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Notas

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SÁB

MÁX. 29°
22°

3 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

23°
21°

12 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

24º
21°

38 mm

1º/11/2019 - 14h
1° Prêmio -  0.887
2° Prêmio -  1.195
3° Prêmio -  3.212
4° Prêmio -  1.657
5° Prêmio -  6.518
6° Prêmio -  6.518

1º/11/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Concurso da Prefeitura 
de São Borja

 Estão abertas, até o dia 7 de novembro, as ins-
crições do Concurso Público e do Processo Sele-
tivo Simplifi cado da Prefeitura de São Borja/RS. 
Os certames realizados pela Fundação Universi-
dade Empresa de Tecnologia e Ciências Fundatec 
oferecem 716 vagas e formação de cadastros de 
reserva.

As inscrições devem ser realizadas pelo site 
concursos.fundatec.org.br. A taxa varia de R$30 
a R$120, conforme nível de escolaridade do cargo 
escolhido.

As oportunidades para os níveis de escolarida-
de Superior, Técnico, Médio e Fundamental Com-
pletos com salários que chegam a R$ 12.238,80. 
Entre os cargos com mais vagas estão: Atendente 
Recreacionista, Serviços Gerais, Monitor, Profes-
sor com Habilitação em Pedagogia - Anos Iniciais, 
Agente Operacional de Saúde e Cozinheiro. A rela-
ção completa de todas as vagas e demais informa-
ções podem ser conferida nos editais, disponíveis 
no site concursos.fundatec.org.br.

As provas do Processo Seletivo Simplifi cado 
estão previstas para o dia 30 de novembro de 
2019, já a provável data de realização das provas 
do Concurso Público é 1º de dezembro de 2019. 

Festa de 10 anos
da Minner

Em 2009 na cidade de Santo Ângelo, no Rio 
Grande do Sul, em um escritório improvisado  sur-
gia a Minner com o objetivo de desenvolver pro-
dutos com soluções inovadoras para o mercado in-
dustrial e de prestação de serviço do sul do Brasil.

Liderada pelos sócios Douglas, Marielle e Mag-
nus, sempre em busca de novas soluções para 
o mercado em que atua a Minner aos poucos foi 
conquistando mercado e até hoje vem ampliando 
sua área de atuação e sua linha de produtos. Hoje a 
Minner atua em 10 estados, com mais de 620 cida-
des atendidas, mais de 12 mil clientes cadastrados 
e cerca de 8 mil produtos em seu portfólio.

No dia 01 de Novembro, a Minner comemorou 
sua história e suas conquistas, com uma grande 
festa, aqui em Santo Ângelo, reunindo seus cola-
boradores e familiares para brindar está impor-
tante data. E motivos não faltaram: além dos 10 
anos a Minner também comemorou o recorde de 
vendas e o início da construção das suas novas ins-
talações, devidamente preparadas para comportar 
o crescimento contínuo da empresa.

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
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Um incêndio consumiu a residência de um núcleo 
familiar localizada na Rua Progresso, Bairro Boa Es-
perança em Santo Ângelo. O fogo iniciou por volta das 
13h30min de sexta-feira, dia 1º e foi controlado com o 
auxílio do Corpo de Bombeiros, ninguém resultou feri-
do do episódio.

Na casa incendiada moravam um casal de mulhe-
res e uma criança e estava edifi cada nos fundos de um 
terreno, onde havia uma segunda residência. Nesta 
segunda residência morava a mãe de uma das mu-
lheres que entrou em estado de choque, foi atendida 
pelo SAMU e conduzida para a emergência do Hospital 
Santo Ângelo. 

Os vizinhos e moradores próximos suspeitam que 
o fogo tenha iniciado de modo intencional,  depois de 
um desentendimento do casal de mulheres, inclusive 
a pessoa suspeita foi levada para a delegacia de polícia 
para prestar esclarecimentos e o Conselho Tutelar foi 
acionado para prestar assistência a criança que morava 
no local. 

O fogo consumiu praticamente toda a casa que era 
de madeira e só não se alastrou para outras duas casas 
vizinhas, muito próximas, graças ao trabalho do corpo 
de bombeiros que controlou o fogo e também os vizi-
nhos que ajudaram resfriar suas residências para im-
pedir que as chamas se alastrassem mais rapidamente.

M D

Incêndio deixa moradora Incêndio deixa moradora 
em estado de choqueem estado de choque

O Festival Internacional de Teatro Cida-
de dos Anjos iniciará na próxima terça-feira, 
dia 5 e segue até o dia 10. Participam deste 
evento voltado para as artes cênicas, grupos 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, Argentina, Paraguai e Peru.

O FIT é promovido pela Associação Cul-
tural e Artística Cidade dos Anjos (ACACIA) 
com apoio do Governo Municipal, por meio 
das secretarias municipais de Cultura, do 
Meio Ambiente, do Turismo e da Administra-
ção. A idealização do evento foi da Actuare 
Produções e Peppe Company.

Ingressos podem ser adquiridos no site: 
www.sympla.com.br/fitcidadedosanjos e 
também no Centro de Cultura de Santo Ân-
gelo: entre às 14h e 20h ao valor de R$ 15. 
Entre os dias 5 e 10 a bilheteria será no Tea-
tro Municipal, mais informações pelo telefo-
ne - (55) 99931-5501.

ESPETÁCULOS 

9h30min : Desclownbriendo Mi Pasado – Direção: Enrico 
Mendez – Categoria: Infantil – Classifi cação Etária: Livre – 
Idioma: Espanhol
Grupo/CIA: Enrico Mendez Ore – Ator Mimo Clown – Origem: 
Chancay – Lima – Peru

14h30min : A roupa nova do rei – Direção: Bruno Rodrigues 
– Categoria: Infantil – Classifi cação Etária: Livre – Idioma: 
Português
Grupo/CIA: Ímpares Companhia de Teatro – Origem: Santa 
Maria

19h30min : Los Sonámbulos-Una Historia de La Ciencia em 
Dos Patadas – Direção: Antonio Marcelino Gomez – Categoria: 
Monólogo – Classifi cação Etária: 16 anos – Idioma: Espanhol
Grupo/CIA: Elenco Concertado – Origem: Corrientes-
Argentina

Inicia terça-feira o Festival Internacional de Teatro

Nova
28/10 a 3/11

Crescente
4/11 a 11/11
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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

PERNIL SUÍNO
KG

R$ 9,99

FEIJÃO EVERLING 
1KG

R$ 3,99

CERVEJA SKOL / SKOL 
PURO MALTE 473ML

R$ 2,99

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!

CUCAS DIVERSOS 
SABORES UN.

R$ 6,99
FESTIVAL DE PIZZAS BENÍCIO

PREÇO ESPECIAL

MASSA PASTAMIA 
CASEIRA BANDEJA 400G

R$ 1,99

REFRIGERANTE 
GUARANÁ FRUKI 2L

R$ 3,99

RE NTE EFRIGERAN TOALHA DE PAPEL
BOB C/2

R$ 2,99

IOGURTE NESTLE 
NINHO BANDEJA 540G

R$ 4,89

CREME DENTAL 
COLGATE MPA 90G

R$ 2,99

TLE IOGURTE NEST
A 540GNINHO BANDEJA

ASSA PASTAMA AMIA ERVEJA SK

uma nova geração 
de lentes para você!

Free Form,Free Form,
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Cultura

Jurados avaliaram as 500 composições inscritas no 12º Canto Missioneiro

Canto Missioneiro recebe 
cerca de 500 inscrições

Músicas classifi cadas pelos cinco jurados serão divulgadas hoje. O festival será realizado de 14 a 16 de novembro no Teatro Antônio Sepp

O trabalho de triagem para 
o 12º Canto Missioneiro e o 11º 
Canto Piá Missioneiro está sendo 
realizado pela comissão de jura-
dos. Foram cerca de 500 músicas 
inscritas e destas serão seleciona-
das 12 composições para a etapa 
geral e outras dez para a fase lo-
cal. Também serão selecionados 
os concorrentes das categorias 

mirim e juvenil do Canto Piá.
Os jurados são Klein, Mauro 

Thomé, Alzevir Maicá, Miro Sal-
danha e Marianita Ortaça, que 
estão sendo acompanhados no 
trabalho de triagem pela secretá-
ria municipal de Cultura, Neusa 
Cavalheiro, pelo coordenador do 
Festival, Cleber Warpechowski e 
pelo presidente da edição, Fábio 

de Oliveira.
De acordo com Neusa, o en-

cerramento da triagem com a de-
fi nição dos classifi cados foi sexta-
-feira, dia 1º, com divulgação no 
sábado, 2. O festival será realiza-
do de 14 a 16 de novembro no Te-
atro Municipal Antônio Sepp. O 
Canto Piá será realizado na tarde 
do dia 16.

SAIBA MAIS

PROGRAMAÇÃO

Na noite de quinta-feira, 14, será realizada a abertura 
ofi cial do festival, às 19h30min, seguida das apresentações da 
fase local. A noite será encerrada com show de Erlon Péricles.

Na sexta, 15, às 20h30min, iniciarão as apresentações 
das concorrentes da etapa geral. O show estará a cargo 
de Claudio Vargas e Gana Missioneira e após essa 
apresentação serão anunciadas as 13 fi nalistas, sendo 
cinco da etapa local e oito da geral.

A fi nalíssima está marcada para o sábado, 16. Às 
19h30min serão apresentados os primeiros lugares das 
categorias mirim e juvenil do Canto Piá. Na sequência, 
apresentam-se as classifi cadas para a fi nal.

O show da noite será da dupla César Oliveira e Rogério 
Melo e depois será realizado o anúncio e entrega da 
premiação aos vencedores do 12º Canto Missioneiro.

PREMIAÇÃO

O 12º Canto Missioneiro oferecerá a seguinte 
premiação: Primeiro lugar: R$ 8 mil e troféu Cenair Maicá; 
Segundo lugar: R$ 6 mil e troféu Tio Bilia; Terceiro lugar: R$ 
4 mil e troféu Cindinho Medeiros; Melhor instrumentista: 
R$ 500,00 e troféu Wilmar Ávila Brittes; Melhor intérprete: 
R$ 500,00 e troféu Jorge Camargo; Melhor letra: R$ 500,00 
e troféu Sérgio Jacaré Metz; Melhor melodia: R$ 500,00 e 
troféu Tio Queiroz; Melhor Tema Missões: R$ 1 mil e troféu 
Maximiano Bogo; Música mais popular: R$ 500,00 e troféu 
Moacir Nascimento. Etapa local:  Primeiro lugar: R$ 4 mil 
e troféu Juarez Chagas; Segundo lugar: R$ 2 mi e troféu 
Russo Maicá; Terceiro lugar: R$ 1 mil e troféu João de 
Oliveira Costa.

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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Educação

Em Santo 
Ângelo 2.396 
candidatos 

farão o ENEM 
As provas serão aplicadas em duas etapas, a 

primeira delas neste domingo e será utilizada a 
infraestrutura de seis escolas da cidade

JOM/Arquivo

O exame será realizado em dois fi nais de semana

O ENEM será aplicado em 
todos os estados e no Distrito 
Federal. Neste domingo, dia 3, 
o candidato responde 45 ques-
tões de linguagens; 45 questões 
de ciências humanas e redige a 
redação. No próximo domingo, 
dia 10, 45 questões de ciências 
da natureza e 45 questões de 
matemática.

Os 2.396 candidatos inscri-
tos em Santo Ângelo farão o exa-
me em seis escolas: ETE Pres. 
Getúlio Vargas, Colégio Estadu-
al Onofre Pires, Instituto Esta-
dual de Educação Odão Felippe 
Pippi, Colégio Estadual Missões, 
Colégio Tiradentes e Colégio Te-
resa Verzeri.

Os portões serão abertos às 
12h e fechados às 13h, horário 
ofi cial de Brasília (DF).

O local de prova do partici-

pante, bem como os dados pes-
soais, como o CPF; o número de 
inscrição; as datas e os horários 
do exame; a opção de língua es-
trangeira feita durante a inscri-
ção e o tipo de atendimento es-
pecífi co e/ou especializado, com 
recursos de acessibilidade, ou 
por nome social, caso tenha sido 
solicitado e aprovado, estão no 
Cartão de Confi rmação da Ins-
crição, disponível na Página do 
Participante ou no aplicativo do 
Enem.

É de responsabilidade do 
participante acessar o Cartão 
de Confi rmação da Inscrição e 
acompanhar a divulgação do seu 
local de prova pelo endereço. O 
Inep recomenda que o partici-
pante leve o Cartão de Confi r-
mação da Inscrição nos dois dias 
de aplicação do exame.

CONFIRA AS DICAS PARA FICAR LIGADO NO DIA DO ENEM:

• Antes de entrar na sala, guarde os objetos 
não permitidos no envelope porta-objetos, 
feche o lacre e deixe debaixo da sua cadeira até 
terminar a prova;
• Confi ra seus dados no cartão-resposta e na 
folha de redação;
• Confi ra seus dados na fi cha de coleta do dado 
biométrico. Aguarde a autorização e o auxílio 
do aplicador para fazer a coleta;
• Destaque, com muito cuidado, o cartão-
resposta/folha de redação e a folha de rascunho 
do caderno de questões. Eles não poderão ser 
substituídos se forem danifi cados.

Durante o primeiro dia de prova o candidato 

deve fi car atento às seguintes orientações:

• Na prova de Língua Estrangeira, não é 

permitido trocar a opção (Inglês e Espanhol) 
que você escolheu na hora da inscrição;
• Lembre-se de tudo o que pode te dar nota 
zero na redação, como:
• Fugir do tema proposto;
• Letra ilegível;
• Não atender a proposta pedida;
• Entregar a folha de redação sem nada 
escrito;
• Escrever predominante ou integralmente 
em língua estrangeira;
• Usar desenhos e outras formas propositais 
de anulação;
• Fazer uma estrutura de texto diferente do 
tipo dissertativo-argumentativo;
• Apresentar nome, assinatura, rubrica ou 
qualquer outra forma de identificação.
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Dia de finados leva milhares de 
pessoas aos cemitérios municipais. 
No entanto, a movimentação em 
torno desta tradição iniciou antes 
do feriado. Durante as últimas se-
manas o colorido das flores já esta-
va presente no cotidiano da cidade e 
o poder público fez ações de limpeza 
e adequações nos cemitérios muni-
cipais.

Tradicionalmente as famílias 
antecipam o trabalho de ornamen-
tação e limpeza e na sexta-feira, dia 
1º já era grande o fluxo de pessoas 
nos cemitérios da cidade. 

Equipes da Secretaria Munici-
pal de Obras realizaram limpeza e 
adequações nos cemitérios munici-

pais Sagrada Família, Padre Roque 
Gonzales e no cemitério do Bairro 
Haller.

Os servidores públicos realiza-
ram a remoção de entulhos, var-
rição, poda de árvores, cortes de 
grama e pintura dos meio-fios. O 
trabalho foi concluído na sexta-fei-
ra, 1º. No Cemitério Roque Gonza-
les também foram feitas melhorias e 
adequações como a colocação de um 
piso novo na capela. 

Além da equipe da Secretaria de 
Obras, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social participou com 
materiais de construção para a re-
cuperação dos espaços públicos nos 
campos santos.

Dia de Finados 
incentiva a 

manutenção dos 
cemitérios

Tanto o Poder Público, quanto os moradores da cidade 
anteciparam o trabalho de manutenção dos túmulos e na 

infraestrutura dos cemitérios municipais. Neste dia 2 de novembro 
a visita será para acerto de detalhes fi nais, orações e meditação

O comércio de fl ores para o dia de fi nados é uma tradicão na cidade de Santo Ângelo

Marcos Demeneghi

Geral

Cemitérios municipais recebem limpeza e adequações para o Dia de Finados

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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Geral

XXV Seminário Institucional
de Iniciação Científi ca da URI

Ao total foram premiados quatorze trabalhos de Erechim, Frederico Westphalem, São Luiz Gonzaga
e Santo Ângelo, em duas categorias, artigos em extensão e em pesquisa

O XXV Seminário Institucional de 
Iniciação Científi ca realizado dia 31 na 
URI Santo Ângelo foi encerrado com a 
cerimônia de premiação de trabalhos 
do XVII Seminário de Extensão e do 
XXIII Seminário de Integração em 
Pesquisa e Pós-Graduação.

Coube à diretora Administrativa 
da URI Santo Ângelo, Berenice Ros-
sner Wbatuba fazer o encerramento, 
agradecendo a todos os envolvidos – 
na organização, apoio, suporte, parti-
cipação, por terem vivenciado novas 
experiências. “As trocas de saberes 
foram construtivas e estimulantes, e o 
brilho dos trabalhos apresentados nos 
encorajam a continuar nossas tarefas 
com ainda mais zelo, profi ssionalis-
mo, ética e humanização”.

Criado em 2004, o “Prêmio Des-
taque” visa incentivar a publicação de 
artigos de estudantes de graduação, 
tendo entre seus critérios, mérito aca-
dêmico e relevância social, inovação, 
aplicabilidade, viabilidade econômica 
e técnica de implantação. Os trabalhos 
premiados este ano foram avaliados 
entre agosto de 2018 e julho de 2019.
Os acadêmicos premiados receberam 
certifi cado e troféu e seu orientador 
recebeu certifi cado.

ARTIGOS PREMIADOS
EM EXTENSÃO

“Equoterapia- importância da ava-
liação do equino como instrumento 
terapêutico”, de Ricati Lima Majewski 
(Erechim); “Gestão de boas práticas 
em unidade de alimentação e nutrição”, 
de Wellington Boaz Bitencourt Perei-
ra (Erechim); Música e Alegria – uma 
prática humanizada para crianças hos-
pitalizadas”, de Guilherme Henrique da 
Silva (Frederico Westphalem); “Trilhas 
interpretativas – uma prática para a 
educação ambiental”, de Laiza Buzatto, 
(Frederico Westphalem); “O ensino de 
direitos humanos: o debate da questão 
dos direitos humanos na escola”, de Ri-
cardo Ferreira Bernardo (São Luiz Gon-
zaga); “Tecendo espaços e experiências 
no campo da robótica educacional”, de 
Marina de Souza Dal Bem (Santo Ânge-
lo); “Lazer Cidadão: vivências da cultura 
lúdica e suas contribuições para a inser-
ção social”, de Lilian Franciele Teixeira 
(Santo Ângelo).

ARTIGOS PREMIADOS
EM PESQUISA

“Fatores que infl uenciam a sanidade 
e conforto térmico de bovinos em siste-
mas Compost Barn”, de Sandra Maria 

Piovesdan (Erechim); “Prospecção fi to 
química de folhas de sete-capotes (Cam-
pomanesia guazumifolia) em diferentes 
estágios fenológicos”, de Jordana Gabrie-
le Vettorato (Santo Ângelo); “Purifi cação 
do sal residual da etapa de destilação 
da glicerina bruta”, de Andressa Franco 
Denti (Erechim); “Representação social 
da adoção: o que pensam as crianças e 
adolescentes?”, de Marcel da Luz Pessoa 
da Silva (Erechim); “Análise da concen-

tração extracelular dos Nucleotídeos da 
adenina de indivíduos submetidos ao 
exercício de força”, de Gabriel Mollmann 
Martins (São Luiz Gonzaga); “Thera-
peutic Jurisprudence: práticas jurídicas 
a partir da ética do cuidado”, de Iziane 
Luíza Bertotti (Frederico Westphalem); 
“Controlador por realimentação de es-
tados aplicados a motores síncronos de 
ímãs permanentes em veículos elétri-
cos”, de Suélen Bampi (Erechim).

Assessoria Comunicação URI

Acadêmicos e orientadores receberam certifi cados

Inscrições para 
Curso Técnico em 

Enfermagem
Divulgação

OFICINA DE BATATA DOCE

Na ofi cina de batata doce, por exemplo, o técnico 
em agropecuária, Ivan Jacson Preuss apresentou 
resultados de pesquisas com diferentes cultivares, 
metodologias de propagação de mudas, práticas de 
manejo para evitar pragas e também uma pesquisa 
realizada com produtores locais. 

Nesta pesquisa constatou-se que os agricultores 
da região cultivam a batata-doce em pequenas áreas 
e sem técnicas que previnam a proliferação de pragas. 
Além disso, o sistema de propagação das mudas é 
feito de um modo que pode ser aperfeiçoado para 
garantir a qualidade e produtividade fi nal das batatas. 

A Trofóloga Victória Nardes que também 
participou desta ofi cina, falou do aproveitamento 
das folhas, cascas, polpa e deu dicas de como usar 
este alimento na nutrição humana, de modo que, 
minimize as perdas de nutrientes. 

Durante a ofi cina também foi realizada a 
degustação de produtos culinários como pão de 
batata doce, bolinho, chimia, torresmo de batata 
doce, entre outros.

A Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência M-
-TEC promovida pelo Instituto Federal Farroupilha 
iniciou terça-feira, dia 29 e foi concluída ontem, dia 
1º, no campus de Santo Ângelo. 

O evento abre espaço para divulgação de estudos, 
projetos de pesquisa e extensão elaborados por es-
tudantes e pesquisadores do IFFar e de instituições 
de ensino de Santo Ângelo e região. No primeiro dia 
foram apresentados e avaliados 38 trabalhos de Prá-
ticas Profi ssionais Integradas (PPI) e 10 pôsteres. No 
segundo dia, a mostra contou com a apresentação de 
24 trabalhos e cinco apresentações orais. 

As atividades desta mostra tecnológica foram re-
alizadas tanto no diurno, quanto noturno e também 
foi oportunizada uma série ofi cinas, confi ra: Depi-
lação Egípcia, Comunicação Institucional em Redes 
Sociais, Automaquiagem, Registro de Software, Perfi l 
Psicológico do Consumidor Contemporâneo, Quick 
Massage, Cantare e Incantarsi com I’italiano, Orali-
dade na Língua Inglesa: Noções de Fonologia, Ofi cina 
de Frances, Fotografi a como Forma de Comunicação, 
Produção de Sabonetes Artesanais, Ofi cina de Bata-
ta Doce: Técnica e Sabor, Lego4Scrum, agilidade em 
gestão de projetos. 

IFFar – Instituto Federal Farroupilha, campus 
Santo Ângelo oferta 30 vagas para o curso Técnico 
em Enfermagem. As inscrições estão abertas até o 
dia 1º de dezembro e destina-se para aquelas pesso-
as que estão concluindo, ou já concluíram o ensino 
médio. 

As inscrições e o curso são gratuitos e as aulas são 
no turno na noite, no entanto, os estágios semestrais 
são realizados no turno da manhã. A inscrição pode 
ser realizada pela internet através do link: www.iffar-
roupilha.edu.br/proseletivo-subsequente. 

A seleção será feita através de sorteio eletrônico 
no dia 18 de dezembro. Os inscritos poderão acom-
panhar o sorteio. Antes de se inscrever, é funda-
mental que o candidato leia o Edital nº 417/2019, 
que rege a seleção, e dispõe de todas as informações 
necessárias. (Edital nº 417/2019 - Processo Seletivo 
para Cursos Técnicos de Nível Médio Subsequente)

Confi ra algumas datas importantes
Inscrições: de 23/10 a 01/12/2019
Publicação da lista de inscritos e liberação do có-

digo para acompanhamento do sorteio: 16/12/2019
Sorteio eletrônico: 18/12/2019
Lista de candidatos classifi cados em 1ª chamada: 

06/01/2020

IF-Farroupilha realiza mostra de trabalhos de 
pesquisa (M-TEC) e oficinas de qualificação

Marcos Demeneghi
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