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Retrato cotidianoRetrato cotidiano
A tônica da edição 

de sábado é a diversida-
de de assuntos. Chega 
até sua casa um comple-
to caderno com o me-
lhor do jornalismo so-
cial editado por Amauri 
Lírio. No qual é possível 
conferir tendências de 
moda, o briefi ng social 
com o melhor dos even-
tos e também artigos de 
opinião. 

No caderno Viver 
Bem uma seleção de 
assuntos relacionados 
a um cotidiano mais 
amplo, no qual abor-
damos assuntos como 
agricultura sintrópica, 
outubro rosa, Bio Flora 
da URI e a importância 
da leitura.

Por falar em leitura, 
confi ra as informações 
sobre o maior evento 
literário que ocorre no 
município, que é a feira 
do livro de Santo Ân-
gelo, está no jornal de 
hoje.

O vice-presidente 
Hamilton Mourão de-
sembarcou no aeropor-
to regional Sepé Tiara-
ju, com destino a Ijuí, 
fi zemos um breve relato 
de sua passagem pelo 
Rio Grande do Sul no 
dia de ontem. 

Continuamos com 
a série animais domés-
ticos e neste sábado fa-
lamos com um criador 
de aves silvestres, saiba 
mais sobre este interes-
sante assunto ao abrir o 
nosso jornal. 

Os 90 anos da IELB 
– Comunidade Evan-
gélica Luterana Sião de 
Santo Ângelo foi lem-
brado nas páginas do 
Mensageiro. Confi ra no 
Retrato Cotidiano um 
pouco da história desta 
denominação de fé, que 
desde o ano de 1929, 
também trabalha pela 
educação dos santo-an-
gelenses. 

Boa leitura e ótimo 
fi nal de semana.

Marcos Demeneghi

A Comunidade Evangélica Lute-
rana Sião de Santo Ângelo completou 
90 anos na última sexta-feira, dia 18. 

Foi no ano de 1929, por meio 
da liderança do Pastor Octacílio 
Schüler, que esta denominação foi 
ofi cialmente reconhecida em nossa 
cidade. Comunidade que construiu 
uma história de fé e também relacio-
nada a educação, por meio da Escola 
Concordia. 

A obra iniciada pelos antepassa-
dos foi mantida e neste aniversário 
de 90 anos são lembrados os fatos 
históricos e comemoradas as con-
quistas. Dois cultos festivos celebram 
a data, um deles no próximo sábado, 
dia 26, às 20h e o segundo no dia 27 
(domingo) às 10h, seguido de um al-
moço festivo. 

Em 2019 uma série de ativida-
des alusivas a data foram realizadas, 
como o ciclo de palestras com Dr. Vil-
nei Vanzin (maio), a apresentação do 
Coral do Seminário Concórdia de São 
Leopoldo (julho)  e um Jantar show 

com o cantor Carlos Magrão (agosto).
A igreja da Comunidade Evangé-

lica Sião de Santo Ângelo está loca-
lizada no cruzamento das ruas 15 de 
Novembro e a Duque de Caxias e a 
edifi cação do atual templo de fé foi 
inaugurado em 10 de julho de 1949. 

Uma bandeira levantada pe-
los luteranos desde o início da sua 
presença em Santo Ângelo é a edu-
cação. Conforme consta no levan-
tamento histórico realizado pela 
comunidade, Martinho Lutero tinha 
uma orientação sobre este campo, 
que era “ao lado de cada igreja uma 
escola” seguindo este ideal já no ano 
de 1930, um ano após a fundação da 
comunidade Sião, foi fundada a es-
cola Concórdia, considerada a escola 
particular mais antiga da cidade. 

A edifi cação da atual escola foi re-
alizada em etapas: A primeira sala de 
aula foi inaugurada em 20 de julho 
de 1958, a segunda, em 1960 e a ter-
ceira em 13 de julho de 1964 e anos 
mais tarde o segundo piso e o ginásio.

90 anos 90 anos 
da IELBda IELB

Campanha castração 
social Bicho Amigo

A Confraria Bicho Amigo inicia neste domin-
go, dia 20, o cadastramento para sua campanha de 
castração social. Os cadastros serão realizados em 
um domingo por mês, no Brique da Praça. Em caso 
de chuva será transferido para o dia 27 de outubro. 

Para poder participar o tutor do animal deve 
comprovar pela carteira de trabalho, cartão bol-
sa família ou extrato bancário que recebe até dois 
salários mínimos por mês, estar munido do CPF, 
identidade e comprovante de residência, o animal 
deve ter a partir de cinco meses de idade e estar em 
boas condições de saúde. 

Brique da Praça
Neste domingo, dia 20, será realizado no Bri-

que da Praça, às 10 horas, a abertura da VI Sema-
na Municipal de Prevenção às Drogas realizada 
anualmente sob a direção do COMAD (Conselho 
Municipal Antidrogas). A programação será do dia 
20 a 24 de outubro com inúmeras atividades, en-
tre elas, Sessão Solene na Câmara de Vereadores, 
festival de teatro e música, apresentação de peças 
teatrais pelo grupo “A Turma do Dionísio”.

No tradicional Show das Onze se apresentará a 
Banda da Escola Técnica Estadual Presidente Ge-
túlio Vargas. A banda é composta por 60 alunos, 
do Ensino Fundamental e Médio, e é coordenada 
pelo regente Rogério Antunes de Almeida, auxilia-
do pelo aluno Victor Antônio do Nascimento. Para 
valorizar, ainda mais, seu desempenho, foi criado 
o Grupo de Balizas com 27 participantes, sendo co-
ordenado pela aluna Gabrielly Pires da Silva. 

Última semana para a 
inscrição no Vestibular 

da Faculdade CNEC
As inscrições para o vestibular da Faculdade 

CNEC de Santo Ângelo – IESA, serão encerradas 
na próxima sexta-feira (25/10) e podem ser feitas 
por meio do link  ( vestibular.cnecsan.edu.br ),  
disponibilizado para facilitar o acesso pelos can-
didatos. A taxa de inscrição é 1kg de alimento não 
perecível, que deve ser entregue na recepção da 
Faculdade CNEC no dia da prova.

A prova será de múltipla escolha e contará com 
10 questões de matemática e 10 questões de por-
tuguês tendo início às 10h da manhã de domingo 
(27/10).

Direção, Coordenações dos Cursos e nossos 
Colaboradores farão a recepção aos candidatos. Os 
Familiares que quiserem acompanhar os candida-
tos são bem-vindos e participarão de um tour pela 
Instituição, se familiarizando assim, com toda a 
nossa estrutura educacional.
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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 fone: 3312-4159

COXA E SOBRECOXA
S/ DORSO KG

R$ 5,99

PERNIL SUÍNO
KG

R$ 8,99

MASSA PASTAMIA CASEIRA 
BANDEJA 400G

R$ 1,99

REFRIGERANTE 
GUARANÁ FRUKI 2L

R$ 3,99

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 11,79

BOMBOM LACTA 
CAIXA 250,6G

R$ 7,99

CERVEJA BRAHMA 
CHOPP 1L

R$ 5,89

PERRNIL SUÍNO

BOBOMBOM LACTA SA PASTAMIA CASEASTAMIA

FAÇA SUAS COMPRAS NA COTRISA E CADA R$ 50,00 VOCÊ ADQUIRE 
UM CUPOM PARA CONCORRER A DOIS VALE-COMPRAS NO

VALOR DE R$ 150,00 (SORTEIO FIM DE OUTUBRO)

Cotrisa, servindo bem para servir sempre!

R TE 
Á

REFRIGERAN
Á

FESTIVAL DE PIZZAS BENÍCIO

PREÇO ESPECIAL
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Geral

Santo Ângelo 
recebe 

franquia da 
Mais Natural

No dia 11 de outubro foi inaugurada em Santo Ân-
gelo a franquia da Mais Natural – Produtos Naturais, 
dos empresários Rodrigo Hinz e Marcia Brittes. A loja 
está situada na Rua Antônio Manoel, 1095, e atende 
em horário diferenciado sem fechar ao meio-dia de 
segunda a sexta-feira das 8h30min às 18h30min, sá-
bado das 9 às 15 horas e domingo das 17 às 19 horas. 

A “Mais Natural” é especializada em alimentos 
naturais, a granel, chás, produtos sem glúten, sem 
lactose, orgânicos, diet e light, além disso, oferta pro-
dutos encapsulados para auxiliar no emagrecimento, 
na conservação da vitalidade da pele, da memória, 
entre outros. 

A Mais Natural também está atenta aos hábitos 
saudáveis dos santo-angelenses e selecionou uma li-
nha especial de erva mate para o chimarrão, são qua-
tro tipos: a detox, slim, hot e noite, para o tererê o 
destaque é a erva detox. Além disso, dispõe de tempe-
ros, vinhos, espumantes especiais. 

Para manter seu contato próximo com os clientes 
a franquia conta com a página Mais Natural Santo 
Ângelo no Facebook e Instagram, nas redes sociais 
são publicadas todas as novidades e o produto desta-
que da semana.

Loja comercializa alimentos e produtos 
que auxiliam na alimentação saudável 

e bem-estar 

Isabelle Luft

Mais Natural na esquina das ruas Marechal Floriano e Antônio Manoel

Rodrigo Hinz e Ronise Prestes Proprietários: Marcia Brittes e Rodrigo Hinz
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EMPREENDIMENTOS QUE 
ESTÃO MUDANDO A HISTÓRIA 

IMOBILIÁRIA DE SANTO ÂNGELO
Depois do sucesso dos condomínios Moradas do Sol I, Moradas do Sol II e Timbaúva, a Zanetti Empreendimentos 

Imobiliários e Imobiliária Mirá apresentam o “Loteamento Colina”. Localizado no Bairro Haller está oportunizando a 
compra de lotes a partir de R$ 53 mil, valor que atende a faixa de preço do programa federal “Minha Casa Minha Vida”. 

O Loteamento Colina foi anunciado como o mais novo em-
preendimento da Zanetti Empreendimentos Imobiliários em 
parceria com a Imobiliária Mirá e comtempla, principalmente, 
as necessidades de pessoas que buscam realizar o sonho da casa 
própria ao adquirirem o seu primeiro imóvel. 

A afi rmativa é do consultor imobiliário Eduardo Zalewski 
durante a solenidade de pré-lançamento realizada neste mês de 
outubro. Afi rmou ainda que todos os lotes possuem 12 metros de 
largura e localização privilegiada, ou seja, estão a 300 metros do 
trevo de acesso ao Bairro Haller. 

Ao anunciar o novo empreendimento, Geovani Gisler afi rmou 
que existem centenas de pessoas em nossa cidade que pretendem 
sair do aluguel ou de acomodações que não atendem as suas expec-
tativas. O empresário destacou que a equipe da Mirá está atenta a 
esta necessidade e vai fazer o possível para atender esta importante 
parcela da população. “O Loteamento Colina é a oportunidade que 
faltava para realizar este sonho”, completou Gisler. 

Os detalhes do projeto foram apresentados em um evento 
realizado no Hotel Maerkli com a presença do empresário da 
construção civil, José Augusto Zanetti, Diorlan Zanetti (Zanetti 
Empreendimentos), Geovani Gisler e Eduardo Zalewski (Mirá 
Empreendimentos Imobiliários), entre outras autoridades e im-
prensa local.

Oportunidade!
José Augusto Zanetti garantiu a execução das 

obras de infraestrutura do novo empreendimento ao 
recordar a trajetória da empresa que preside junto 
com seu filho Diorlan Zanetti . 

O empreendedor fez uma breve retrospectiva do 
trabalho realizado pela empresa em Santo Ângelo ci-
tando os três loteamentos já empreendidos: 

Moradas do Sol I, Moradas do Sol II, ambos no 
Bairro Aguiar e o Condomínio Timbaúva no Bairro 
Pippi. 

Zanetti destacou que as obras se destacam pela 
qualidade da infraestrutura, no Timbaúva, por exem-
plo, foi realizada toda a infraestrutura de iluminação 
com lâmpadas de led, esgoto com estação de bombe-
amento, redes de água, passeio público calçado com 
tijolos inter-travados, entre outras qualificações.

As duas ruas do loteamento que fazem intersec-
ção com a Av. Ângelo Dalla Piccola receberão infra-
estrutura nova com tijolos intertravados. O asfalto já 
existe ém uma das vias públicas será mantido. 

Além da imprensa presente no ato de lançamen-
to, compareceram as correspondentes da Caixa Eco-
nômica Federal Aline Ribas e Vera Niewiski.

Garantia de execução!

Residencial Timbaúva José Augusto Zanetti, Geovani Gisler, Diorlan Zanetti e Eduardo Zalewski
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Dirceu Piaia é um santo-angelense 
que se adequou às normas legais para 
apreciar a excentricidade das aves sil-
vestres brasileiras e agora acorda pela 
manhã, abre a janela e consegue apre-
ciar o colorido das araras, papagaios e 
de um tucano toco. Depois de um dia de 
trabalho, ao aproximar-se de casa, tem 
o privilégio de escutar o alarido destas 
aves a espera de um petisco, como os 
amendoins e outras sementes que atra-
em as aves criadas neste espaço.

O hobby nasceu de uma aspiração 
cultivada desde criança, pois já tinha 
o hábito de conviver com papagaios, 
periquitos e outras aves exóticas, mas, 
há oito anos, resolveu dar uma passo 
além e adentrar em um universo mais 
complexo que é criar aves silvestres 
não domesticadas. 

São oito aves, um casal de papagaio 
verdadeiro, um papagaio jandaia, um 
casal de araras tricolores, um casal de 
arara canindé e um tucano toco. Piaia 
buscou informações e edifi cou um lo-
cal dentro de especifi cações legais es-
tabelecidas e fi scalizadas pelo IBAMA 
e, só assim, conseguiu realizar o sonho 
de criar aves silvestres em cativeiro. 

As aves são adquiridas de criadores 
comerciais, possuem uma anilha que 
as identifi ca e, além disso, o local onde 

vivem deve obedecer uma série de re-
quisitos legais. A família compreende 
o hobby e inclusive participa desta 
vivência. Quando escolhe um destino 
para prática do turismo ou de lazer, 
por exemplo, Piaia e a família levam 
em consideração a possibilidade de 
entrar em contato com aves, viveiros, 
locais de recuperação de aves, zoológi-
cos, entre outros. 

Afi nal, ver e observar os detalhes 
das penas e características destas es-
pécies não é uma atividade comum nas 
zonas urbanas, somente em locais es-
pecializados para este tipo de criação.

Série: Animais domésticos

Tucano e araras 
na casa do Dirceu

Cena rara de ser ver em ambientes urbanos, mas que é 
possível observar da janela da casa de um santo-angelense 

Dirceu e uma Arara Canindé

AVES SILVESTRES

Marcos Demeneghi

A única forma de possuir “aves silvestres”, 
espécies brasileiras não domesticadas, como 
o tucano, de modo legal é adquirindo o bichi-
nho de um criadouro autorizado pelo Ibama. 

Quem retira um animal de seu habitat 
ou compra por meios ilícitos não tem como 
legalizá-lo depois.

Marcos Demeneghi
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Geral Feira do Livro de 
Santo Ângelo

Santo Ângelo realiza de 22 a 25 deste mês a sua 
IX Feira Municipal do Livro e II Parada Literária, 
edição em que o evento retorna a ser realizado na 
Praça Pinheiro Machado, Centro Histórico de San-
to Ângelo, facilitando o acesso da população à ex-
tensa programação cultural. A realização é do Go-
verno Municipal, por intermédio das secretarias 
de Educação e da Cultura, com apoio da Secretaria 
do Meio Ambiente, SESC Santo Ângelo, Academia 
Santo-Angelense de Letras (ASLE) e da iniciativa 
privada. A feira será aberta ofi cialmente às 8 horas 
de terça-feira, 22. 

O evento terá atrações permanentes com in-
tervenções culturais e distribuição de livros pela 
Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos 
(ACACIA) e troca-troca de livros com a interme-
diação da Secretaria de Educação e Biblioteca Pú-
blica Municipal Policarpo Gay. 

A Secretaria Municipal de Educação (SMEd) 
estará distribuindo R$ 30 mil em vale-livros para 
os alunos das escolas municipais investirem du-
rante a feira junto aos expositores. 

A Parada Literária foi instituída pela atual ges-
tão e chega a sua segunda edição, proporcionando 
uma verdadeira “maratona” de contação de histó-
rias e mediação de leitura, realizadas em diferen-
tes estações literárias organizadas pelas próprias 
escolas municipais, com a participação de alunos 
da rede de ensino de Santo Ângelo e abertas ao pú-
blico. 

PROGRAMAÇÃO

22/10 (terça-feira)
8h – Abertura Ofi cial da IX Feira do Livro II Parada 
Literária
8h30min às 11h30min - II Parada Literária
13h às 17h - II Parada Literária

23/10 (quarta-feira)
8h30min – Uili Bergamin (público infanto-juvenil)
14h30min – Uili Bergamin (público infantil)
15h30min - As peripécias de Juju e Chimia (teatro) 
– A Turma do Dionísio (classifi cação livre)
19h30min – Recital poético (para adultos), com 
Piano & Sax Duo “Música em Sol Menor” – Felipe 
Leite e Claus Jerke. 
Organização: Secretaria Municipal de Educação

24/10 (quinta-feira)
Manhã: animação cultural de Roger Castro– A 
Leitura é o Melhor Remédio
9h – Eleonora Medeiros (público infantil)
11h – Mariá Paloma Utzig de Lara – Pedras (público 
infanto-juvenil)
Tarde: animação cultural de Roger Castro – A 
Leitura é o Melhor Remédio 
14h30min - Eleonora Medeiros (público infantil)
16h – Cerise Ribas - Psiu! Caiu, levantou! (público 
infantil)
19h30min - Palestra “História da África e 
Afrodescendentes Brasileiros” – Etnia Afro Negras 
Raízes

25/10 (sexta-feira)
8h30min – Alexandre Brito (público infanto-
juvenil)
9h40min – Missões, Guarani (teatro) – Peppe 
Company (público infanto-juvenil)
14h30min– Alexandre Brito (público infantil)
15h30min – Formatura do Projeto de Educação 
Ambiental - #preservandoavida!
Realização: Secretaria Municipal de Educação - 
SMED e Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
- SEMMA
16h30min – As Aventuras de Fortúnio (teatro) – A 
Turma do Dionísio (classifi cação livre)
18h – Premiação do Concurso de Fotografi a 
Realização: Secretaria Municipal da Cultura
19h – Lançamento coletivo de livros – Organização 
ASLE
20h30min - As peripécias de Juju e Chimia (teatro) 
– A Turma do Dionísio (classifi cação livre)
22h – Encerramento Ofi cial da Feira do Livro

Agenda do vice-presidente Hamilton Mourão in-
cluiu compromissos no Rio Grande do Sul e na cida-
de vizinha de Ijuí. Ontem, dia 18, desembarcou no 
Aeroporto Regional Sepé Tiaraju em Santo Ângelo, 
por volta das 16h e, imediatamente, seguiu para a 
cidade vizinha de Ijuí para um encontro com lide-
ranças políticas da educação e do agronegócio. 

Em Ijuí recebeu um documento com reivindica-
ções, entre elas, que a união mantenha o status de fi -
lantropia das universidades comunitárias, como é o 
caso da UNIJUÍ.  O prefeito Valdir Heck formalizou 
o pedido de liberação de recursos para a implanta-
ção de uma via de acesso paralela a BR 285, no tre-
cho compreendido entre o posto da polícia federal 
até o aeroporto da cidade; no documento entregue 
também solicitou a ampliação do aeroporto de Ijuí 
com  implantação da iluminação noturna e nivela-
mento da parte norte e cabeceira. 

Hamilton Mourão esteve 
em Ijuí para falar sobre 
agronegócio e educação

O vice-presidente desembarcou no aeroporto regional Sepé Tiarajú em Santo 
Ângelo e seguiu para Ijuí para tratar sobre a manutenção do status de fi lantropia 

das Universidades Comunitárias e do agronegócio 

Justiça Federal extingue ação contra
Pedagogia da Alternância da FASA 

Justiça Federal extingue ação 
contra Pedagogia da Alternân-
cia da FASA - Faculdade Santo 
Ângelo. A decisão de extinguir o 
processo movido pelo Ministério 
Público Federal (MPF) contra a 
Pedagogia da Alternância ofere-
cida nas graduações de Medicina 
Veterinária e Agronomia foi pu-
blicada na última terça-feira, dia 
15 e determina, ainda, que seja 
dada visibilidade à decisão na 
mesma proporção.

 “O arquivamento deste pro-
cesso é uma vitória de todos que 

acreditam na educação. Sabemos 
que sonhos dão trabalho e agra-
decemos o apoio e confi ança da-
queles que são o motivo de toda 
nossa dedicação: os nossos aca-
dêmicos”, pontua o diretor-presi-
dente da FASA, professor Rafael 
Rossetto. 

 Responsável pelo julgamen-
to, a juíza da 1ª Vara Federal 
Carla Cristiane Tomm Oliveira 
reforçou, na fundamentação da 
sentença, que a responsabilidade 
e competência para análise e ava-
liação da instituição de ensino su-

perior, em relação à metodologia 
de ensino Pedagogia da Alternân-
cia, às atividades realizadas de 
forma presencial ou não, ao cum-
primento de dias letivos e outros 
apontamentos é do Ministério da 
Educação (MEC) e não do MPF. 
Mais do que isso, a sentença ve-
rifi ca e ressalta que a FASA tem 
todas as autorizações e creden-
ciamentos necessários para o fun-
cionamento dos cursos de Medi-
cina Veterinária e de Agronomia 
concedidos pelo próprio MEC, 
também réu no processo.

AGENDA DE MOURÃO NO RS

10h30min - Solenidade de Concessão da Medalha 
do Mérito Farroupilha - Porto Alegre/RS
12h20min - Almoço no Comando Militar do Sul  - 
Porto Alegre/RS
13h50min - Visita à sede da Superintendência da 
Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio Grande 
do Sul - Porto Alegre/RS
15h - Partida de Porto Alegre/RS para Ijuí/RS - Porto 
Alegre/RS
18h15min - EXPOIJUÍ / Fenadi 2019 - Ijuí/RS
18h20min - Encontro com Autoridades Locais e 
Empresários do Agronegócio da Região - Ijuí/RS
18h45min - Visita aos Estandes da EXPOIJUÍ 2019 - 
Ijuí/RS

Marcos Demeneghi

Bruno Hesse recepciona o vice-presidente no aeroporto
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Endereço: 
Rua dos Andradas, 947 

Centro - Santo Ângelo - RS
Fone: (55) 3312-2525      

9.9722-1919


