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Notas

Editorial
 Uma das primeiras 

preces que os pais en-
sinam aos fi lhos é a do 
anjo da guarda: “Santo 
Anjo do Senhor, meu 
zeloso guardador, se a 
ti me confi ou a pieda-
de divina, sempre me 
rege,  guarda, governa 
e ilumina. Amém”.

Pois bem, por que 
não nos lembrarmos 
desse costume e hábito 
de fé no dia dedicado 
ao anjo da guarda? 

Na capa da edição 
usamos uma repre-
sentação do Anjo da 
Guarda, esculpida por 
Tadeu Martins, é uma 
escultura em bronze 
que está no pórtico que 
dá acesso ao pergolado 
dos trinta povos mis-
sioneiros. 

Outro assunto com 
referência missionei-
ra está na página três 
de hoje. O espetáculo 
Som e Luz extraordi-
nariamente está sen-
do apresentando com 
movimento da dança e 
nesta temporada com a 
colaboração de Guara-
nis, confi ra. 

A eleição do Con-
selho Tutelar será no 
próximo fi nal de sema-
na. O voto não é obri-
gatório, mas é um ato 
de cidadania. Elabora-
mos uma matéria com 
todas as informações 
necessárias para cola-
borar com o processo 
de escolha. Consulte na 
página 6.

Estamos no mês de 
outubro, momento de 
lembrarmos da preven-
ção do câncer de mama. 
Na contracapa da edição 
resumimos informações 
necessárias para acom-
panhar a programação 
do Outubro Rosa em 
Santo Ângelo. 

Boa leitura e ótima 
semana.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

27°
19°

35 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

22°
16°

24 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

23º
16°

8 mm

1º/10/2019 - 14h
1° Prêmio -  6.527
2° Prêmio -  1.482
3° Prêmio -  7.166
4° Prêmio -  7.915
5° Prêmio -  4.801
6° Prêmio -  7.891

1º/10/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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Nova
28/9 a 4/10

Inscrições prorrogadas
A Secretaria Municipal de Cultura confi rmou a 

prorrogação das inscrições para o 6º Concurso de 
Fotografi as até o dia 14 de outubro. O edital com 
as regras de participação estão disponíveis no site 
da Cultura, com premiação para as três primeiras 
fotografi as avaliadas pela comissão julgadora.

Com o tema “Encontros e desencontros do meu 
viver”, serão escolhidas vinte fotografi as vencedo-
ras para exposição na Feira do Livro em outubro, 
sendo os três primeiros colocados premiados em 
dinheiro. Já as outras dezessete imagens vão com-
por uma mostra itinerante. Certame recebe a ins-
crição gratuita de até três fotos por participante.

As inscrições devem ser realizadas com o pre-
enchimento da fi cha de inscrição (digitada ou 
manuscrita em letra de forma legível), disponível 
junto com o regulamento do concurso no Site do 
Município, na aba Secretaria Municipal de Cultura 
pmsantoangelocultura.abase.com.br/site.

Sebrae promove evento 
na Faculdade CNEC

Evento será nesta quinta-feira, dia 3, e abordará 
Lei da Empresa Simples de Crédito em Santo Ângelo. 

A Lei que possibilita a criação da Empresa Sim-
ples de Crédito foi sancionada em abril, mas mui-
tos ainda têm dúvidas sobre como funciona essa 
nova modalidade de crédito. Pensando nisso, o Se-
brae RS está organizando o Encontro de Negócios 
- Empresa Simples de Crédito para tratar do tema. 
O evento ocorrerá no dia 03 de outubro, às 19h, 
na Faculdade CNEC (Rua Prof. Dr. João Augusto 
Rodrigues, 471), em Santo Ângelo.

Serão abordadas as oportunidades desta nova 
modalidade de empresa, além de explicar como 
funciona uma Empresa Simples de Crédito, , as 
suas regras de atuação e como planejar a abertura .

Para participar é preciso se inscrever através 
do link https://sebraers.com.br/esc/

Estudantes são 
campeões de Xadrez

do CERGS
Enxadristas do Colégio Marista Santo Ângelo 

conquistaram as primeiras colocações nos jogos 
do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul 
(CERGS), que ocorreram sábado, 28/9, no Sesc 
em Porto Alegre. Os estudantes Mateus do Ama-
rante Fontoura e Thais Cardoso Matuszewski 
foram campeões nas categorias masculino e fe-
minino juvenil, respectivamente. Já os jovens Re-
nato Alves Ribas Junior e Andreia Karla Demkiu 
Shinya fi caram em 2º lugar.

Para Mateus, que aprendeu a jogar xadrez aos 
seis anos e ganhou pela segunda vez o campeona-
to, a conquista é resultado da dedicação aos trei-
nos. Já para Thais, a vitória foi inesperada. “To-
dos os participantes do CERGS são de alto nível, 
treinam e jogam sempre. Estou muito feliz por ter 
fi cado em 1º lugar” , destaca a campeã.

Marcos Demeneghi

Dia do Anjo Dia do Anjo 
da Guarda da Guarda 
Duas representações do Anjo da 

Anjo da Guarda fazem parte do es-
paço urbano da cidade, uma delas, 
está no alto da Catedral Angelopoli-
tana e a segunda no pórtico no lado 
sul da praça Pinheiro Machado e 
hoje, dia 2 de outubro,  é o “Dia do 
Anjo da Guarda”.

A cidade é identifi cada com este 
nome: “Santo Ângelo” em referên-
cia a última das reduções jesuíticas 
fundadas no Brasil - Sant”Angel da 
La Guardia e Sant”Angel Custódio - 
como consta em alguns documentos 
espanhóis da época.

Atos de fé e de integração festi-
va estão sendo realizados nesta se-
mana pelos católicos da paróquia 
da Catedral, hoje inicia o tríduo em 
honra ao Anjo da Guarda: Às 19h 
desta quarta ocorre uma celebração 
religiosa que abrirá o “Mês Extraor-
dinário das Missões” com o tema: 
“Batizados e enviados: A igreja de 

Cristo em missão no mundo”.
“A Missão começa em casa” será 

tema da segunda celebração que 
ocorrerá na sexta-feira, dia 4 às 19h 
e “A vida é nossa missão” será o 
tema de sábado, dia 5 às 17h. 

QUERMESSE
Será realizada ainda uma quer-

messe nos dias 5 e 6 de outubro, 
próximo sábado e domingo, neste 
tipo de evento serão comercializa-
dos alimentos em porções que po-
dem ser levados para casa como: 
Carne de porco e galetos, sonhos, 
pastéis, polenta frita, batata doce e 
cucas.

Os donativos e recursos arreca-
dados serão destinados para a con-
clusão do projeto de instalação de 
uma usina de energia solar para a 
Catedral Angelopolitana e também 
para continuar as obras de manu-
tenção da igreja.

Crescente
5/10 a 12/10
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Uma intervenção cênica protagonizada por Gua-
ranis, jovens miguelinos e acadêmicos do Curso de 
Dança-Licenciatura da UFSM – Universidade Fede-
ral de Santa Maria compõe o espetáculo Som e Luz 
em Corpos. A estreia será nos próximos dias 11 e 12 
de outubro, 20h, quando o Som e Luz comemora 41 
anos de exibição diária no Sítio Histórico de São Mi-
guel Arcanjo. 

Além destas datas, haverá apresentações do Som 
e Luz em Corpos nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, 
às 20h30min.  Espetáculos que tem origem no pro-
jeto de extensão “De terra seus corpos” que conta 
com a parceira do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) e a Prefeitura de São 
Miguel das Missões. 

O projeto é coordenado pelo santo-angelense 
professor Odailso Berté, do Curso de Dança-Licen-
ciatura da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), que vem desenvolvendo ações sociocultu-
rais e de arte-educação patrimonial com jovens de 
São Miguel das Missões e da Aldeia Guarani Tekoá 
Ko’Enjú. 

Entre os objetivos desta ação está o de compor 
com estes jovens, junto aos acadêmicos da UFSM, 
o espetáculo Som e Luz em Corpos, que consiste na 
coreografi a e encenação do tradicional espetáculo de 
Som e Luz do Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo, 
Patrimônio Cultural da Humanidade.

Um dos principais objetivos do projeto “De ter-
ra seus corpos” é não mais falar “sobre” os Guarani, 
mas criar “com” eles e com a comunidade local ou-
tras narrativas sobre a história missioneira, possibi-
litando que estes atores sociais protagonizem, criti-
quem e reconstruam sua história através da arte. A 
pedido dos próprios Guarani, ofi cinas de dança con-
temporânea estão sendo realizadas na Aldeia Tekoá 
Ko’Enjú desde março deste ano. Nessas ofi cinas, de-
senvolvidas junto com professores Guarani, não são 
transmitidas coreografi as prontas, mas, são propos-
tos exercícios, imagens, perguntas e temas gerado-
res aos quais eles reagem e respondem com gestos, 
movimentos corporais e mesmo recordações de suas 
danças autóctones. Com esses movimentos dá-se a 
montagem das coreografi as que são assim criadas 
de maneira compartilhada, sendo os jovens guarani 

e miguelinos partícipes e coautores desse processo 
criativo coletivo que resulta em uma intervenção cê-
nica dentro do som e luz, além de formas de recons-
trução do pertencimento, identifi cação, memória e 
identidade cultural através da mediação e presença 
viva dos corpos.  

Ao compreender o texto do espetáculo de Som 
e Luz em sua própria língua, durante os processos 
criativos, os Guarani têm questionado essa narrativa 
sobre os acontecimentos históricos, e isso tem gera-
do diferentes refl exões que repercutirão em futuras 
transformações nesta obra que é exibida há mais 
de quatro décadas. As cenas e coreografi as criadas 
com o elenco guarani e miguelino nem sempre criam 
acordos com a narrativa textual e musical da obra, 
mas estabelecem algumas tensões e questionamen-
tos através da presença corporal dos atores-bailari-
nos. Trata-se de uma intervenção cênica em um sítio 

arqueológico que põe em relação a dança contem-
porânea e o patrimônio cultural, o patrimônio ima-
terial e o material, os corpos do presente e as ruínas 
das construções do passado, visando outras formas 
de experiência estética, ressignifi cação e questiona-
mentos em relação à narrativa histórica contada.

Este trabalho de arte-educação patrimonial e so-
ciocultural é realizado através de um Convênio cele-
brado entre a UFSM, a FATEC e a Prefeitura Munici-
pal de São Miguel das Missões, através da Secretaria 
de Turismo, contando com o importante apoio do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN), do Museu das Missões/Instituto Bra-
sileiro de Museus (IBRAM), do Centro de Educação 
Física e Desportos, do Curso de Dança-Licenciatura, 
da Pró-Reitoria de Extensão e da Coordenadoria de 
Cultura e Eventos da UFSM, e da Secretaria Munici-
pal de Educação de São Miguel.

Cultura

A estreia será nos dias 11 e 12 deste mês

Patrimônio da Humanidade é palco de espetáculo com os Guaranis jovens de São Miguel e acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria

Quarenta e um anos doQuarenta e um anos do
Espetáculo Som e LuzEspetáculo Som e Luz

Maysa Frizzo

Representantes de Santo Ângelo estão classificados para final do ENART
No último fi nal de semana 

mais de três mil tradiciona-
listas participaram da segun-
da fase da Inter-Regional do 
Encontro de Artes e Tradição 
Gaúcha (ENART). O evento foi 
realizado no Ginásio Marcelo 
Mioso, CTG Os Legalistas, Co-
légio Estadual Missões e Colé-
gio Tiradentes. Santo Ângelo 
terá representantes em diver-
sas modalidades na fi nal em 
Santa Cruz do Sul no mês de 
novembro.

As disputas iniciaram na 
manhã do sábado, mas a sole-
nidade ofi cial de abertura foi 
realizada no início da tarde. O 
prefeito Jacques Barbosa des-
tacou a satisfação em Santo 
Ângelo sediar novamente uma 
etapa classifi catória ao ENART. 
“Um evento que é a defesa do 

folclore e a preservação da cul-
tura gaúcha em sua essência”, 
defi niu.

De Santo Ângelo, classifi ca-
ram-se para a fi nal do ENART, 
os grupos de danças do CTG 20 
de Setembro e do GDF Os Far-
roupilhas; na chula, Emerson 
Taborda de Brum, do CTG Tio 
Bilia; na gaita piano, Lorenzo 
Rossini (20 de Setembro); Da-
niel Forrati, do CTG Tio Bilia 
classifi cou-se na gaita de até 
oito baixos e também na mo-
dalidade acima de oito baixos; 
Paulo Cezar Maciel Junior, do 
GTF Coronel Aparício Borges 
garantiu classifi cação na gaita 
de botão de até oito baixos.

O Centro de Pesquisas Fol-
clóricas Piá do Sul, de Santa 
Maria, foi o grande vencedor 
geral. Santo Ângelo recebeu pela terceira vez a fase Inter-Regional do ENART

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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No último sábado, o Canoas Parque Hotel, em Canoas, foi o cenário da festa de escolha do Broto 

Rio Grande do Sul 2019, numa promoção de Marcelo Soes, que contou com a participação de 

29 candidatas, entre elas a representante de Santo Ângelo, Júlia Przyczynski, que foi indicada pelo 

jornalsita Amauri Lírio. A 49ª edição do evento teve como vencedoras: Broto RS 2019 - Gabriela Biondo 

(Garibaldi), Princesas - Lívia Haas Heinen (Venâncio Aires) e Amanda Quinot Persch (Lajeado), Broto 

Simpatia - Roberta Barcellos (Viamão), Broto Ternura - Alana Eduarda Backes (São José do Hortêncio), 

Broto Destaque - Erika Menuzzi SantosErika Menuzzi Santos (Dom Pedrito) e Broto Social  -  Isabela Agne (Ijuí).  A nossa bela Júlia, 

mesmo não fi gurando entre as sete classifi cadas, representou muito bem a nossa cidade. 

Roberta Barcellos (Viamão) - Broto Simpatia; Alana Eduarda Backes (São José do Hortêncio) - BrotoTernura; Princesa Roberta Barcellos (Viamão) - Broto Simpatia; Alana Eduarda Backes (São José do Hortêncio) - BrotoTernura; Princesa 
Lívia Haas Heinen (Venâncio Aires);   Broto Rio Grande do Sul 2019, Gabriela Biondo (Garibaildi);  Princesa, Amanda Lívia Haas Heinen (Venâncio Aires);   Broto Rio Grande do Sul 2019, Gabriela Biondo (Garibaildi);  Princesa, Amanda 
Quinot Persch (Lajeado) ; Isabela Agne (Ijuí)  - Broto Social e  Erika Menuzzi Santos(Dom Pedrito) - Broto Destaque.Quinot Persch (Lajeado) ; Isabela Agne (Ijuí)  - Broto Social e  Erika Menuzzi Santos(Dom Pedrito) - Broto Destaque.

Júlia Przyczynski
Júlia Przyczynski

 Broto Santo 
 Broto Santo ÂngeloÂngelo

Fotos: Rodrigo FariasFotos: Rodrigo Farias

A empresária Nara Faustino, que dirige com dinamismo a Missões Refrigeração,  
teve encontro marcado com o calendário no último domigo, 29, ocasião em 

que acrescentou mais um ano em sua vida. E no último dia de setembro, 30, foi 
a vez da atuante Primeira Dama do nosso município e competente psicóloga - 
Juliana Barbosa, celebrar o seu aniversário. Ambas foram o centro das atenções 
de seus familiares e amigos, bem como de muitas e merecidas homenagens. Às 

amigas, Nara e Juliana, parabéns, felicidades e muito sucesso!

NA 19ª FESTA DO BRIEFING: O DONO DO PEDAÇO UM
  Logo mais à noite, a 
mulherada da Confraria 

do Bicho Amigo realiza no 
Clube Gaúcho, um grande 
jantar beneficente com um 
belo desfi le de moda da loja 
Lady Valentina. Ainda restam 
alguns convites que estão 
sendo comercializados ao 
custo de 50 reais.

DOIS
 A empresária Lisandréia 

Munareto está retornando 
de v iagem com muitas 
novidades do mundo fashion, 
portanto, hoje, quarta-feira, 
é dia de circular pela loja 
SFERA.

TRÊS
 Depois de amanhã, sexta-
feira, o Salão Azul do Clube 
Gaúcho vai ser o cenário 
da 10ª edição do Jantar 

Tropical. O tradicional jantar 
benefi cente é uma promoção 
da mulherada do Rotary Cruz 
de Lorena - presidido com 
dinamismo por Elis Lucca. 
Simplesmente imperdível!!! 
Os  convites  você pode 
adquirir ao custo de 50 reais.
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Primeira Dama Juliana e o 
Prefeito Jacques BarbosaGilson e Nara Faustino
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Dr. Daniel Barazzetti - conceituado 
cirurgião plástico, em busca de 
muitas novidades, aliadas  a 

inovação e novas tecnologias, participou 
do Congresso Americano de Cirurgia 
Plástica, que aconteceu de 20 a 23 de 
setembro, em San Diego - Califórnia - 
Estados Unidos.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Contando com o prestígio de familiares, clientes 
e amigos, as empresárias LUCIANA e NORINHA 
Schneider - inauguraram e com sucesso, na quinta-

feira passada a AREZZO Santo Ângelo, com um concorrido 
coquetel. Na ocasião, entre um brinde e outro com 
espumante, a mulherada foi conferindo a belíssima coleção 
verão 2020! A Arezzo Santo Ângelo está um LUXO!!! Arezzo 
na Marquês do Herval, 1174. Com certeza vale a pena dar 
uma espiada na novíssima coleção de pisantes que já estão 
fazendo sucesso nesta temporada!

O decorador e empresário Thiago Prado, tendo como cenário 
a sua loja Thiago Prado - Flores e Interiores, no último dia 26,  

celebrou o seu aniversário de forma intimista e em torno de um 
categorizado coquetel. Na foto acima, Thiago brindando a estreia 
de idade nova entre Ederson Nego Garcia (E), Tatiane Andrade e Tânia 
Debacco(D). Abaixo, e à esquerda o aniversariante Thiago com sua mãe 
Ivone. E abaixo e à direita com Lisandréia Munareto, que chegou de São 

Paulo  hoje com muitas novidades para sua Sfera.

EM TORNO DO THIAGO PRADO!

AREZZO SANTO ÂNGELOAREZZO SANTO ÂNGELO

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio



6 2 de outubro de 2019

Cidadania RELAÇÃO DOS CANDIDATOS E NÚMEROS

• Alcinda de Souza - Nº 20

• Professor Obregon - Nº 25

• Amelinha - Nº 15

• Denise Regina M. Fernandes Nº 10

• Diana Konzen - Nº 13

• Elaine Thomas - Nº 16

• Eloisa Cavalheiro de Ávila - Nº 12

• Everson Medeiros - Nº 11

• Fabinho - Nº 14

• Gilson Roberto Pereira - Nº 26

• Ivone de Albuquerque Carneiro - Nº 17

• Pastora Jocelei - Nº 24

• Jonatã Ferreira - Nº 27

• José Sebastião Langer - Nº 23

• Marisa Meotti Antunes - Nº 21

• Neide Santa Freitas - Nº 28

• Joel - Nº 22

• Rúbia Ferreira - Nº 18

• Viviani Bueno de Almeida - Nº 19

CONFIRA ONDE ESTÁ A SUA SEÇÃO

• Centro Municipal de Cultura - 22/54/61/91/180 - Obs.: Agrupadas - Clube Comercial/Teatro

• Centro Municipal de Cultura - 09/33/89/121  - Obs.: Agrupadas urnas do Centro Municipal de Cultura

• AABB CENTRO - 25/60/155/242 - Obs.: Agrupadas urnas da AABB

• Colégio Estadual Missões - 01/128/148/178/214/234 - Obs.: Agrupadas urnas do Colégio Missões

• Colégio Estadual Missões - 02/07/140/199/201 - Obs.: Agrupadas urnas do Colégio Tiradentes)

• E.E. Edi Tereza Lipert - 76/97/152/195/235 - Obs.: Agrupadas urnas do E.E. Edi Tereza Lipert

• E.E. Catarina Lépori - B. ALIANÇA - 62/127/137/161/188/207/225 Obs.: Agrupadas urnas do 

E.E. Catarina Lépori - B. ALIANÇA

• E.E. Catarina Lépori - 05/37/126/153/160/216/264/289 - Obs.: Agrupadas urnas do 

Colégio Estadual Pedro II

• E.E. Getúlio Vargas - Z. SUL- 16/18/53/100/165/224 - Obs.: Agrupadas urnas do E.E. Getúlio Vargas

• E.E. Onofre Pires - Z. SUL - 29/34/63/142/145/172/189/197/241 Obs.: Agrupadas urnas do 

E.E. Onofre Pires

• E.E. Onofre Pires - 06/136/175/211 Obs.: Agrupadas urnas do Clube Gaúcho 

• IESA - 19/24/79/120/131/150/158 Obs.: Agrupadas urnas do IESA

• IESA - 190/191/196/226/252/255/286 Obs.: Agrupadas urnas do IESA

• E.E. Ulisses Rodrigues - BAIRRO DYTZ - 21/116/124/159/192/237 - Obs.: Agrupadas urnas do

E.E. Ulisses Rodrigues

• Colégio Teresa Verzeri - 23/39/129/151/177/217/248/253/275/285 - Obs.: Agrupadas urnas do 

E.E. Augusto Nascimento e Silva

• Colégio Teresa Verzeri - 04/45/80/83/103/132/149/157/193/205/206/227 - Obs.: Agrupadas urnas 

do Colégio Concórdia e Colégio Tereza Verzeri

• Colégio Teresa Verzeri - 51/78 

• 14ª Coordenadoria Regional de Educação - 14/125/138/164/182/209/243 Obs.: Agrupadas urnas 

do Colégio Santo Ângelo

• 14ª Coordenadoria Regional de Educação - 250/294 - Obs.: Agrupadas urnas do E.M. Liberato 

Saizano V. da Cunha - Bairro São Carlos

• E.E. Esther Schroeder - 26/123/143/167/185/204/222/262 - Obs.: Agrupadas urnas do

E.E. Esther Schroeder

• E.M. Ulisses Rodrigues B. KURTZ - 84/198 Obs.: Agrupadas urnas do E.M. Ulisses Rodrigues B. KURTZ

• E.M. Gildo Castetarin - B. CASTELARIN - 17/141/171/223 - Obs.: Agrupadas urnas do 

E.E. Unido C. Machado - CIEP

• E.M. Margarida Pardelhas Bairro Hortência- 10/122/139/154/170/187/210/232 - Obs.: Agrupadas 

urnas do E.M. Margarida Pardelhas

• E.M. Margarida Pardelhas - Bairro Hortência - 251/267 - Obs.: E.M. Agrupadas urnas do Odila P. 

Carvalho B. BRAGA

• Centro Social Urbano - B. PIPPI- 245/249/282/292/293 - Obs.: Agrupadas urnas do CSU e E.M. José 

Alcebíades de Oliveira - B. ALCEBÍADES

• E.E. ODÃO FELIPE PIPPI - B. PIPPI - 03/118/134/144/166/176 - Obs.: Agrupadas urnas do E.E. Ocião 

F. Pippi, Paróquia Sto Antonio e Ginásio Esportes João Dalacorte

• E.E. Odião Felipe Pippi - B. PIPPI - 240/257/273/277/280/284 - Obs.: Agrupadas urnas do E.E. Odão F. 

Pippi, Paróquia Sto Antonio e Ginásio Esportes João Dalacorte 

• E.E. Abílio Lautert - BAIRRO PIRATINI - 202/220/296/300/309/312 - Obs.:  Agrupadas urnas do E.E. 

Abílio Lautert EMEI Prof José Barcaro

• E.M. Heinz A. Rogowski - 246/290/298/297 - Obs.: Agrupadas urnas do E.M. Heinz A. Rogowski E.M. 

Mathilde Ribas Martins - Cohab

• URI - B. UNIVERSITÁRIO - 258/295 - Obs.: Agrupadas urnas URI

E.M.  Eurico de Moraes - 41/168/283/314 - Obs.: Agrupadas urnas da E.M. Eurico de Moraes - B. HALLER

• E.M. Pedro Krinski B. SÃO JOÃO / Atafona - 55/90

• E.M. Sagrada Família - 42/186/239 - Agrupadas urnas da E.M. Sagrada Família

• E.E. Orestes Lemos - RINCÃO DOS MENDES - 36/73/74 - Agrupadas urnas da E.E. Orestes Lemos/

Rincão dos Meottis/Ilha Grande

• E.M. Antônio Manoel - B. INDUBRAS - 98/106/238 - Agrupadas urnas da E.M. Antônio Manoel/

Olhos d’Água

• Salão Comunitário Comandai - 57/77/96 - Agrupadas urnas do Salão Com. Comandai/

E.M. Esther Schroeder (R. Roratos)/ R. Sossego

• E.E. Santo Tomás de Aquino - RESTINGA SECA - 38/49 - Agrupadas urnas da E.E. Santo Tomás de 

Aquino/Lajeado Micuim

• E.M. N. Senhora Navegantes - TRÊS SINOS - 13/58/108/113/174 - Agrupadas urnas da E.M. N. Sª 

Navegantes/Linha Independência e Distrito União

• E.E. Sagrada Família - LAJEADO DO CERNE - 52/107 - Agrupadas urnas da E.E. Sagrada Familia/Cristo Rei

• E.E. de Ensino Médio Buriti - 15/35/115/162 - E.E. de EM Buriti/Ressaca da Buriti

A população escolherá cinco Con-
selheiros Tutelares e suplentes por 
meio do voto direto, ou seja, pela sua 
livre escolha e garantido o sigilo. Serão 
usadas urnas eletrônicas, que já foram 
preparadas com a cooperação da Justi-
ça Eleitoral. 

No domingo, dia 6 de outubro,  o 
eleitor precisa comparecer ao seu local 
de votação com o Título Eleitoral ou 
um documento de identidade com foto, 
é necessário estar em dia com a justiça 
eleitoral. 

De um modo geral, serão respei-
tados os locais tradicionais de votação 
próximos ao domicílio do eleitor, no en-
tanto, as seções foram agrupadas em 40 
locais diferentes (Confi ra no quadro).

ESCOLHA DOS CONSELHEIROS
O processo para a escolha dos 

membros do Conselho Tutelar é esta-
belecido em lei municipal e realizado 
sob a responsabilidade do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, e a fi scalização do Minis-
tério Público.

O processo de escolha dos membros 
do Conselho Tutelar ocorrerá em data 
unifi cada em todo o território nacional 
a cada 4 (quatro) anos, no primeiro do-
mingo do mês de outubro do ano sub-
sequente ao da eleição presidencial.

A posse dos conselheiros tutelares 
ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 
subsequente ao processo de escolha.

No processo de escolha dos mem-
bros do Conselho Tutelar, é vedado ao 
candidato doar, oferecer, prometer ou 
entregar ao eleitor bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza, inclusive 
brindes de pequeno valor.

ATRIBUIÇÕES
São atribuições do Conselho Tute-

lar:
• atender e aconselhar os pais ou 

responsável;
• promover a execução de suas deci-

sões, podendo para tanto:
• requisitar serviços públicos nas 

áreas de saúde, educação, serviço so-
cial, previdência, trabalho e segurança;

• representar junto à autoridade ju-
diciária nos casos de descumprimento 
injustifi cado de suas deliberações.

• encaminhar ao Ministério Público 
notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os di-
reitos da criança ou adolescente;

• encaminhar à autoridade judiciá-
ria os casos de sua competência;

• expedir notifi cações;
• requisitar certidões de nascimen-

to e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário;

• assessorar o Poder Executivo local 
na elaboração da proposta orçamentá-
ria para planos e programas de aten-
dimento dos direitos da criança e do 
adolescente;

• representar, em nome da pessoa 
e da família, contra a violação dos di-
reitos;

• representar ao Ministério Público 
para efeito das ações de perda ou sus-
pensão do poder familiar, após esgota-
das as possibilidades de manutenção 
da criança ou do adolescente junto à 
família natural.

Conselheiros 
tutelares serão 
escolhidos no 

domingo
Os cinco candidatos que ocuparão o cargo de Conselheiros 

Tutelares pelos próximos quatro anos serão eleitos no domingo, 
dia 6. O período de votação será das 8h30min às 17h e o 

processo eleitoral conta com 19 candidatos (confi ra no quadro). 

O processo será realizado com o auxílio de 40 urnas eletrônicas
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14ª CRE RECEBE SECRETÁRIO 
ESTADUAL DA EDUCAÇÃO

Santo Ângelo recebeu a visita do Secretário 
Estadual da Educação, Faisal Karam, na quinta-
-feira (26). Na sua agenda, às 10h, visitou a 14ª 
Coordenadoria Regional de Educação, momento 
em que foi recebido pela Coordenadora Regio-
nal de Educação, Rosa Maria de Souza e equipe. 
Também esteve presente o Secretário Munici-
pal de Educação de Cerro Largo e Coordenador 
Regional do CONSENE/UNDIME, Edgar Ferst, 
juntamente com a Coordenadora Pedagógica, 
Bernadete. Às 11h, cumpriu agenda na Prefeitura 
Municipal e logo após participou de almoço em 
sua homenagem na Câmara de Dirigentes Lojis-
tas. No turno da tarde visitou a APAE Santo Ân-
gelo onde assinou o termo de cedência de parte 
do espaço utilizado pelo Núcleo de Educação 
de Jovens e Adultos (NEEJACP), para a Escola 
Raio de Sol, da APAE de Santo Ângelo. Na Esco-
la Técnica Estadual Pres. Getúlio Vargas, visitou 
as dependências, interagiu com os alunos e pro-
fessores nas ofi cinas de eletricidade, mecânica e 
marcenaria, bem como dialogou com a equipe 
diretiva, professores e alunos, ouvindo atenta-
mente as colocações de todos os segmentos da 
comunidade escolar.

14ª CRE PARTICIPA DO 4º IDEATHON
Na quinta-feira (26), aconteceu no Salão de 

Atos da Unijuí, a 4ª edição do Ideathon Jovem 
RS, versão pocket da maratona de sensibilização 
e criação de estratégias para educação. A ação en-
volveu diretores e coordenadores pedagógicos de 
108 escolas da Rede Estadual, das coordenado-
rias de Santo Ângelo, Santa Rosa, Palmeira das 
Missões, Três Passos, São Luiz Gonzaga e Ijuí, 
as quais fazem parte do polo 3, cuja sede é a 36ª 
CRE de Ijuí. O Ideathon é mais uma ação do Pro-
grama Jovem RS: Conectado no futuro, da Secre-
taria Estadual de Educação. A atividade promove 
o empreendedorismo, a inovação e a criatividade 
nas escolas, em parcerias com parques tecnoló-
gicos e universidades. A proposta é valorizar, 
apoiar e dar visibilidade e estímulo para o cresci-
mento e o protagonismo juvenil. Representaram 
a 14ª CRE neste evento, equipes diretivas de 18 
escolas estaduais que foram indicadas através de 
seus projetos para participar desse programa.

BANDAS SE APRESENTAM
NO BRIQUE DA PRAÇA

Agradecemos e parabenizamos a Banda do 
Instituto Estadual de Educação Odão Felippe 
Pippi e a Banda da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Edi Teresa Flores Lippert pela 
apresentação no Brique da Praça, neste domigo 
(29). Convidamos a comunidade para prestigiar 
no dia 6 de outubro a Banda da EMEF Eurico de 
Moraes e no dia 22 de outubro a Banda da ETE 
Pres. Getúlio Vargas que também participarão da 
programação do Brique. 

VOTAÇÃO CONSELHO TUTELAR EM 
ESCOLAS ESTADUAIS

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação e 
12 Escolas Estaduais de Santo Ângelo serão locais 
de votação para eleição do Conselho Tutelar, no 
domingo (06). Conheça as escolas que terão urna 
para votação: Colégio Estadual Missões- Urnas 4 
e 5, Colégio Estadual Onofre Pires – Urnas 10 e 
11, E.E.E.F. Abílio Lautert- Urna 28, E.E.E.F. Edi 
Tereza Flores Lippert- Urna 6, E.E.E.F. Me. Ca-
tarina Lépori - Urnas 7 e 8, E.E.E.F. Sagrada Fa-
mília- Urna 39, E.E.E.F. Santo Tomás de Aquino 
– Urna 37, E.E.E.F. Ulysses Rodrigues – Urna 14, 
E.E.E.M. Buriti – Urna 40, E.T.E. Pres. Getúlio 
Vargas – Urna 9, Inst. Est. de Educ. Odão Felippe 
Pippi – Urnas 26 e 27, E.E.E.F. Esther Schroder 
– Urna 20   e 14ª CRE – Urnas 18 e 19.

FINAIS DAS MODALIDADES 
INDIVIDUAIS DO JERGS 2019

A Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) 
promoveu, nos dias, 27 e 28 de setembro, no es-
tádio do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, 
as fi nais nas modalidades individuais dos Jogos 
Escolares do Rio Grande do Sul- JERGS/2019. 
Parabenizamos todos os professores e equipes 
participantes e em especial, a aluna Daiane Colpo 
(3º lugar nos 3.000m/Categoria juvenil/Femini-
no) e o professor Samuel Araújo da EEEM João 
Przyczynski, de Guarani das Missões, como tam-
bém o aluno Adriel Paqueira dos Santos Becker 
de Deus (2º lugar nos 250 m/ categoria infantil 
/masculino) e o professor Adão Maciel dos Reis 
do Instituto Estadual de Educação Odão Felippe 
Pippi de Santo Ângelo pelo destaque no esporte 
educacional.

Central do Bem será 
apresentado em 

evento na Argentina

O trabalho da Central do 
Bem, braço solidário do Gover-
no Municipal de Santo Ângelo, 
será destacado em evento sobre 
empreendedorismo social que 
será realizado nos dias 18 e 19 
de outubro em Posadas, capital 
da Província argentina de Mi-
siones.

O prefeito Jacques Barbosa 
e a primeira-dama Juliana Bar-
bosa, que comanda a Central do 
Bem, receberam o convite da 
direção do INCADE (Institu-
to de Capacitación y Desarollo 
Empresarial) de Posadas para 
expor projeto de atendimento à 
população em vulnerabilidade 
social na Capital das Missões.

O tema da Expo Empreende-
dores promovida pelo INCADE 
é o empreendedor como prota-
gonista social, objetivando fo-
mentar discussões e apresentar 
soluções para coletivos. Trata-
-se de um evento de relevância, 
já que o governador da Provín-
cia de Misiones, Oscar Herrera 
Ahuad e o presidente argentino, 
Maurício Macri, estão entre as 
autoridades que deverão parti-
cipar da programação.

Na oportunidade, o prefeito 
Jacques Barbosa e a primeira-
-dama Juliana Barbosa estarão 
apresentando todas as etapas 
de funcionamento da Central 
do Bem, que possui um trabalho 
reconhecido em prol de famílias 

em situação de vulnerabilidade 
social. São mais de quatro mil 
famílias cadastradas.

Jacques explica que a Cen-
tral do Bem surgiu da vontade 
de prestar um atendimento mais 
qualificado para as pessoas que 
realmente necessitam de auxí-
lio através de doações, seja de 
roupas, calçados, cobertores, 
mas também de móveis, utensí-
lios domésticos, etc. “Tudo feito 
para entregar donativos de qua-
lidade, que realmente servirão 
para essas pessoas e de forma 
digna”, comenta.

A primeira-dama Juliana 
Barbosa afirma que a humani-
zação desse atendimento é o que 
norteia o trabalho da Central do 
Bem. “Por isso, estabelecemos 
nossa sede na Rua São Carlos, 
um lugar onde a população é 
atendida o ano todo e não ape-
nas na campanha do agasalho, 
possibilitando que essas pesso-
as possam escolher os itens que 
necessitam”.

A iniciativa do Governo Mu-
nicipal, por meio do Gabinete 
da Primeira-Dama, conta com 
o apoio das secretarias muni-
cipais do Meio Ambiente e de 
Assistência Social, Trabalho e 
Cidadania. 

Juliana lembra que para 
atender as mais de quatro mil 
famílias cadastradas, a Central 
do Bem conta com o apoio da 

população santo-angelense e de 
parcerias com entidades e ini-
ciativa privada de Santo Ângelo, 
que compreendem o objetivo da 
iniciativa e buscam ajudar aque-
les que estão em situação de 
vulnerabilidade. Além das par-
cerias, foram realizadas campa-
nhas para arrecadar materiais 
escolares e brinquedos para as 
crianças das famílias atendidas. 

A minuciosidade desse tra-
balho e os resultados obtidos é 
que levaram o Instituto de Posa-
das a convidar para o projeto ser 
exposto na Expo Empreendedo-
res. “Vejo que nós conseguimos 
instituir no município um cui-
dado com aqueles cidadãos que 
realmente precisam, nós des-
pertamos nas pessoas um olhar 
de cuidado, o que faz com que a 
gente saiba, que fazer o bem, faz 
bem, e que nós estamos sempre 
prontos para atender quem pre-
cisa”, explica a primeira-dama. 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DA 
CENTRAL DO BEM

A Central do Bem funcio-
na de segunda a sexta-feira das 
8h30min às 11h30min e no tur-
no da tarde das 13h30min às 17 
horas, na Rua São Carlos, 1132. 
As doações podem ser entre-
gues no local ou pode entrar em 
contato pelo telefone (55) 3313-
5514.

Cada cômodo da casa sede da Central do Bem agrega um dos sete departamentos: 
Linha bebê, infantil masculino e feminino, adulto masculino e feminino, cama, mesa, banho e reposição

Trabalho solidário do Governo Municipal será destaque na Expo Empreendedores de Posadas
Divulgação
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Em Santo Ângelo uma série de atividades voltadas à saúde da mulher
será desenvolvida no dia 15, na sede da coordenadoria

Outubro Rosa: Mês
de prevenção ao 
câncer  de mama

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), o Movimento internacional de conscien-
tização para o controle do câncer de mama, Ou-
tubro Rosa, foi criado no início da década de 1990 
pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

O objetivo principal desta data é conscien-
tizar as mulheres sobre a importância da pre-
venção da doença e compartilhar informações, 
para que assim, o diagnóstico precoce consiga 
ser realizado. 

Para este ano, o INCA atualizou a cartilha 
“Câncer de Mama: vamos falar sobre isso?” 
que está em sua quinta edição. A partir dela é 
possível sanar diversas dúvidas sobre a doença 
e compreender a necessidade e a importância 
do diagnóstico precoce, para que as chances de 
bons resultados no tratamento sejam maiores. 

A cartilha está disponível para leitura no site 
www.inca.gov.br.

Em Santo Ângelo, a Coordenadoria Muni-
cipal da Mulher (CMM) será responsável por 
promover no próximo dia 15, uma extensa pro-

gramação relacionada à saúde da mulher, inte-
grando o Movimento Outubro Rosa. O evento 
será realizado na sede da coordenadoria (Rua 
Antunes Ribas, 3591), com início às 9h30min.

Segundo a titular da CMM, a psicóloga Simo-
ne Lunkes, durante o encontro haverá palestra 
com a enfermeira Kelly Meller Sangoi, especia-
lista em oncologia e coordenadora do Centro de 
Oncologia e Hematologia das Missões (COHM), 
com orientações e prevenção à saúde da mulher. 
As mulheres que participarem da palestra pode-
rão realizar na própria CMM o agendamento de 
exames preventivos oferecidos pela Secretaria 
Municipal da Saúde. 

Também será repassado às mulheres aten-
didas pela coordenadoria um kit de produtos de 
higiene, com doações recebidas durante a Capa-
citação para os Agentes da Rede de Atendimen-
to à Mulher, evento promovido pela CMM. 

O encontro terá atividades com acadêmicas 
do Curso de Educação Física da URI Campus 
Santo Ângelo. 


