em mídia física, 
na sede do MPT (Rua Antunes Ribas, 1.888, Centro, 
Santo Ângelo-RS), presencialmente ou via Correios.

As entidades devem apresentar o estatuto social, 
a ata de eleição e posse da atual diretoria, certidão 

negativa de débito junto à Previdência Social e Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), certifi -
cado de reconhecimento da entidade como de utili-
dade pública e certidão do distribuidor de processos 
na Justiça do Trabalho no Estado do Rio Grande do 
Sul. Devem também indicar conta corrente para de-
pósito dos valores.

O resultado da homologação da inscrição dos 
projetos será divulgado 90 dias após o encerramen-
to das inscrições. As entidades que forem contem-
pladas devem apresentar prestação de contas ao 
MPT, e, nos casos de reversões decorrentes de ação 
judicial, nos autos do processo, perante o Poder Ju-
diciário.

A seleção dos projetos será feita pelos procura-
dores do MPT em Santo Ângelo, a partir de critérios 
que constam no Edital, dando-se preferência a pro-
jetos oriundos do termo de cooperação interinstitu-
cional entre MPT-RS e Ministério Público Estadual 
(MPE-RS), fi rmado em 26 de setembro de 2017.

O edital está disponível no site www.prt4.mpt.
mp.br/procuradorias/ptm-santo-angelo.

Objetivo é proceder controle, publicidade e transparência das verbas oriundas dos TACs e 
acordos ou condenações judiciais; valor dos projetos é limitado a R$ 150 mil

MPT encerra dia 30
o prazo para cadastrar 

entidades 

CIRCUNSCRIÇÃO DO MPT EM SANTO ÂNGELO:

AJURICABA, ALECRIM, ALEGRIA, 
AUGUSTO PESTANA, BARRA DO 
GUARITA, BOA VISTA DO BURICÁ, 
BOA VISTA DO CADEADO, BOA VIS-
TA DO INCRA, BOM PROGRESSO, 
BOZANO, BRAGA, CAIBATÉ, CAMPI-
NAS DAS MISSÕES, CAMPO NOVO, 
CÂNDIDO GODOI, CATUÍPE, CERRO 
LARGO, CHIAPETA, CONDOR, CO-
RONEL BARROS, CORONEL BICACO, 
CRISSIUMAL, CRUZ ALTA, DERRU-
BADAS, DEZESSEIS DE NOVEMBRO, 
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO, 
ENTRE IJUÍS, ESPERANÇA DO SUL, 

EUGÊNIO DE CASTRO, FORTALEZA 
DOS VALOS, GIRUÁ, GUARANI DAS 
MISSÕES, HORIZONTINA, HUMAI-
TÁ, IBIRUBÁ, IJUÍ, INDEPENDÊNCIA, 
INHACORA, JÓIA, MATO QUEIMA-
DO, MIRAGUAI, NOVA CANDELÁRIA, 
NOVA RAMADA, NOVO MACHA-
DO, PANAMBI, PEJUÇARA, PIRAPÓ, 
PORTO LUCENA, PORTO MAUÁ, 
PORTO VERA CRUZ, PORTO XAVIER, 
QUINZE DE NOVEMBRO, REDENTO-
RA, ROLADOR, ROQUE GONZÁLEZ, 
SALDANHA MARINHO, SALVADOR 
DAS MISSÕES, SANTA BÁRBARA DO 

SUL, SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO, 
SANTO AUGUSTO, SANTO CRISTO, 
SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, SÃO LUIZ 
GONZAGA, SÃO MARTINHO, SÃO 
MIGUEL DAS MISSÕES, SÃO NICO-
LAU, SÃO PAULO DAS MISSÕES, SÃO 
PEDRO DO BUTIÁ, SÃO VALÉRIO DO 
SUL, SEDE NOVA, SENADOR SAL-
GADO FILHO, SETE DE SETEMBRO, 
TENENTE PORTELA, TIRADENTES 
DO SUL, TRÊS DE MAIO, TRÊS PAS-
SOS, TUCUNDUVA, TUPANCIRETÃ, 
TUPARENDI, UBIRETAMA, VISTA 
GAÚCHA E VITÓRIA DAS MISSÕES.

Setembro Amarelo é tema de Intervalo 
Colaborativo na FASA

O Intervalo Colaborativo foi o momento escolhi-
do para abordar o Setembro Amarelo na Faculdade 
Santo Ângelo (FASA). Na última semana, os colabo-
radores do Departamento de Comunicação e Marke-
ting propuseram um bate-papo sobre o tema. 

A atividade foi realizada em um pergolado am-
bientado com luzes decorativas, fotos de pessoas 
que postaram suas imagens em redes sociais e pouco 
tempo depois cometeram suicídio. O grupo projetou 
videoclipes de três músicas que abordam o tema - 
Flores (Titãs), Pulsos (Pitty) e Desconstrução (Tiago 
Iorc) - canção analisada de forma mais aprofundada. 

“Essa é uma canção muito forte. Ela fala de ma-
neira poética e sensível sobre uma menina que en-
cobre seus sentimentos reais, para ser aceita social-
mente. Essa desconstrução soma-se a uma solidão 
enorme e abandono. Ao fi nal, ela termina com sua 
vida como quem desligou o celular. É a arte falando 
de nossa realidade”, explica a Relações Públicas da 
FASA, Clarissa Lerino.

O bate-papo na FASA foi fi nalizado com a mani-
festação dos estudantes em pequenos bilhetes ama-
relos.

Thayan Lisboa/Assessoria FASA
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Os “Donos da Capa” são o advogado Mauro Volkmer, o bacharel em Direito, Carlos Volkmer, o cirurgião plástico,
Doutor Daniel Barazzetti e a anestesista, Doutora Bárbara Th omé Cavalheiro.

Festa “O Dono do Pedaço” comemora os 
24 anos de comunicação de Amauri Lírio 
e lançamento da Revista O Mensageiro

Na noite do último sábado, dia 14, 550 convi-
dados participaram no Salão Principal do Clube 
Gaúcho da 19ª edição da “Festa do Briefi ng” com o 
tema “O Dono do Pedaço” para comemorar os 24 de 
comunicação de Amauri Lírio e lançamento da 55ª 
Revista O Mensageiro – Especial Briefi ng Social. A 
animação da noite foi por conta da Banda Balança 
Brasil. 

A festa foi comandada pelo jornalista Amauri 
Lírio que homenageou os patrocinadores com a en-
trega do troféu “O Dono do Pedaço”. “A todas essas 
empresas o nosso muito obrigado, por acreditarem 

em nosso trabalho, bem como terem a visão de agre-
gar a sua marca neste evento”, agradeceu.  

Durante a Festa do Briefi ng foi realizada a coro-
ação da Broto Santo Ângelo, Júlia Przyczynsky, ela 
recebeu o posto de Júlia David Lima que represen-
tou o município em 2018. 

Foi realizado também o desfi le de despedida da 
Rainha Julia Tonetto Didonet, e das Princesas Vitó-
ria Marchesan Henkes e Ana Carolina Bragagnolo– 
Soberanas 2018 do Clube Gaúcho, que passaram a 
faixa e a coroa para as suas sucessoras, Julia David 
Lima – Rainha, Renata Fabiana Pucinelli e Carolina 

Bracht da Veiga– Princesas de 2019/2020. Também 
foi realizada a coroação da Miss Santo Ângelo 2020, 
Daniele Marino Lange, que recebeu a faixa de Mar-
tina Londero.

A Revista O Mensageiro – Especial Briefi ng So-
cial aborda diversos assuntos interessantes e rele-
vantes para os leitores que por meio dela, estão in-
formados tudo que acontece na vida social de Santo 
Ângelo e região. Os “Donos da Capa” são o advogado 
Mauro Volkmer, o bacharel em Direito, Carlos Volk-
mer, o cirurgião plástico, Doutor Daniel Barazzetti 
e a anestesista, Doutora Bárbara Thomé Cavalheiro. 

Vick Almeida

Os “Donos da Capa” da 55ª Revista O Mensageiro recebendo os primeiros exemplares As Soberanas do Clube Gaúcho 2018 e 2019 com os diretores da entidade social

Jornalista Amauri Lírio durante a a cerimônia de lançamento da 55ª Revista O Mensageiro – Especial Briefi ng Social


