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7 JANEIRO
Colheita histórica de melões
A safra de melões 2018/2019 foi históri-
ca para a família de Líria Maria Fonseca. 
Junto com o fi lho e o esposo, Luiz Carlos 
Christofari, cotidianamente buscam o aper-
feiçoamento para potencializar a produção 
de milho verde doce, mandioca, hortaliças, 
morangos e especialmente o melão. As mu-
das das variedades de melão torreon e raim-
aq foram plantadas no dia 16 de outubro.

14 JANEIRO

Sai o meio-fi o para o início 
da ciclovia 
Iniciou a retirada dos meios-fi os e o corte dos 
canteiros centrais da Av. Venâncio Aires para 
a implantação da ciclovia em Santo Ângelo. 
São mais de quatro quilômetros pertinentes 
ao que é chamado de primeira etapa da ci-
clovia.

17 DE JANEIRO

Chuva e vento causam estragos 
em Santo Ângelo

Dois temporais e mais de 97,5 milímetros 
de chuva causaram transtornos em Santo 
Ângelo, no dia 17. O primeiro temporal acon-
teceu na madrugada e deixou mais de oitenta 
residências alagadas. Além dos alagamentos, 
galhos de árvores foram derrubados e fi os de 
luz e internet fi caram danifi cados. Parte da 
zona leste chegou a fi car ser energia elétrica 
e sem água. Na região central também foram 
contabilizados prejuízos em empresas e resi-
dências da Avenida Getúlio Vargas.

19 DE JANEIRO

Tapumes isolam o Hotel Brasil
O Hotel Brasil foi consumido por um in-

cêndio no dia 19 de janeiro. Dias depois o lo-
cal foi isolado com tapumes. O sinistro tam-
bém atingiu lojas que fi cavam ao lado e na 
parte de baixo do prédio.

25 DE JANEIRO

Santo Ângelo sediou a 
Abertura estadual da 
Colheita do Milho 
O evento foi realizado no dia 25 na fazenda 
AJ Moreno, distrito do Sossego e contou 
com a participação do novo governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O evento 
foi articulado para coincidir no ano de 
abertura da 19ª Fenamilho Internacional, 
que aconteceu de vinte e sete de abril a 
cinco de maio. Essa foi a primeira visita 
do governador a uma cidade do interior do 
Estado. 

SÉRIE - ÁGUA DOCE

O solo compactado
das Missões
O solo compactado na zona rural impede, cada 
vez mais, que a água da chuva penetre nas 
camadas mais profundas da terra. Em janeiro 
editamos a série “Água doce” abordamos sobre 
o fenômeno de adensamento e compactação 
do solo de lavouras e pastagens em nossa 
região geográfica. Fato que está interferindo 
no ciclo natural da água, pois esse líquido 
essencial à vida não consegue chegar até os 
lençóis freáticos, escorre superficialmente 
sobre a terra. A continuidade deste fenômeno 
pode interferir nos índices de produtividade 
regional.

As “sangas” urbanas 
Seis nascentes perenes que dão origem aos 
fluxos constantes de água doce que cruzam 
a zona urbanizada do município. As sangas 
de Santo Ângelo não tem uma identidade 
definida. No entanto, com base no mapa 
cartográfico do Serviço Geológico Brasileiro 
elas são identificadas como: Sanga Rogowski, 
Sanga Cohab (Tchungum), Sanga Galerno, 
Sanga do Bairro Harmonia, Sanga do Bairro 
Boa Esperança (esta não consta no mapa) 
entre outras como as sangas localizadas na 
zona leste da cidade que desaguam no arroio 
Santa Bárbara. Também há informações 
sobre nascentes que afloram na área militar, 
formam cursos hídricos que deságuam no 
Itaquarinchim. Outra nascente está em área 
próxima da URI que vai desaguar no arroio 
São João.
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3 DE FEVEREIRO

Vagões carregados com
100t de milho tombam no 
Parque Industrial

Dois vagões descarrilaram em um ramal 
próximo da CESA, no domingo, dia 3. Cada 
vagão estava carregado com cerca de 50t. A 
composição havia partido recentemente de 
um silo pertencente a uma empresa insta-
lada no Parque Industrial. Os grãos fi caram 
temporariamente espalhados na faixa de 
domínio da Ferrovia. Seguranças da Rumo 
isolaram a área para evitar possíveis saques 
e fi caram fazendo a guarda até que o milho 
fosse completamente recolhido.

4 DE FEVEREIRO

Mais de 35 mil embarques e 
desembarques

Contados dois anos depois da retomada 
dos voos comerciais no Aeroporto Regional 
Sepé Tiaraju, mais de 35 mil pessoas haviam 
embarcado e desembarcado nas operações 
que ocorrem quatro vezes por semana.  Se-
gundo Mário Assis, que administra o aero-
porto, desde o início dos voos (3 de julho de 
2017), até o dia 4 de fevereiro contabilizou-
-se o total de 17.531 desembarques e 17.472 
embarques,  isso signifi ca uma taxa de ocu-
pação dos voos de 85% até 92%.

4 DE FEVEREIRO

Quantos hidrantes têm no 
município?

Estão instalados em Santo Ângelo 110 hi-
drantes, a maioria são conhecidos como “hi-
drantes de caixa”, pois fi cam escondidos nos 
passeios públicos. Contudo, mesmo que em 
menor número, os hidrantes vermelhos, cha-
mados de “hidrantes de coluna”, ainda podem 
ser encontrados, como por exemplo na esqui-
na das ruas Antunes Ribas e Bento Gonçalves.

8 DE FEVEREIRO

A história que viralizou na 
internet 

Luana Dallacorte de Moura, jovem de 24 
anos com Síndrome de Down e que se for-
mou em Fisioterapia pela Faculdade CNEC 
Santo Ângelo, ganhou repercussão nacio-
nal em fevereiro. A matéria produzida pelo 
jornalista Marcos Demeneghi, as vésperas 
da Semana de Conscientização sobre a Sín-
drome de Down foi repercutida por vários 
sites e canais especializados. Como, por 
exemplo, a página do “Quebrando o Tabu”, 
famosa por ser uma página ativista e que 
possui mais de dez milhões de curtidas, 
somente no Facebook. Nesta página, a his-
tória sobre a jovem que se formou em Fi-
sioterapia obteve mais de 44 mil curtidas, 
quase 10 mil compartilhamentos, além de 
centenas de comentários positivos.

SÉRIE - PRAÇAS DA CIDADE

Ricardo Leônidas Ribas
Neste local, que está no Centro de Santo 

Ângelo, os moradores contam com uma 
área de quase 20 mil metros quadrados, na 
qual é possível encontrar dezenas de árvores 
entre Tipuanas, Palmeiras, Plátanos, 
Ligustros, Jacarandás, entre outras. Hoje 
é denominada de Praça Ricardo Leônidas 
Ribas, mas também é conhecida como 
“Praça do Brique”. Na década de 20 era um 
local onde os moradores jogavam futebol, 
mas foi transformada na Praça Rio Branco. 
Dizem que foi o primeiro campo do Elite. A 
praça fi ca circundada pela Avenida Brasil, 
Avenida Marechal Floriano, Avenida 
Venâncio Aires e Rua Três de Outubro. 

Dário Beltrão
Até o ano 2000, era denominada 

Osvaldo Aranha, ou “Praça do Trator”. No 
local existe um monumento erguido em 
homenagem a Osvaldo Aranha, que foi 
um reconhecido estadista brasileiro.Por 
meio da lei municipal número 2.347 de 
14 de março de 2000, o nome foi alterado 
e a praça passou a ser chamada de Dário 
Beltrão.
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9 DE MARÇO

Povos  indígenas 
Missioneiros são lembrados 
no Carnaval do Rio e 
São Paulo

Acontecimentos e fatos históricos como a 
Guerra Guaranítica, as Missões Jesuíticas e 
e de Sepé Tiarajú ilustraram os desfi les da 
Escola de Samba Campeã do Rio de Janeiro, 
Estação Primeira de Mangueira e também da 
Acadêmicos do Tucuruvi de São Paulo.

11 DE MARÇO

Começa a funcionar a 
UNACON

Unidade de Alta Complexidade em Oncolo-
gia do Hospital Santo Ângelo entrou em fun-
cionamento em 11 de março. O Novo serviço 
foi projetado para atender 24 municípios, 
realizar mensalmente 500 consultas, 420 
aplicações de quimioterapia e 54 cirurgias 
oncológicas. Entre os serviços prestados es-
tão: Tomografi a, ultrassonografi a, mamogra-
fi a, raio-x, endoscopia, colonoscopia, exames 
laboratoriais e patológicos. Também serviço 
de urgência e emergência para pacientes que 
realizam tratamento na Unacon.

16 DE MARÇO

Garupa e Uber já operam 
na cidade

Em março já estava em operação e formação 
de rede os serviços de transporte por aplica-
tivo. Um desses app’s é o Garupa. Por meio 
dele os moradores podem contratar o serviço 
de um motorista. Outro aplicativo que iniciou 
a operação em março foi o UBER, estava em 
fase de seleção de motoristas. Segundo nota 
da empresa, além de Santo Ângelo, a Uber 
está iniciando operações em Ijuí e em Passo 
Fundo.

23 DE MARÇO

Primeira Feira de Rua 
contou com 46 expositores

Programa Inova Santo Ângelo e ZIS-
SAN organizaram a feira e reuniram no 
mesmo evento conceitos de sustentabi-
lidade ambiental, social e econômica. 
A 1ª Feira de Rua levou a comunidade 
local para a Marechal Deodoro, no úl-
timo sábado, dia 23 e contou com 46 
expositores divididos em estandes de 
artesanato, antiguidades, discos, livros, 
brechós, praça de alimentação, shows 
musicais, apresentação da Companhia 
Circense Burzum, espaço kids com brin-
quedos infantis, espaço para leitura e 
pista de skate.

24 DE MARÇO

Coroadas as Soberanas da 
Fenamilho Internacional

A Rainha Fabiane da Silva Koaski e as 
princesas Daniele Lange e Thaís Lersch,  
receberam a coroas de soberanas da Fe-
namilho Internacional 19ª edição. Em 
cerimônia realizada no Clube Gaúcho, 
na noite do dia 22, durante o jantar bai-
le comemorativo aos 146 Anos de Eman-
cipação Politico-Administrativo de San-
to Ângelo. 

SÉRIE PRAÇAS DA CIDADE

Pinheiro Machado
A história da Praça Pinheiro Macha-

do se confunde com a do município de 
Santo Ângelo, bem como a história da 
redução de Santo Ângelo Custódio. Na 
continuação da série: “Praças da Cida-
de” realizamos uma síntese, com base 
em documentos e publicações jornalís-
ticas, para descobrir que fatos históricos 
unem povos que viveram em situações 
e tempos distintos. Concluímos que 
este lugar de convivência pública ante-
cede a história política de Santo Ângelo 
e as atuais elementos que constituem a 
praça tem o propósito de reconciliação 
e resgate histórico. Acessse - www.jom.
com.br/tag/serie-pracas-da-cidade
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1º DE ABRIL

Delegação gremista no 
aeroporto

A equipe do Grêmio foi recepcionada por 
torcedores no pátio do Aeroporto Sepé Tia-
raju em Santo Ângelo, na manhã do dia 1º  
embarcaram em um voo fretado jogadores 
como Kanneman, Vizeu, Paulo Victor, Mi-
chel e inclusive o técnico Renato Gaúcho. 
A passagem da delegação pela Capital Mis-
sioneira, foi em virtude das semifi nais do 
Campeonato Gaúcho. 

10 DE ABRIL

Guerra contra possível surto 
de dengue 

Militares saíram às ruas em apoio às ações 
de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em 
abril foi realizado um mutirão em bairros 
da cidade. “Caso não seja controlada a po-
pulação de mosquitos, entre 10 a 15 dias te-
remos um surto de dengue no município”, 
esta foi a fala de Ubiratan Alencastro, chefe 
da Vigilância Sanitária, na época. Cinco ca-
sos de dengue foram confi rmados em Santo 
Ângelo e o fato mobilizou as equipes da vi-
gilância e inclusive o exército.  

10 DE ABRIL

19ª Fenamilho Internacional é 
lançada em Porto Alegre

Um evento de gala organizado pelo Grupo 
de Comunicação O Bairrista, por meio da 
Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, lançou 
ofi cialmente a 19ª edição da Fenamilho In-
ternacional para todos os gaúchos. A festa 
de lançamento em Porto Alegre foi realiza-
da no Bairro Moinhos de Vento, na noite do 
dia 10 de abril, com a presença de autorida-
des gaúchas e da comitiva santo-angelense, 
representando o Governo Municipal e a co-
missão organizadora da multifeira.

25 DE ABRIL

As novas lâmpadas de led 
Luminárias de led estão substituindo lâm-

padas convencionais em áreas centrais de 
Santo Ângelo. No dia 25 de abril o trabalho 
estava concentrado na Avenida Getúlio Var-
gas, em frente ao Colégio Teresa Verzeri. A 
troca das luminárias fez parte de ações do 
poder público que investiu mais de R$ 2,3 
milhões na modernização do sistema. 

SÉRIE - PRAÇAS DA CIDADE

Castelo Branco 
Um dos espaços públicos da cidade que foi 
revitalizado no ano de 2016 e possui uma 
área superior aos 14 mil metros quadrados. 
A Praça Castelo Branco fi ca no centro 
norte da cidade e oferece uma rica fl ora 
apreciada pelos moradores. Além de uma 
curiosa jaqueira, a Praça Castelo Branco 
disponibiliza caminhos internos onde os 
visitantes aproveitam para contemplar o 
paisagismo. 

Parque Poliesportivo Assis 
Brasil Ramos Escobar

Também é chamado de Praça do Tamoio, 
pois além de ser uma área de convívio ur-
bano dos santo-angelenses, foi o estádio do 
Tamoyo Futebol Clube entre as décadas de 
60 e 80.

Praça do Bairro Meller Norte”
Hoje o trem não apita mais e os morado-

res ocupam o lugar para o lazer e descanso. 
Restou somente a curva do traçado e o lugar 
é ocupado pela população que plantou árvo-
res, grama, e o poder público instalou uma 
academia ao ar livre, balanços e goleiras im-
provisam um campo de futebol.

Praça Três Mártires
Demarca o limite da Av. Brasil, por este 

motivo tem o formato triangular. A partir da 
Rua do Arvoredo a Av. Brasil se divide em 
duas vias: Rua São Miguel e Rua Mateus 
Prado Bech. Famílias utilizam a calmaria 
desse espaço público para tomar chimarrão 
na sombra das árvores. 
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4 DE MAIO

Professores cruzam os braços 
por 41 minutos.

Professores da rede pública estadual cru-
zaram os braços por 41 minutos em praça 
pública, chamam a atenção para o atraso de 
salários sofrido pela categoria, dizem que 
o plano de carreira está ameaçado e que as 
modifi cações na previdência prejudicam os 
professores. Alunos também levantam car-
tazes pedindo manutenção do patrimônio 
das escolas Estaduais.

8 DE MAIO

Soldados em formação
A Brigada Militar atuou diariamente du-

rante a Feira Internacional do Milho 19ª 
Edição com 44 policiais militares, sendo 
que, deste contingente, 28 eram alunos sol-
dados do Curso Básico de Formação Poli-
cial Militar 2018/2019. 

15 DE MAIO

Contingenciamento no 
orçamento da educação 

No campus do IF Farroupilha de Santo 
Ângelo, a redução alcançou 41,94% nos re-
cursos destinados ao custeio. Na prática, 
foram anunciados cortes em três postos de 
trabalho terceirizado, dois deles no setor de 
limpeza e um no setor de produção. Além 
disso, a direção pediu aos alunos, professo-
res e servidores que iniciem uma economia 
em despesas fi xas com energia elétrica, con-
sumo de água, papel higiênico, materiais de 
expediente e também anunciou o corte de 
recursos destinados as diárias de servidores, 
entre outras ações.

16 DE MAIO

A polêmica do pórtico
Uma manifestação política em espaço 

público, sem a identifi cação, foi motivo de 
polêmica em Santo Ângelo. Um arco me-
tálico localizado na Rua Marechal Floriano 
declarava, nas cores verde/amarelo, apoio 
a reforma da previdência. A Administração 
Municipal recebeu pedidos de explicação e 
o CDL, responsável pela publicidade tam-
bém se manifestou. O SindiComerciários – 
Sindicato dos Empregados no comércio de 
santo Ângelo expediu um ofício ao prefeito 
da cidade, perguntando se a publicidade era 
da Prefeitura Municipal.  

17 DE MAIO

Canelas estão morrendo em 
“todos os cantos” da cidade

A maior parte da população de canelas 
(cinnamomum) do espaço urbano da cida-
de de Santo Ângelo está secando, parcial, 
ou, completamente. Larvas de besouros 
conhecidas como brocas ou corós esta-
riam causando o problema, mas a espécie 
de inseto não foi, exatamente, identifi cada.  
A broca, além de se hospedar e alimentar-
-se da árvore viva, abre porta para doenças 
como fungos, vírus e bactérias.

25 DE MAIO

60 sacas por hectare 
Neste ano foram plantados 35 mil hecta-

res de soja em Santo Ângelo e a produtivi-
dade média obtida foi de 60 sacos por hec-
tare. O resultado é considerado excelente e 
no mesmo patamar do ano passado. 

25 DE MAIO

O que fazer com a ferrovia? 
O vice presidente da RUMO, Daniel Ro-

ckenbach, veio a Santo Ângelo para discutir 
sobre a Malha Ferroviária do Sul do Brasil. 
Afi rmou que a diretoria precisa de garantias 
de continuidade no contrato para sinalizar 
em investimentos mais pesados. Explicou 
sobre a escala de operação nos terminais 
de carga e transbordo. Em outros estados a 
Rumo opera com formações que ultrapas-
sam 80 vagões. No Sul do Brasil a situação 
é mais difícil, tendo em vista, a capilaridade 
da malha ferroviária e falta histórica de in-
vestimento na malha sul ultrapassa 17 anos. 
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3 DE JUNHO

Loja pega fogo no centro
da cidade

Uma loja foi atingida por um incêndio no 
dia 03. Localizada na Rua Marechal Flo-
riano, próximo ao Calçadão da Rua 25 de 
julho. Segundo o Corpo de Bombeiros de 
Santo Ângelo, a suspeita é de que as cha-
mas tenham iniciado na parte dos fundos 
da loja, que possui 36 metros quadrados.

8 DE JUNHO

Paciência para enfrentar o 
trânsito de Santo Ângelo

Segundo dados do Detran-RS a frota atu-
al de veículos do município está contabi-
lizada em 49.798, quase um veículo para 
cada dois habitantes. A circulação se in-
tensifi ca com a presença regular de pesso-
as de outras cidades que usam o comércio 
local ou estudam em Santo Ângelo. Entre 
os locais com maior fl  uxo, destacam-se as 
avenidas: Getúlio Vargas, Sagrada Família, 
Rio Grande do Sul, Brasil, Ipiranga, além 
das Ruas Sete de Setembro, Vinte e Cinco 
de Julho, Marquês do Herval, Marechal 
Floriano, Andradas, Duque Caxias, entre 
outras.

8 DE JUNHO

Passeata defende a 
previdência e a educação

Professores, alunos do IF Farroupilha 
e representantes de diversas classes de 
trabalhadores, inclusive do setor rural re-
alizaram uma passeata que partiu da Ca-
tedral Angelopolitana e terminou em fren-
te da Agência do INSS, onde realizaram 
discursos em defesa do orçamento para a 
educação, bem como, para defender a pre-
vidência pública e a seguridade social.

14 DE JUNHO

Incêndio atinge três 
residências

Um incêndio consumiu completamente 
uma residência de madeira e parcialmente 
outras duas na Rua “F” do Bairro Rogowski, 
mas ninguém fi cou ferido, apenas um ca-
chorro de uma das famílias morreu. 

26 DE JUNHO

Novo endereço da 12ª CRS 
A Assistência Farmacêutica está instalada 

no primeiro piso do antigo prédio do Banri-
sul, mesmo sem previsão de data, o proces-
so de transferência de todos os 75 servido-
res deve ser concretizada, depende apenas 
de adequações que estão em andamento. A 
Assistência Farmacêutica distribui medica-
mentos para os 24 municípios da região e 
no mes de junho já estava operando no pri-
meiro piso do antigo prédio do Banrisul. 

SÉRIE PERSONALIDADES

Palmiro Rigon
Contamos a história de um busto esculpi-

do em arenito rosa que representa Palmiro 
Rigon. A escultura foi um presente de Rogé-
rio Bertoldo, idealizador do Jardim das Es-
culturas, localizado em São João dos Mellos. 
Palmiro Rigon se tornou conhecido por lide-
rar a construção da Pirâmide das Missões. 
Esta personalidade era uma pessoa discreta, 
foi caminhoneiro até o fi nal da década de 70 
e na cidade de Brasília conheceu Raimundo 
Nonato Pires dos Reis Eirado, um professor 
de física fascinado pela Pirâmide de Quéops. 
Foi com este professor que ele aprendeu téc-
nicas e iniciou estudos mais aprofundados 
sobre estas enigmáticas construções.

Antonio Soares de Oliveira
Tio Bilia construiu uma trajetória musical 

com características próprias da Região Mis-
sioneira e fez escola. A personalidade deste 
missioneiro foi transferida para a música 
e fi cou conhecido como o mestre da gaita 
ponto, no município de Santo Ângelo um 
monumento lembra quem foi Antonio So-
ares de Oliveira
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3 DE JULHO

A média do preço da gasolina 
caiu em todo o Brasil

O preço médio da gasolina reduziu em 
quase todo o território nacional, entre o 
fi nal de junho e início de julho, a média na-
cional fi cou em R$ 4,42. Em Santo Ângelo, 
realizamos pesquisa semelhante e consta-
tamos o preço médio de R$ 4,65, ou seja, 
5,38% maior que a nacional.  

10 DE JULHO

Frio de -4°C surpreende os 
moradores de Santo Ângelo

Uma massa de ar polar que avançou sobre 
a Região Sul do Brasil fez os termômetros 
alcançarem temperaturas mínimas abaixo 
da média histórica. Os equipamentos da 
estação meteorológica da URI registraram 
a temperatura de quatro graus negativos 
(-4.1°C) entre as 6h e 7h do dia 6 de julho.

10 DE JULHO

Pick-Up em chamas
Um automóvel Pick-Up Fiat incendiou na 

manhã do dia 9, fato ocorrido na zona sul 
do município. A equipe do Corpo de Bom-
beiros esteve no local, mas até que chegas-
se e acionasse o equipamento as chamas se 
alastraram e o veículo fi cou praticamente 
todo danifi cado.

12 DE JULHO

Villas Hotel inaugura em 
local estratégico 
Villas Hotel é a mais nova opção de 
hospedagem em Santo Ângelo. O 
empreendimento inaugurado na noite 
de sexta-feira, dia 12, é a concretização 
de um sonho dos irmãos Marcante, Beto 
e Gilseo. Com localização estratégica, 

permite aos turistas e executivos que 
viajam pelas Missões ou Noroeste do 
Estado, uma estadia de fácil acesso, pois o 
Villas Hotel está próximo ao trevo da ERS 
344, com a AV. Ipiranga.

22 DE JULHO 

HSA ameaça fechar três
tipos de serviços

Segundo a instituição anunciou em julho 
de 2019, pelo menos quatro fatores estão 
ocasionando um desiquilíbrio fi nanceiro 
nas contas do Hospital Santo Ângelo e ge-
rando défi cit médio de R$ 600 mil ao mês: 
1 - Cresceu a demanda pelo SUS no Hospi-
tal Santo Ângelo; 2 - Diminuiu o número 
de pacientes atendidos pelo IPE e UNI-
MED; 3 - O governo do estado cortou in-
centivos nos últimos anos; 4 - A tabela com 
os valores de ressarcimento do SUS, pagos 
aos hospitais pelos serviços prestados, são 
insufi cientes e ainda não houve reajuste.

27 DE JULHO 

Curtas selecionados para
o 7º Festival de Cinema

A coordenação do 7 º Festival de Cinema 
de Santo Ângelo – Curta-metragem divul-
gou no dia 27 de julho, a lista com as obras 
cinematográfi cas que concorreram no fes-
tival. Foram 35 curtas-metragens vindos 
de todo o país. 

SÉRIE PERSONALIDADES

Vovó Helena 
Série personalidade destacou um monu-

mento erguido no interior de Santo Ânge-
lo, no Distrito de Buriti. Este monumento 
é uma homenagem a Helena Gebert . Vovó 
Helena, como era chamada, é descendente 
de alemães, casou-se com Antônio Gerbert 
com quem teve oito fi lhos, sete homens e 
uma mulher. A família morava no Distrito 
de Buriti, interior de Santo Ângelo e a anti-
ga casa onde cresceram seus fi lhos ainda é 
preservada e possui mais de 100 anos. No 
ano de 1992 foi confeccionado um monu-
mento em homenagem a família, com des-
taque para a matriarca Helena Gebert.



Agosto
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1º DE AGOSTO

Luz para o “Augusto”
Iniciou no dia 1º de agosto o processo de 

instalação de uma subestação e a reforma 
da rede de energia elétrica da Escola Esta-
dual Augusto do Nascimento e Silva. No dia 
1º de agosto um poste e um transformador 
foram implantados. O trabalho envolve re-
cursos na casa de R$ 310 mil e iniciou, antes 
disso, no dia 18 de julho. A assessora da 14ª 
CRE - Coordenadoria Regional de Educação 
lembra que existe um prazo de execução da 
obra, todo o trabalho será realizado em qua-
tro etapas, a primeira delas será concluída em 
30 dias, a seguinte em 60, e assim sucessiva-
mente até 120 dias.

07 DE AGOSTO

Sem dinheiro para 
conta de luz 

Um contingenciamento de recursos fe-
derais estaria ocasionando a falta de verba 
para pagar a conta de luz do prédio onde 
fi cam o IGP, IPE, Inspetoria de Defesa 
Agropecuária e o FGTAS/SINE em Santo 
Ângelo. O corte de luz foi efetivado no dia 
31 de julho e fi cou sem o restabelecimento 
por mais de uma semana.

10 DE AGOSTO

Governador na formatura de 
policiais

A formatura de 58 soldados da Brigada 
Militar em Santo Ângelo encerra uma se-
quência de solenidades que efetivará, em 
todo o Estado do Rio Grande do Sul, o in-
gresso de 1965 novos militares na brigada 
gaúcha. A solenidade de formatura contará 
com a presença do Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e foi 
realizada na Praça Pinheiro Machado, no 
dia 10. 

11 DE AGOSTO

7º Festival de Cinema
O 7º Festival de Cinema de Santo Ân-

gelo - Curta Metragem encerrou no dia 
15 de agosto com a premiação e a entre-
ga do Cisne de Ouro. Recebeu a inscrição 
de 188 curtas, destes, foram escolhidos 
34 para as exibições e 24 indicados para 
concorrer ao “Cisne de Ouro”. O grande 
vencedor foi o curta “O Menino da Ter-
ra do Sol”, de Michel Marchetti de Bento 
Gonçalves. Com o apoio do SESC/RS foi 
possível trazer para a cidade a peça te-
atral “O Escândalo Philippe Dussaert”, 
com o ator Marcos Caruso. O artista glo-
bal também participou da entrega das 
premiações e fez uma visitação na cida-
de.

30 DE AGOSTO

Santo Ângelo em Dança. 
A 13ª edição em 2019 foi considerada 

a maior da história dos festivais, rece-
beu 1300 bailarinos 34 grupos de dança 
e 230 coreografias foram apresentadas 
no palco do auditório do Colégio Teresa 
Verzeri. O festival iniciou no dia 30 de 
agosto e encerrou em 1º de setembro. O 
grupo vencedor levou oito mil em pré-
mios e no total foram distribuídos R$ 30 
mil. 

ANIMAIS DOMÉSTICOS

Cavalo
Iniciamos a série de matérias “Animais 

domésticos” e o foco de da primeira ma-
téria foi os cavalos urbanos. 

Trouxemos informações sobre a ONG 
Pé de Pano, entidade que cuida de 20 
cavalos em sua sede e de outros 15 que 
estão abrigados em lares temporários. 
São cavalos recolhidos em situação de 
abandono ou de maus tratos. 

Os cavalos têm de 350 a 500 kg, não 
possuem coro como as vacas e sim uma 
pele rica em receptores capazes de senti-
rem uma mosca pousada em seu corpo. 
Eles vivem de 25 a 40 anos e cuidar de 
um animal deste porte na zona urbana 
de cidades é um desafio. 



Setembro
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5 DE SETEMBRO

Empossado o novo Delegado 
da Receita Federal. 

O Auditor Fiscal Arlei Carlos Schons assume 
como Delegado da Receita Federal do Brasil 
em Santo Ângelo. O termo de posse foi assina-
do na tarde de quinta-feira, dia 5, na presença 
do superintendente da 10ª Região Fiscal, Luiz 
Fernando Lorenzi, em solenidade ocorrida no 
auditório da Delegacia da Receita Federal do 
Brasil em Santo Ângelo. Deixou o cargo, em 
virtude da aposentadoria, Lauri Antônio Wil-
chen.

15 DE SETEMBRO

Missa da Terra Sem Males 
Caminhada de 748 quilômetros tem como 

ponto de chegada a cidade de Santo Ângelo e 
os peregrinos foram recepcionados no dia 15 
de setembro com a Missa da Terra Sem Males, 
ocorrida em Frente à Catedral Angelopolitana. 
A caminhada foi efetivada por 10 peregrinos 
que percorreram 748 quilómetros em 29 dias 
e constituiu a primeira caminhada pelo Roteiro 
Turístico Internacional Caminho das Missões. 

21 DE SETEMBRO

Festival Paralímpico
em Santo Ângelo

Santo Ângelo é uma das 69 cidades do País 
que sediou o Festival Paralímpico Brasileiro. 
Este evento esportivo foi realizado no dia 21 de 
setembro, de modo simultâneo em cada cidade 
sede. O Festival Paralímpico não é destinado à 
competição, tem o objetivo de mobilizar e inte-
grar crianças e adolescentes com faixa etária de 
10 a 17 anos, com e sem defi ciência em todo o 
território brasileiro. O Festival também tem o 
propósito de divulgar as modalidades esporti-
vas adaptadas a realidade destas pessoas, em 
Santo Ângelo foram realizadas partidas de tê-
nis de mesa, atletismo e futebol cinco.

25 DE SETEMBRO

Greve no Fórum
Servidores estaduais que trabalham 

no Fórum de Santo Ângelo alertam 
que estão com salários congelados há 
mais de cinco anos e cerca de 3500 
escreventes terão os cargos extintos no 
estado. Somente serviços essenciais 
foram mantidos.

28 DE SETEMBRO

Obras de saneamento pelos 
próximos três anos

A rede de esgoto sanitária de Santo 
Ângelo está sendo ampliada e prevê a 
implantação de uma complexa obra que 
irá interferir na rotina da cidade nos 
próximos três anos (até 2022), pois além 
da instalação de uma infraestrutura 
de rede, são implantados os ramais 
coletores em pelo menos, sete setores 
do território urbano da cidade. Ainda 
serão feitas quatro estações de recalque, 
ou seja, sistemas de bombeamento 
necessários para garantir que o esgoto 
chegue até a Estação de Tratamento 
Índia Lindóia.

SÉRIE:  ANIMAIS DOMÉSTICOS

Gato
Xuxa foi abandonada no porão de 

uma casa e naquela ocasião o branco da 
pelagem estava irreconhecível, assim 
como ela outros 36 felinos já foram, e, 
ainda são acolhidos, cuidados, tratados 
e alimentados por Jussara. São gatos de 
todas as raças, cores, alguns deficientes, 
outros estavam doentes, ou simplesmente 
abandonados. Todos são reconhecidos e 
chamados pelo nome. O número de gatos 
acolhidos está em função da quantidade 
de pessoas que os abandonam, muitas 
vezes estão despreparadas para cuidar 
de um animal, além disso, quando 
procriam, os filhotes são abandonados 
em lugares menos habitados da cidade. 
Quem decide acolher arca com um ónus 
de cuidar e ainda recebe o preconceito 
que surge desta atitude.
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6 DE OUTUBRO

Eleitos os Conselheiros 
Tutelares do município 

Os Conselheiros Tutelares que atuarão 
pelos próximos quatro anos foram eleitos 
em 6 de outubro. O voto era facultativo 
e apenas 5.729 pessoas compareceram a 
uma das 40 urnas eletrônicas de votação. 
O presidente da Comissão Eleitoral, Or-
lando Gomes da Silva, espera um Conselho 
atuante e especializado, a posse será no 
dia 10 de janeiro e antes disso, haverá um 
treinamento regional com especialistas no 
assunto. 

ELEITOS: 
Alcinda de Souza - 638 votos  
Diana Konzen - 546 votos  
Jonatã Ferreira – 545 votos  
Ivone de Albuquerque Carneiro - 514 votos 
Fabinho – 482 votos 

8 DE OUTUBRO

URI anuncia novos cursos 
No lançamento do Vestibular de Verão 

da URI - Santo Ângelo foi anunciada a 
oferta de dois novos cursos: Medicina Ve-
terinária e Engenharia da Computação. A 
Universidade oferta, agora, 21 opções de 
ingresso, em cursos no sistema presencial 
e com funcionamento diurno e/ou notur-
no. 

26 DE OUTUBRO

Senac investe na formação 
gastronômica

Espaço único na região destinado a for-
mação de profi ssionais do campo gastro-
nômico foi inaugurado em 25 de outubro 
no SENAC de Santo Ângelo. A infraestru-
tura do espaço gastronômico foi montada 

em 37 m² e está composta por uma cozi-
nha industrial, vestiários, sala de estoque e 
área de convivência. 

18 DE OUTUBRO

Mourão desembarca no 
aeroporto de Santo Ângelo

O vice-presidente desembarcou no aero-
porto regional Sepé Tiarajú em Santo Ângelo 
e seguiu para Ijuí para tratar sobre a manu-
tenção do status de fi lantropia das Universi-
dades Comunitárias e do agronegócio.

SÉRIE - ANIMAIS DOMÉSTICOS

Cachorro
Chicão é um cachorro que literalmente 

veste o uniforme da escola Municipal de 
Ensino Fundamental Francisco Brochado 
da Rocha. Chegou no portão da escola no 
ano de 2018, estava debilitado, ganhou 
abrigo, recebe cuidados de saúde, alimen-
tação e na interação com alunos e dire-
ção ensina lealdade e companheirismo. 
O nome “Chicão” foi escolhido democra-
ticamente pelos alunos por meio de uma 
enquete e faz uma referência ao nome da 
escola. Ele tem uniforme escolar, foto lem-
brança e o carinho de dezenas de crianças.

 

Ganso
Os gansos são aves muito leais e esta ca-

racterística encantou do Sr. Tirandetes Ja-
eger. Há quatro anos ele teve a iniciativa 
de adotar um ganso, mas na prática, a ave 
“Quequé”, como foi batizada, virou guar-
diã da sua esposa, Loiry Jaeger e não deixa 
que ninguém chegue próximo da sua ami-
ga, por fi m, Tirandentes é obrigado a fugir 
do bico serrilhado de Quequé.

Garnisé
Desde criança Isabella Bolzane cria ani-

mais, já teve mais de uma dezena de es-
pécies de animais domésticos, mas atual-
mente o espaço da família é dividido com o 
garnisé Fábio, a poodle Catarina e a esquila 
Eleonora, além de canários que livremente 
frequentam o quintal de sua casa.
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3 DE NOVEMBRO

ENEM em Santo Ângelo
Em Santo Ângelo 2.396 candidatos realiza-

ram o ENEM. O exame foi aplicado em todos 
os estados e no Distrito Federal. No dia 3, os 
candidatos responderam 45 questões de lin-
guagens; 45 de ciências humanas e a redação. 
No domingo, dia 10, 45 questões de ciências 
da natureza e 45 questões de matemática. Em 
Santo Ângelo o exame foi aplicado em seis 
escolas: ETE Pres. Getúlio Vargas, Colégio 
Estadual Onofre Pires, Instituto Estadual de 
Educação Odão Felippe Pippi, Colégio Esta-
dual Missões, Colégio Tiradentes e Colégio 
Teresa Verzeri.

10 DE NOVEMBRO 

Festival Internacional de Teatro 
Cidade dos Anjos

Mais de uma dezena de peças teatrais fo-
ram apresentadas no Festival Internacional 
de Teatro Cidade dos Anjos. O evento foi re-
alizado de  5 a 10 de novembro. No palco do 
Teatro Municipal Antônio Sepp mostraram a  
arte cênica, atores e atrizes de quatro países e 
de três estados Brasileiros, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo, o público pode 
conferir 17 reconhecidas e premiadas compa-
nhias de teatro.

17 DE NOVEMBRO

Conquista de troféus no ENART
Daniel Müller Forrati do CTG Tio Bilia (gai-

ta de botão) e o Conjunto Musical de inver-
nada do CTG Vinte Setembro foram destaque 
na fi nal do ENART 2019, além do troféu de 
classifi cação para a fi nal estadual realizada 
no domingo, dia 17, acumularam troféus por 
conquistarem posições entre os três melhores 
colocados em suas categorias.

Leonardo Maison (GDF) que competiu na 
chula classifi cou-se para a fi nal conquistando 
a 10ª colocação. Nas danças tradicionais, for-

ça B, a invernada adulta do CTG 20 de Setem-
bro e do GDF Os Farroupilhas; ambos foram 
classifi cadas para a grande fi nal ocorrida no 
domingo. O GDF – Os Farroupilhas fi cou na 
13º colocação e o Vinte de Setembro em 14º.

17 DE NOVEMBRO

Canto Missioneiro
A 12ª edição do Canto Missioneiro foi reali-

zada nos dias 15, 16 e 17 e o júri anunciou “Ta-
tarandê” como o primeiro lugar da fase geral. 
Na disputa local, a música História do João de 
Claudio Reinke e Eduardo Maycá foi a grande 
campeã, a fase local contou com dez concor-
rentes. Na noite de sexta, dia 15, foi realizada 
a fase geral, com 12 concorrentes e oito classi-
fi cadas. Na tarde de sábado, 16, foi realizada a 
11ª edição do Canto Piá Missioneiro, com seis 
concorrentes na categoria mirim e outros seis 
na categoria juvenil.

19 DE NOVEMBRO

Greve faltando 30 dias para o 
fi m do ano letivo

A maioria dos professores rejeita o pacote 
de propostas que modifi ca o plano de carreira 
e propõe alterações na legislação que regula-
menta a profi ssão dos professores do Estado 
do Rio Grande do Sul, por este motivo, a um 
mês do fi nal do ano letivo, entram em Greve 
por tempo indeterminado. No dia 19, alunos 
de 10 escolas da rede estadual já estavam sem 
aula e professores paralisados. Naquela data, 
estimou-se uma paralização de 75%.

27 DE NOVEMBRO

IPE restringe o atendimento no 
interior do Estado

A fata de renovação do quadro funcional e 
o consequente não preenchimento das vagas 
deixadas por servidores que se aposentaram 
está reduzindo a capacidade de atendimento 
das agências do IPE no interior do estado. 
Na região de Santo Ângelo as agências estão 
abrindo duas ou tres vezes por semana. Além 
de Santo Ângelo, problema semelhante é per-
cebido em municípios vizinhos como Catuípe, 
São Luiz Gonzaga, Pamambi, Ijuí, Cruz Alta, 
entre outros.



Dezembro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 1 9

5 DE DEZEMBRO

Novo comando no 1º B Com 
O 1º B Com - Batalhão de Comunicações 

trocou de comando. Assume o posto Tenen-
te-Coronel Eugênio Correia Souza Júnior, 
natural do Rio de Janeiro, mas atuou em 
diversas guarnições militares em território 
Brasileiro, inclusive em missão internacio-
nal no Paraguai. Deixa o comando, Coronel 
Ferraz, que esteve a frente desta guarnição 
militar durante exatos 23 meses, quase 
dois anos, agora segue para uma missão de 
formação na Bolívia.

10 DE DEZEMBRO

Renner inaugura loja em 
Santo Ângelo

A Renner - varejista de moda - inaugu-
rou no dia 10 de novembro uma nova loja 
em Santo Ângelo. Localizada no centro da 
cidade, na rua Marechal Floriano esquina 
com a Três de Outubro. A loja tem 1,5 mil 
metros quadrados e recebeu investimento 
de R$ 9 milhões. Com a abertura, a vare-
jista soma 364 operações no Brasil, sendo 
41 no Rio Grande do Sul. A marca também 
está presente no Uruguai, e ainda neste ano 
chegará à Argentina.

11 DE DEZEMBRO

Ação pedagógica ultrapassa 
os portões da escola 

Frases poéticas inscritas em placas arte-
sanais implantadas em um trecho da Av. 
Venâncio Aires inspiram quem caminha 
ou passa por aquela via pública. O colorido 
das indicações é resultado de atividades re-
alizadas na Escola de Ensino Fundamental 
Madre Catarina Lépori.  A Professora Da-
nia Maria Hannel e os alunos do quarto ao 
nono ano desenvolveram vários projetos 
que tem como princípio a sustentabilidade, 
o respeito ao próximo e a natureza. 

14 DE DEZEMBRO

Projeto urbanístico para 
a orla do Itaquarinchim é 
destaque no estado 

O projeto “Revitalização do Arroio 
Itaquarinchim – Parque da Cascata” é 
inspirado nas rodas que movimentaram a 
humanidade e foi elaborado por uma aluna 
de urbanismo da URI, campus Santo Ângelo. 
A proposta prevê a criação de complexos de 
reciclagem e demais elementos, todos eles, 
embasados em aspectos culturais, históricos 
e carências dos moradores ribeirinhos e 
da cidade como um todo. Sugere a criação 
de cinco parques, mas, para um deles, 
o “Parque da Cascata”, descreve todos 
os detalhes da obra, desde o mobiliário 
e um loteamento para moradias, até os 
monumentos e atrativos, como ciclovia, 
quadras de esporte, estacionamento, roda 
gigante, etc.

19 DE DEZEMBRO

Novo escritório do Sebrae
O escritório do Sebrae em Santo Ângelo 

foi reinaugurado em um espaço de trabalho 
compartilhado, desde a última quinta-feira, 
dia 19, está junto o Mind7 Coworking, na Av. 
Brasil, 1128, no centro da cidade. O Sebrae 
atende 19 municípios neste espaço e adota 
um modelo de atendimento que visa mais 
interação, conectividade e inovação. Para 
a diretoria do Sebrae são características 
que surgem como tendência mundial e se 
expressam neste projeto piloto que é único 
do Rio Grande do Sul.

24 DE DEZEMBRO

Bike Noel incentiva a cultura 
do ciclismo 

Bike Noel incentiva a cultura do 
ciclismo em Santo Ângelo, promove o 
reaproveitamento de bicicletas sem uso e 
exercita o espírito solidário do natal e no 
domingo, dia 22, ocorreu a culminância da 
promoção. Na Praça Pinheiro Machado em 
frente à Catedral Angelopolitana o Papai e 
a Mamãe Noel da ACM – Associação Ciclo 
Missões - formalizaram a entrega de 60 
bicicletas para alunos de 20 escolas da rede 
municipal de educação.
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