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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 30°
14°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

31°
15°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

30º
16°

0 mm

28/2/2020 - 14h

1° Prêmio -  3.122
2° Prêmio -  6.486
3° Prêmio -  3.480
4° Prêmio -  2.105
5° Prêmio -  0.367
6° Prêmio -  5.560

28/2/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Nova
23/2 a 1º/3

Crescente
2/3 a 8/3

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Escola do interior de Santo  Ângelo reúne acer-
vo de equipamentos e utensílios e promove o resga-
te histórico dos moradores do Distrito Sossego. Os 
objetos revelam costumes e hábitos e consequente 
o modo de vida dos antepassados. 

Foi criado na Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Nossa Senhora Aparecida um espaço es-
pecífico para expor estes objetos. A inauguração foi 
em 2019 e recebeu o nome “Colhendo Memórias 
Rurais Italianas”.

São ferramentas, utensílios domésticos e ins-
trumentos em geral que preservam a memória e 
colaboram na consciência cultural dos alunos. A 
diretora Débora Mota somos o que somos por in-
fluência de nossos antepassados e neste sentido 
considera fundamental este trabalho de resgate 
histórico. 

Um dos idealizadores do projeto é Oswaldino 
José Lucca, que é natural daquela região da cidade 
e está, em conjunto com a direção da instituição, 
garimpando peças para o museu. A ideia é ampliar 
a amostra e criar uma cobertura para equipamen-
tos e veículos utilizados no transporte dos mora-
dores e cultivo da terra, como carroças, charretes, 
arados, plantadeiras entre outros.

Colhendo Memórias 
Rurais Italianas

Acervo histórico “Colhendo Memórias Rurais Italianas” da E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida em Distrito Sossego

Marcos Demeneghi

Oswaldino José Lucca e Débora Mota no espaço do museu

Notas

Fim do turno único na 
Prefeitura

A partir da próxima segunda-feira, 2 de março, 
Centro Administrativo José Alcebíades de Oliveira, 
Espaço Cidadão e demais setores da gestão voltam 
a atender a comunidade em dois turnos, no perío-
do das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 
16 horas. 

Foram mais de quatro meses de turno único, 
que teve início em 14 de outubro do ano passado, 
com o objetivo de reduzir gastos nas secretarias 
municipais. Neste período, as secretarias da Edu-
cação, Saúde, Transportes, Meio Ambiente, Obras 
e Serviços Urbanos, Procuradoria Geral do Muni-
cípio (PGM), quadro de vigilantes do município, 
servidores do Departamento Municipal de Trân-
sito (DMT), Centro de Referência Especializado 
(CREAS), Museu Dr Olavo Machado, Memorial à 
Coluna Prestes e da Biblioteca Pública Municipal 
Policarpo Gay cumpriram jornada normal de tra-
balho.

Projeto Conexão de 
Ideias 2020

A socióloga e educadora Lourdes Atié estará 
no Rio Grande do Sul, no dia 04 de março, para 
a abertura da edição 2020 do Projeto Conexão de 
Ideias. Ela estará em Santo Ângelo para ministrar 
a palestra O que significa aprender na contempora-
neidade, em que aborda o papel da escola perante 
um mundo em transformação. O encontro, realiza-
do pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, com 
apoio do Clube Gaúcho e do Sindilojas Missões, 
será às 19h30, no Clube Gaúcho (Rua Bento Gon-
çalves, 915). Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 
80,00 e darão direito à entrada no 7º Fórum de 
Educação, já agendado para o dia 31 de julho e que 
terá programação divulgada em breve. 

Informações sobre o evento estão disponíveis 
no Sesc Santo Ângelo (Rua 15 de Novembro, 1500) 
pelo telefone (55) 3312-4411, no site www.sesc-rs.
com.br/santo_angelo e na página www.facebook.
com/sescsantoangelo. 

Data: 04 de março (Quarta-feira)
Horário: 19h30
Local: Clube Gaúcho (Rua Bento Gonçalves, 

915)
Ingressos:
R$ 40,00 para Cartão Sesc/Senac nas catego-

rias Comércio e Serviços, Empresários e Estudan-
tes

R$ 80,00 Público em geral
* O ingresso dará direito à entrada no 7º Fórum 

de Educação, que acontece no dia 31 de julho, tam-
bém em Santo Ângelo

A Festa da Colheita 
A 51ª Festa da Colheita realizada pela comuni-

dade do Distrito Sossego, interior de Santo Ângelo, 
será no dia 8 de março. 

A programação inicia às 10h com uma Missa. 
Ao meio-dia será realizado um almoço com chur-
rasco, galinha assada, leitão assado, cucas, saladas 
diversas e bebidas em geral. 

Na tarde a festa segue com reunião dançante 
animada pela Banda Universitária.  Mais informa-
ções podem ser obtidas com os organizadores da 
festa neste ano que são: Vilibaldo Carnelutti  55 
99977-2065, Leonardo Silveira 55 99604-5542, 
Amauri de Oliveira 55 99645-8198.
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Tradicionalismo

Semana da Paz será encerrada 
com cavalgada neste domingo

Cavalarianos passam pelo “Brique da Praça” às 10h e o encerramento das atividades será com missa e almoço
A VII Semana da Paz iniciou 

em Santo Ângelo no dia 24 e en-
cerra neste domingo, 1º de março 
com uma cavalgada. Promovido 
pelo Centro de Tradições Gaú-
chas “Tio Bilia” durante esta se-
mana realizou um ciclo de pales-
tras que abordou temas na área 
da segurança pública, trânsito, 

história e tradicionalismo. 
A Semana da Paz faz parte do 

calendário de eventos do Estado 
do Rio Grande do Sul e foi cria-
do a partir de uma lei sancionada 
em 1998. O objetivo desta sema-
na é celebrar o fim da Revolução 
Farroupilha em 1845, quando foi 
assinado o “Tratado do Ponche 

Verde”. 
Entre as atividades que com-

põe a programação em Santo Ân-
gelo destaca-se a XII Cavalgada 
da Paz e Cavalgada Feminina. Os 
tradicionalistas pretendem pas-
sar pelo Brique da Praça neste 
domingo, 1º de março, por volta 
das 10h.

CONFIRA O CICLO DE PALESTRAS REALIZADO NESTA SEMANA:

Dia 24 – “Segurança pública, trânsito com cidadania” – 
Ministrada pelo gente da PRF Mauro Roberto

Dia 26 – “A formação do Rio Grande do Sul: Entre a 
paz e a guerra” – Ministrada pelo tradicionalista Valter 
Portalete

Dia 28 – “Vida e obra de Paixão Cortes” – Ministrada por 
Luciano Freitas

Dia 1º - XIII Cavalgada da Paz e Cavalgada Feminina – 
às 11h está prevista uma celebração ecumênica com 
Benção da paz e logo após almoço.

Marcos Demenghi
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Termina em 11 de março de 2020 o prazo para 
realizar o recadastramento eleitoral com a coleta 
das impressões digitais dos eleitores de Santo Ân-
gelo. Segundo dados atualizados até o dia 27 de fe-
vereiro, 68.51% haviam realizado o procedimento, 
e até aquela data, 19 mil pessoas não haviam pro-
curado o cartório. 

O eleitor que não fizer o novo título com biome-
tria perderá o direito de votar nas eleições munici-
pais de 2020, quando serão eleitos o prefeito e vice, 
mais os vereadores da cidade, pois terá o título can-
celado. Até as eleições de 2018 o recadastramento 
biométrico havia sido concluído em 426 municí-
pios do estado. Para as eleições 2020 mais 50 mu-
nicípios devem concluir, incluindo Santo Ângelo. 

Confira no quadro ao lado como será o plantão 
no Cartório Eleitoral e horário especial de atendi-
mento.

Últimos dias para 
o recadastramento 
biométrico

Mais de  15 mil eleitores não realizaram o recadastramento biométrico em Santo 
Ângelo e devem enfrentar filas no cartório eleitoral. Para agilizar o atendimento, foi 

dobrado o número de atendentes e o horário de funcionamento foi estendido, inclusive 
com plantões nos finais de semana, confira:

Utilidade pública

PLANTÃO NO CARTÓRIO
Considerando que o prazo para a realização do 

cadastramento biométrico dos eleitores de Santo 
Ângelo está se encerrando, o cartório eleitoral de 
Santo Ângelo estará com horário de atendimento 
das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, de 02 a 06 
e de 09 a 11 de março.

Haverá plantão no cartório eleitoral de Santo Ân-
gelo nos dias 07 de março (sábado) e 08 de março 
(domingo), das 9 às 16 horas, para atendimento aos 
eleitores de Santo Ângelo que ainda não fizeram o 
cadastramento biométrico.

O cadastramento biométrico é obrigatório e 
quem não fizer dentro do prazo terá o título cance-
lado. O prazo final é 11 de março de 2020.

Candidatos ao Fies já 
podem acessar resultado

Estudantes pré-selecionados têm até o dia 2 de 
março para complementar inscrição. Os candidatos 
ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 
primeiro semestre de 2020, que são cerca de 270 
mil concorrem há 70 mil vagas, ou seja, existem 
quase 4 candidatos por vaga.

Quem foi selecionado, agora, deve acessar o site 
do Fies (http://fies.mec.gov.br/) e inserir novos da-
dos exigidos pelo programa, como dados bancários e 
informações sobre o fiador e sobre o seguro para pa-
gamento de dívida em caso de falecimento. Depois, 
o candidato precisa validar suas informações, em 
até 5 dias, junto à Comissão Permanente de Supervi-
são e Acompanhamento (CPSA), que fica na própria 
instituição de ensino onde fará o curso.

Com essa validação, o próximo passo é ir, em até 
10 dias, à agência da Caixa Econômica Federal esco-
lhida na hora da inscrição. A formalização do con-
trato de financiamento é feita nesse momento.

Lista de espera – Quem participou da seleção, 
mas não foi aprovado, tem mais uma chance: a lista 
de espera. Os candidatos que não foram pré-selecio-
nados são automaticamente incluídos nessa lista. 
Os estudantes devem acompanhar sua eventual pré-
-seleção, de 28 de fevereiro a 31 de março, no site 
do Fies.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Marcos Demeneghi

Inscrições para curso 
intensivo de Cabeleireiro 

O Senac Santo Ângelo está com inscrições aber-
tas para o curso de Cabeleireiro Intensivo. As aulas 
iniciam no dia 2 de março e serão realizadas nas se-
gundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 22h30. 
Para participar, é necessário Ensino Fundamental 
completo e idade mínima de 16 anos.

A formação, com carga horária de 250 horas, é 
direcionado para quem procura uma formação de 
curta duração em procedimentos de embelezamento 
e cuidados nos cabelos. Focado na prática, prepara 
profissionais para realizar corte, penteados e proce-
dimentos de cuidados e químicos nos cabelos.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.
senacrs.com.br/santoangelo ou presencialmente na 
escola, localizada na Travessa João Meller, 179, Cen-
tro. Mais informações pelo telefone (55) 3313-3111.

Marcos Demeneghi

Fila em frente ao Cartório Eleitoral de Santo Ângelo - Rua R. Duque de Caxias, 1151
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Quedas d’água

Região que é o berço 
das águas do município 
revela uma cascata na 
nascente do São João
Queda d’água formada no Distrito de Comandai, localidade de Rincão Timbaúva é 

formada no curso principal do Arroio São João. A cascata é encontrada em meio a mata 
nativa preservada e próxima da nascente deste curso d’água.

Em meio à mata preservada que protege a nas-
cente do Rio São João existe uma queda d’água 
pouco conhecida dos moradores de Santo Ângelo. 
A cascata não pode ser vista da estrada, está lo-
calizada em uma propriedade privada, portanto, 
chegar até lá, depende da indicação dos morado-
res do Rincão Timbaúva, localidade do distrito de 
Comandai. 

Mas é ali que nasce o Rio São João, um curso 
hídrico de água perene que percorre cerca de 15 
quilômetros na zona rural, mas que adentra a zona 
urbana do município e por isso, é bem conhecido 
dos moradores de Santo Ângelo. 

A desconhecida cascata está há 200 metros da 
morada do casal Cleci Rosa dos Santos e Celestino 
Carvalho. D. Cleci indica o caminho para chegar 
até o lugar da queda e explica que o volume de 
água está mais baixo nos últimos meses. 

Ao chegar próximo da queda, houve-se a sono-
ridade de uma roda d’água que trabalha sem pa-
rar, e, ao chegar mais próximo o relevo do terreno 
revela o formato da cascata, com queda menos 
brusca, no entanto, mais longa, típico do conceito 
de cascata.

Cleci e Celestino aproveitam a geografia do 
lugar e a disponibilidade hídrica e mantém ativa 
esta roda d’água que produz força para abastecer 
o açude onde criam peixes para a subsistência da 
família. Quando os netos e filhos chegam à pro-
priedade, aproveitam para comer um peixe frito, 
disse D. Cleci ao explicar a função da roda e do 
açude naquela propriedade rural. 

Oswaldino Lucca, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santo Ângelo, que, alias, 
sugeriu retratar esta cascata, comenta que o São 
João já nasce pronto e também relembra o poten-
cial hídrico da região composta pelas localidades 
de Rincão do Sossego, Rincão dos Roratos, Tim-
baúva, Santa Rita e Olhos d’água. 

Lucca alerta que são nestes lugares que estão 
as nascentes dos principais afluentes que cruzam 
o município de Santo Ângelo: Arroio São João, Ita-
quarinchim, São José, parte do Rio Santa Bárbara 
e Comandaí. Portanto, a quantidade de nascentes 
existentes neste lugar revela que ali é o berço das 
águas do município.

Cascata do Rio São João no distrito de Comandaí, interior de Santo Ângelo (No alto - Oswaldino Lucca)

Roda d’água ativa abastece um açude criado para 
produção de peixes para subsistência familiar
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Antes de apertar o bo-
tão de enviar para revelar 
por e-mail aquele segredo 
incontornável, ou cometer 
enfim a fofoca do século ou 
declarar seu amor até então 
guardado, pense bem: todo 
e-mail enviado poderá ser 
usado contra você. 

Mas, o Gmail trouxe um 
recurso bem legal, que na 
verdade já existem outras 
ferramentas que possuem 
esse recurso, inclusive o 
Office365 da Microsoft.

O novo recurso do Goo-
gle chama-se modo con-
fidencial e permite enviar 
uma mensagem através do 
Gmail que se apaga após um 
prazo determinando e des-
sa forma o destinatário só 
poderá ler o e-mail por um 
período e passado o prazo, 
a mensagem se apagará so-
zinha.

Além de se autodestruir, 
tem outro recurso muito in-
teressante que é quem rece-
ber a mensagem não poderá 
encaminhar, copiar ou colar 
conteúdo da mensagem. 

andre@escolabigmaster.com.br

Enviando e-mails que se 
autodestroem

André Ruschel

Eventos

Feira de Rua da ZISSAN 
será realizada no B. Pippi

Em reunião realizada na noite da quinta-feira 
(27), no Ginásio Municipal João Dalla Corte, no 
bairro Pippi, entre integrantes da Zona de Inovação, 
Criativa e Sustentável de Santo Ângelo (ZISSAN) e 
a Associação dos Moradores do Bairro Pippi e Adja-
centes, foram definidos os últimos ajustes para a 4ª 
edição da Feira de Rua da ZISSAN. 

A 4ª Feira de Rua da ZISSAN vai ser realizada 
no dia 22 de março, em comemoração aos 147 anos 
de emancipação político-administrativa do municí-
pio de Santo Ângelo, no período das 15h às 20h, nos 
arredores do Ginásio Municipal João Dalla Corte, no 
cruzamento das vias São Luiz Gonzaga e General Er-
nesto Dornelles, no bairro Pippi (antiga sede do Es-

porte Clube Arsenal), em parceria com a Associação 
dos Moradores do Bairro Pippi e Adjacentes. 

De acordo com a coordenadora do Programa Ino-
va Santo Ângelo, Helenice Reis, no local a população 
terá acesso à praça de alimentação, com espaço para 
foodtrucks, Kombi do chope, palco para apresen-
tações musicais e artísticas, e brinquedos infantis. 
Também há espaço reservado para 35 expositores 
comercializarem artesanatos, antiguidades, livros, 
discos e, também, para as empresas divulgarem os 
seus serviços. As inscrições devem ser realizadas 
somente pela internet, por meio do endereço: www.
zissan.com.br

Evento ocorre no dia 22 de março, das 15h às 20h, nos arredores do Ginásio Municipal 
João Dalla Corte

A reunião contou com a presença do presidente da Associação dos Moradores do Bairro Pippi e Adjacentes, Ildemar Augusto 
Felden, da coordenadora das Feiras de Rua da ZISSAN, Daniele Barbieri Schneider, e do coordenador do Movimento Comunitário 

de Santo Ângelo, Clodoveu da Rosa

Assessoria PMSA / Rodrigo Bergsleithner

Talk Show “Mulheres 
em Evidência”

Março é o mês da Mulher e dia 08 de março é co-
memorado o Dia Internacional da Mulher, por alu-
são a data, a Coordenadoria Municipal da Mulher, 
com o apoio da ACISA, Prefeitura Municipal, Conse-
lho Municipal de Direitos da Mulher e ZISSAN estão 
organizando o Talk Show: Mulheres em Evidência. 
O evento será dia 06 de março, sexta-feira, a partir 
das 18 horas, no Salão de Eventos da ACISA.

Uma conversa diversificada com mulheres pro-
tagonistas de suas próprias vidas! Coffee break, con-
versas e atrações artísticas em uma noite especial 
com personalidades inspiradoras, dentre elas:

• CLAUDIA VOGEL – Criadora do Método 
‘Deixa Fluir’ – As Multitarefas de Ser Mulher

• AMANDA MATTOS – Inspetora de Polícia
• DÓRIS NOÊMIA DA SILVA PEREIRA – 

Policial Militar
• HELENICE REIS – Administradora
• JULIANA DA ROSA – Acadêmica de Peda-

gogia – Movimento de Mulheres Negras
• LÊDA MORAES ROBERTO – Advogada e 

atual presidente da OAB Subseção de Santo Ângelo
• VIVIANE OBADOWSKI – Empresária

Além das palestras com as personalidades que 
inspiram, o evento irá contar também com atrações 
artísticas: Ana Duarte – cantora; Giovana Terra – 
cantora; Meduzem – Grupo de Dança; Negras Raí-
zes – Grupo de Dança.

Rock no  Brique
O Show das Onze do Brique da Praça neste do-

mingo 1º de março será a cargo do músico santo-an-
gelense Alex Ximú. Cantor e compositor começou 
sua trajetória em nossa cidade nos anos 90 como 
vocalista da Banda Life in Days. 

Atuará neste domingo, ao lado de Ximú, Jefer-
son Moraes, quando tocarão versões acústicas de 
clássicos do Rock, que vai de Beatles, Metallica até 
bandas consagradas como Barão Vermelho e Legião 
Urbana.

Projeto de Taekwondo 
promove a inclusão por 

meio do esporte

O presidente da Liga Gaúcha de Taekwondo es-
teve em Santo Ângelo para o exame de graduação de 
seis participantes da equipe Tigre de Taekwondo. O 
grupo de atletas amadores realiza os treinamentos 
por meio de um projeto social realizado desde 2015 
e o exame foi realizado com a supervisão do Mestre 
Francisco Chagas da Luz. 

O projeto é da academia Tigre de Taekwondo, 
coordenada pelas professoras Salete e Natália Rigo, 
faixas pretas 1º Dan. O grupo participa de torneios 
regionais e estaduais e trabalha para a inserção dos 
alunos como atletas na sociedade.

O Taekwondo é um esporte olímpico, indicado 
para todas as idades a partir de seis anos, no qual 
trabalha condicionamento físico, disciplina, auto-
controle, flexibilidade e trabalho em equipe. 

A academia localiza-se na Rua Marechal Floria-
no, 1058 (ao lado do Central Lanches), os treinos 
terças e quintas às 19hrs.

Com funciona:
1) Abra seu Gmail 

> clique em nova 
mensagem > clique 
no botão Modo con-
fidencial

2) Você pode de-
finir a data da expi-
ração que pode ser 1 
semana, 1 mês, 3 me-
ses ou 5 anos.

Você ainda pode 
exigir uma senha 
para quem irá rece-
ber o e-mail que será 
enviada por SMS, 
tendo o remetente 
que informar o nú-
mero do telefone do 
destinatário.

Resultado:

Equipe Tigre de Taekwondo com as instrutoras e Francisco Chagas
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