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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 33°
21°

28 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

34°
23°

8 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

24º
15°

0 mm

MÍN.

29/9/2020 - 14h

1° Prêmio -  3.714
2° Prêmio -  6.435
3° Prêmio -  4.993
4° Prêmio -  3.156
5° Prêmio -  6.928
6° Prêmio -  5.226

29/9/2020 - 18h

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

Crescente
24/9 a 30/9

Cheia
1/10 a 9/10

RETRATO COTIDIANO Um exemplar da espécie Guapuruvu faz parte da história 
da praça Pinheiro Machado, e depois do último vendaval que 
ocasionou o tombamento de uma Tipuana, tornou-se ainda 
mais imponente e percebido naquele espaço público, princi-
palmente por possuir uma história particular de recuperação 
que foi protagonizada por um dos mais influentes biólogos 
gaúchos e brasileiros, José Lutzenberger. 

O Guapuruvu é uma planta de rápido crescimento e por 
este motivo é considerada ótima para reflorestamentos de 
áreas degradadas de preservação permanente em composi-
ções mistas.

O Guapuruvu recebe o nome científico Schizolobium ex-
celsum vog e o exemplar da espécie só se mantêm na pra-
ça porque foi submetido a uma intervenção denominada 
dendrocirurgia, procedimento aplicado pelo Biólogo José 
Lutzemberger, inclusive um totem de identificação foi im-
plantado, próximo dela, informando a relação com este am-
bientalista que tem atuação reconhecida em todo o Brasil, 
inclusive internacional. 

A técnica de Dendrocirurgia, segundo informações do 
professor Luiz de Queiroz da Escola superior de Agricultura 
da USP, cumpre o objetivo de recuperação de árvores madu-
ras por meio da eliminação de tecidos e partes defeituosas ou 
necrosadas, especialmente da região do tronco, com posterior 
desinfecção com fungicidas e preenchimento das cavidades 
com material estruturante com o intuito de sustar a progres-
são da lesão ou propiciar cicatrização do tecido.

Esta espécie, segundo informações botânicas dispo-
níveis no site http://www.tropicaltimber.info/, é rara ao 
longo de encostas íngremes, e topos de morros, e bastante 
frequente nas planícies aluviais ao longo de rios. Nas de-
pressões das encostas chega a formar densos agrupamen-
tos. Prefere as matas abertas e capoeiras, sendo rara na 
floresta primária densa. É uma árvore nativa da América e 
possui distribuição natural em florestas litorâneas, desde 
o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, sendo comum em 
capoeiras e roçadas. Vem desde o sul do México e América 
Central. 

Quanto ao Biólogo José Lutzemberger, vale saber que 
foi considerado um ícone da causa ecológica no Brasil, 
criou a Fundação Gaia, dedicada à promoção de um mo-
delo de vida sustentável, presidindo-a até sua morte em 
2002. Para este ambientalista, “a ecosfera não é um sim-
ples sistema homeostático, automático, químico-mecânico. 
O planeta Terra é um ser vivo, um ente vivo com identidade 
própria, o único de sua espécie que conhecemos.”

José Lutzemberger foi um porta-voz do movimento am-
bientalista brasileiro no exterior. Tinha um sólido prepa-
ro intelectual e científico, o que lhe possibilitou sustentar 
consistentemente suas teses. Vale uma busca no Google, 
ou em obras do gênero, para conhecer mais sobre a biogra-
fia deste ícone da ecologia. Gaúcho de Porto Alegre, mas 
com reconhecida atuação nacional, inclusive, em 1990 foi 
convidado pelo presidente Fernando Collor de Melo para 
assumir a pasta do Meio Ambiente.

A história do 
Guapuruvu 
da praça

Marcos Demeneghi

Árvore na Praça Pinheiro Machado - Guapuruvu (Schizolobium excelsum vog)
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ELEIÇÕES 2020

A campanha eleitoral para a prefeitura de Santo 
Ângelo, assim como nos demais municípios gaúchos 
e brasileiros, iniciou no último domingo, dia 27 de 
setembro. O prazo de inscrição para os partidos 
apresentarem seus candidatos encerrou no dia 26 
e os eleitores podem consultar a lista completa de 
candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereadores 
no sistema de divulgação de candidaturas do Tribu-

nal Superior Eleitoral disponibilizado por meio do 
sistema “DivulgaCandContas”, acessível  no seguin-
te endereço eletrônico: http://divulgacandcontas.
tse.jus.br/

Para Santo Ângelo a 45ª Zona Eleitoral recebeu 
cinco inscrições ao cargo de prefeito e 164 candi-
datos a vereadores. Duas candidaturas à prefeitura 
representam coligações partidárias e as outras três, 

partidos únicos.  Confira a relação completa dos 
candidatos à prefeitura  na tabela: *apresentação 
em ordem alfabética.

O cartório Eleitoral de Santo Ângelo é respon-
sável pelo processo eleitoral dos municípios da 45ª 
zona eleitoral, que compreende, além da sede, os 
municípios de Entre-Ijuís, Vitória das Missões e 
Eugênio de Castro.

Está em andamento a campanha eleitoral 
2020. São cinco chapas concorrendo a 
prefeitura e 164 candidatos a vereadores 
no município de Santo Ângelo. Confira 
ainda quem se candidatou a prefeito nos 
municípios que compõem a 45ª zona eleitoral

Imagens Peter de Aguiar

Candidatos a prafeitura de Santo Ângelo

Santo 
Ângelo 
tem cinco 
candidatos 
à prefeitura

Lista completa dos candidatos a vereadores em Santo Ângelo

ADEMIR QUEIROZ - 14410 - PTB
ADOLAR QUEIROZ - 12712 - PDT
ADOLFO REIS - 51546 - PATRIOTA
ALDENIR SCHIRMER - 15555 - MDB
ALIVINDO FAGANELLO O NECO - 
15456 - MDB
ANA PAULA CASTRO - 11771 - PP
ANDERSON RIBEIRO - 65115 - PCdoB
ANDREIA - 28772 - PRTB
ANDRÉ MARQUES - 17700 - PSL
ANDRE PEDROSO - 28888 - PRTB
ANTONIO - 55888 - PSD
AURÉLIO NARDES - 17007 - PSL
BARICHELLO (PELÉ) - 14567 - PTB
BETH BORDIN - 22220 - PL
BIRA - 14111 - PTB
BOSSOROCA - 12626 - PDT
CAMILA BRAGA - 17017 - PSL
CARLÃO ZAGUEIRO - 28444 - PRTB
CARLOS GONÇALVES - 28700 - PRTB
CARLOS KELM - 28128 - PRTB
CARLOS SANTOS - 14123 - PTB
CATIA VIEIRA - 65335 - PC DO B
CEZAR CORREA - 10136 - REPUBLI-
CANOS
CHIQUINHO MACIEL - 12144 - PDT
CLAIR MACHADO - 15915 - MDB
CLARICE MARTINS DE MATTOS - 
15139 - MDB
CLAUDIR DINIZ GARCIA - 13613 - PT
COUTINHO - 28244 - PRTB
CRIS BERGOLI - 28222 - PRTB
CRISTIAN FONTELLA - 13123 - PT
DANIELA MACEDO - 17180 - PSL
DANIELE BARBOSA - 13111 - PT
DANI SCHNEIDER - 12010 - PDT
DEBORA PIRES - 28333 - PRTB
DÉIA NEVES - 15117 - MDB
DIEGO MACIEL - 13013 - PT
DIONÍSIO FAGANELLO - 12012 - PDT
DOUGLAS BARBOSA - 55123 - PSD
EBERSON VARGAS - 65125 - PC DO B
EDER NAIFE - 17077 - PSL
EDIMILSON CAVALO - 15123 - MDB
EDUARDO FEBRAS - 14900 - PTB
EDUARDO PAZ MENDES - 14555 - PTB
ELIANE CORRÊA - 14888 - PTB
ELIANE PRESTES - 55585 - PSD

ELIAS - 12320 - PDT
ELIAS QUEIROS - 15615 - MDB
ELISEU MORIN - 14114 - PTB
ELIZANDRA TONIASSO - 15607 - MDB
ELOÍSA CAVALHEIRO DE ÁVILA - 
12500 - PDT
ELSON BUENO FINEART - 17222 - PSL
ENFERMEIRA JACQUELINE - 12512 
- PDT
ESTELA MEDEIROS - 15888 - MDB
EVERALDO BERGOLI - 65122 - PC DO 
B
FABIANA - 65012 - PC DO B
FABIANO MILDNER - 14140 - PTB
FABINHO - 65123 - PC DO B
FATIMA NOTARGIACOMO - 14120 - 
PTB
FAYLO THOMAS - 15015 - MDB
FELIPPE TERRA GRASS - 12123 - PDT
FLAVIA STRINGARI - 12000 - PDT
FORMENTON - 12120 - PDT
GUARACI FERNANDES - 13300 - PT
HAROLDO DE SOUSA - 28000 - PRTB
HENRIQUE DO TAXI - 28028 - PRTB
HERO SANTOS - 15515 - MDB
INÁ DOS SANTOS - 17507 - PSL
IOLANDA ROMANZINI - 10300 - RE-
PUBLICANOS
IRANI AMARAL - 65281 - PC DO B
JEOVÁ - 28568 - PRTB
JOÃO BATISTA - 17777 - PSL
JOÃO CARDOSO - 17111 - PSL
JOÃO CARLOS CEPETTI- 15488 - MDB
JOÃOZINHO - 65655 - PC DO B
JOEL MONTEIRO - 14000 - PTB
JOEL RAMOS - 11014 - PP
JORGE CAETANO - 65000 - PC DO B
JORGE DA COLOMBO - 10220 - REPU-
BLICANOS
JORGINHO - 18444 - REDE
JULIANA CORRÊA DA DITZ - 13116 - 
PT
JÚLIO MATOS - 11540 - PP
KAUANA SILVA - 10010 - REPUBLI-
CANOS
KLEBINHO NARDES - 65069 - PCdoB
LARISSA DE ABREU - 28123 - PRTB

LARISSA KATZ - 28235 - PRTB
LAURI JULIANI - 12610 - PDT
LEANDRO CORDEIRO - 15738 - MDB
LEANDRO OLIVEIRA - 15777 - MDB
LECI BORGES - 14162 - PTB
LEONARDO MAKVITZ M. JUKINHA - 
15000 - MDB
LETICIA CALLEGARO - 55466 - PSD
LIDI SIQUEIRA - 18018 - REDE
LIELSON - 28555 - PRTB
LUANA ROLIM DE MOURA - 11021 - 
PP
LUCIA LIMA - 14380 - PTB
LUCIANA LACERDA - 65650 - PC DO B
LUCIANA LIMA - 28777 - PRTB
LUCIANO FREITAS - 22777 - PL
LUISINHO - 55640 - PSD
LUIS POLITOWSKI - 17617 - PSL
MÁRCIO ANTUNES - 15115 - MDB
MARCIO ZIMPEL - 22222 - PL
MARCOS ANDRÉ - 14222 - PTB
MARIA DE LOURDES - 51718 - PA-
TRIOTA
MARQUINHOS BITTENCOURT - 
14200 - PTB
MAURÍCIO LOUREIRO - 12412 - PDT
NADER - 55555 - PSD
NADIR VIER - 17444 - PSL
NANACO - 12456 - PDT
NÊGA -12020 - PDT
NEGO JOCA - 65430 - PC DO B
NERI RAMOS - 15618 - MDB
NERISON - 28038 - PRTB
NILMAR TORMA - 10100 - REPUBLI-
CANOS
NILSON PERES - 14650 - PTB
NIVALDO LANGER DE MOURA NÊNE 
- 11000 - PP
NOLY MOREIRA - 28533 - PRTB
NORBERTO MERTINS - 11225 - PP
PASTORA CLAUDIANA - 65065 - 
PCdoB
PASTOR EVERALDO - 12212 - PDT
PAULÃO - 11456 - PP
PAULO FRANCO - 17000 - PSL
PAULO ROBERTO - 65020 - PC DO B
PAULO THOMAZ - 13133 - PT

PEDRAO - 55700 - PSD
POLYCENA - 14144 - PTB
PROFE ROSANA VARGAS - 13113 - PT
PROFESSORA TANIA SANTIAGO - 
12344 - PDT
PROFESSOR CORAZZA - 13100 - PT
PROF NEIDE - 14041 - PTB
RENILDE DOS SANTOS RIBEIRO - 
15250 - MDB
RICK MELO - 18020 - REDE
RODRIGO FLORES - 12345 - PDT
RODRIGO TREVISAN - 11222 - PP
ROSE GRÁS - 22022 - PL
SAMUEL RAMOS - 65600 - PC DO B
SARGENTO PAULO DA ROSA - 12190 
- PDT
SARGENTO TABORDA - 28068 - PRTB
SERGIO BUENO - 17708 - PSL
SIDINEI SILVA - 10123 - REPUBLICA-
NOS
SIDY - 22050 - PL
SILMAIA DA SILVA - 10230 - REPU-
BLICANOS
SIMONE BURG - 18044 - REDE
SIMONE LUNKES - 12300 - PDT
SINARA DAMIÃO - 15111 - MDB
SIRLEI SANTOS - 55100 - PSD
SOLANGE LOUREGA - 15715 - MDB
SONIA FAREZIN - 17020 - PSL
SUBTENENTE ROBERTO SANTOS - 
17607 - PSL
TATIANE MACHADO - 11500 - PP
TÉCO SIQUEIRA - 11111 - PP
THALLES AGUIAR - 18000 - REDE
TIAGO LACORTT - 51000 - PATRIOTA
TUTTY RODRIGUES - 15010 - MDB
VALDONEI DA LUZ - 12612 - PDT
VANDER MOREIRA DA ROSA - 15601 
- MDB
VANDO NOLASCO - 12211 - PDT
VANDO RIBEIRO - 15617 - MDB
VANTE ALMEIDA - 28928 - PRTB
VETERINÁRIA DEISE - 14141 - PTB
VIGILANTE MARCELO - 10910 - RE-
PUBLICANOS
VILSON DO SAMU - 17192 - PSL
ZAIRA FRAGA - 65555 - PC DO B
ZÉ DA KOMBI - 12222 - PDT
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Na última sexta-feira, 25, a jovem e dinâmica 
empresária DAIANE JACQUES PALMA 

ao lado da sua mãe, a também empresária 
EVA PALMA, que comandam e com sucesso 
por cerca de três décadas a D’Pelle - Moda 
Íntima, inauguraram a JOÃO E MARIA - uma 
loja exclusivamente Lupo. Cabe salientar que 
este novo empreendimento, também é uma 
forma de homenagear o seu saudoso pai, o 
empresário Danilo Palma,  que idealizou e 
ainda auxiliou na criação deste projeto. Enfim, 
a João e Maria, é uma loja para quem quer 
se vestir com qualidade e muito conforto no 
dia a dia, bem como para o esporte e para as 
crianças. A nova loja ficou um luxo! João e 
Maria, a loja Lupo, fica rua 25 de Julho, 370, 
bem no centro de Santo Ângelo. 

JOÃO E MARIA - EXCLUSIVAMENTE LUPO

01. Camarão Com molho Cremos de queijo - r$ 105,00
02. esCalopes ao  molho de 3 mostardas -  r$ 65,00
03. esCalopes Com molho de vinho e Champignon - r$ 65,00
04. Filé à parmegiana - r$ 65,00
05. Filé de Frango no molho beChamel Com 4 queijos - r$  45,00
06. Filé dona ChiCa - r$ 65,00
07. Filé no molho de gorgonzola- r$ 65,00
08. medalhões de Filé C/Creme de gorgonzola e Cebola Caramelada - r$ 70,00
09. rolinho de Filé de Frango no molho marmorizado - r$ 45,00
10. salmão Com Crosta de laranja - r$  80,00
11. salmão Com molho Cheddar - r$ 75,00
12. tilápia ao molho de alCaparras - r$ 55,00

01.  Canelone de palmito pupunha e queijo Com molho de tomate - r$ 40,00
02. Canelone de presunto e queijo - r$ 35,00
03. Canelone de riCota e manjeriCão - r$ 40,00
04. ConChiglione de Camarão Com molho beChamel - r$ 55,00
05. ConChiglione de quatro queijos - r$ 55,00
06. ConChiglione de salmão - r$ 55,00
07. ConChiglione de tomate seCo e rúCulas - r$ 55,00
08. lasanha bolognesa - r$35,00
09. lasanha de Filé - r$ 55,00
10. lasanha de Frango - r$ 35,00

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

pratos Com Carnes, Frango, peixes e Camarão:

massas:

01. Creme de alho poro Com isCas de Frango

02. Creme de mandioCa Com Calabresa

03. Creme de moranga, Com gorgonzola

04. Feijoada

05. moCotó

dia a dia:

CheF ChiCa sperling

Eva e Daiane Palma - felizes na estreia da João e Maria.

Eva e Daiane entre suas colaboradoras, Débora 
Cezimbra e Sara Prestes (D) - estão esperando a sua 
visita para conhecer de perto, a João e Maria, a loja Lupo.
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NO LANÇAMENTO DA 58ª EDIÇÃO 
DA REVISTA O MENSAGEIRO

ÂNGELO E ELIS LUCCA, respeitados engenheiros e emprersários, que 
comandam a Engeserv e a Blue Engenharia - no último dia 21, o Ângelo 
estreou idade nova, e na última segunda-feira, 28, foi a vez da Elis, ouvir 
o tradicional “parabéns à você”. Também no dia 28, NATÁLIA OST - uma das 
belas da cidade e acadêmica de medicina  - UCPEL, celebrou o seu aniversário. 

Ao Ângelo, à Elis e à Natália, parabéns e muitas felicidades!

HAPPY BIRTHDAY!
Foto: Amauri Lirio

ÂNGELO E ELIS LUCCA NATÁLIA OST

Marilise e Luís Voese

Éder “Nego” GarciaLisandro Spohr e Tatiana Schaffazick 

Jucelaine Aita
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Foto: Margarete Maciel Foto: Brevê



6 Quarta-feira, 30 de setembro de 2020

INFORMATIVO 14ª CRE
Rosa Maria de Souza

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE

E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br
Facebook: CRE Santo Ângelo

PAIS OU RESPONSÁVEIS 
POR ALUNOS DE ESCOLAS 

ESTADUAIS PODERÃO OPTAR 
PELO RETORNO PRESENCIAL 

(ASSIM QUE POSSÍVEL) OU PELA 
CONTINUIDADE DO ENSINO 

REMOTO
Considerando o retorno gradual às 
aulas, previsto pelo Decreto Estadual nº 
55.465, de 5 de setembro de 2020, os 
pais ou responsáveis por alunos da rede 
estadual precisam preencher o TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, para que assim as 
escolas estaduais possam ter a anuência 
formal para o retorno dos estudantes às 
aulas presenciais, como estabelece o artigo 
3º do referido Decreto. Vale destacar que o 
preenchimento deste Termo não o impede os 
pais ou responsáveis de repensar a decisão 
de levar seu(sua) filho(a) para as aulas 
presenciais ou não. No entanto, pedimos 
que, caso isso ocorra, solicite na escola um 
novo Termo de Responsabilidade, preencha 
e entregue para a Direção (ou na secretaria 
da escola). Além disso, conforme o disposto 
no artigo 3º, parágrafo único do Decreto, 
os pais ou responsáveis que optem por não 
levar seu(sua) filho(a) às aulas presenciais 
deverão observar as diretrizes estabelecidas 
para o pleno acesso à plataforma online 
de ensino, bem como outras formas e 
modalidades de ensino não presencial. 
Salientamos a importância do Termo, porque 
ele também será instrumento de controle 
dos alunos que assistirão as aulas de forma 
presencial, para que, assim, seja possível 
organizar o distanciamento controlado nas 
escolas. O Termo de Responsabilidade deve 
ser preenchido com os dados completos 
e com letra legível e entregá-lo na escola, 
para a Direção (ou secretaria da escola) 
com a maior brevidade possível. Procure 
a secretaria ou a direção da escola de seu 
filho(a) para preenchimento do termo de 
opção.

INTERNET PATROCINADA
O serviço de internet patrocinada está 
disponível para garantir o acesso de 
estudantes e educadores às Aulas Remotas 
em todo o Rio Grande do Sul, em uma 
ação que beneficia os 820 mil alunos e 
os mais de 60 mil professores da Rede 
Estadual. O plano especial de internet 
pode ser utilizado exclusivamente para 
conteúdos educacionais, permitindo acesso 
à plataforma Google Sala de Aula. Conforme 
o Secretário Estadual da Educação, Faisal 
Karam, este é um momento importante e 
que beneficia especialmente os estudantes 
que mais necessitam, mas também os 
professores, que terão acesso gratuito à 
internet para elaborar as aulas e fazer com 
que o conteúdo chegue até os alunos e suas 
famílias.

PROJETO DIÁLOGO COM AS 
ESCOLAS

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
finalizou nesta semana o projeto “Diálogo 
com as Escolas.” Os encontros online 
com as equipes diretivas, professores e 
servidores oportunizaram momentos de 
escuta, esclarecimentos, interação e a 
proximidade entre a 14ª Coordenadoria 
Regional de Educação e as escolas estaduais 
da região de abrangência. A Coordenadora 
Rosa, destacou a importância do projeto, 
agradecendo a participação de todos. 
“Estamos juntos nesta caminhada”, 
disse. Abaixo, cronograma dos encontros 
realizados.

Influenciadora 
digital inicia 
por Santo 
Ângelo seu 
roteiro nas 
Missões
Anelise Zanoni, do Projeto 
Travelterapia, relatará a experiência de 
conhecer 12 destinos missioneiros

TURISMO

A jornalista e influenciadora digital Anelise Za-
noni, iniciou uma visita a 12 municípios missio-
neiros. A iniciativa faz parte do programa Super 
Turismo Missões, uma parceria do Sebrae com a 
Fundação Missões (Funmissões).

Anelise é mestre e doutora em Comunicação 
Social e CEO da Way Content Agência da Comu-
nicação, especializada em turismo, gastronomia 
e estilo de vida. Também é fundadora do projeto 
Travelterapia, que divulga destinos, experiências 
e cria projetos de branded content. 

Em 2019 foi finalista da categoria Imprensa do 
Prêmio Nacional de Turismo, promovido pelo Mi-
nistério do Turismo. Tem experiência como repór-
ter e editora, e é freelancer de publicações como 
Viagem Estadão e Veja Comer & Beber. Trabalhou 
12 anos na redação do jornal Zero Hora e produziu 
conteúdos para veículos como Sunday Indepen-
dent, Hola!, Contigo!, Playboy, Veja, Globo.com 
e Terra. Também atuou por 10 anos como profes-
sora de universidades como a Unisinos e a Esco-
la Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
passando pelos cursos de Jornalismo, Relações 
Públicas e Produção Fonográfica. Atualmente pes-

quisa o papel da imprensa no desenvolvimento do 
turismo e já estudou em países como Irlanda, Es-
panha, Inglaterra e Estados Unidos.

Sobre o projeto nas Missões, ela diz que a pro-
posta tem foco nas narrativas jornalísticas de via-
gem e buscará mostrar peculiaridades dos desti-
nos, incluindo características, dicas de lugares a 
serem fotografados, diferenças culturais, entre 
outros. 

Acompanhada de um jornalista, Anelise pro-
duzirá o material que será publicado na platafor-
ma Travelterapia (travelterapia.com.br) e em suas 
redes sociais. O material também será repassado 
para a Funmissões para divulgação. 

Até o domingo (4), Anelise também visitará 
Entre-Ijuís, Caibaté, São Luiz Gonzaga, Santo An-
tônio das Missões, São Nicolau, Porto Xavier, São 
Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Cerro Lar-
go e Guarani das Missões.

Em Santo Ângelo, ela visitou os principais pon-
tos turísticos, acompanhada do secretário munici-
pal de Turismo, Romaldo Melher dos Santos e da 
assessora da Funmissões, Izabel Cristina Ribas de 
Freitas.

Santo Ângelo quer apoio do Estado para 
manter voos no Rio Grande do Sul

Santo Ângelo e Municípios Missioneiros reivin-
dicam que o Aeroporto Regional Sepé Tiaraju seja 
sede temporária da operacionalização de voos da 
Gol Linhas Aéreas. A possibilidade surge em decor-
rência de obras de reestruturação do aeroporto de 
Passo Fundo, que deve iniciar em novembro. 

Diante deste contexto, uma representação mu-
nicipal esteve em Porto Alegre articulando com o 
Departamento Aeroportuário do Estado (DAP/
RS), a possibilidade de Santo Ângelo sediar provi-
soriamente os voos a São Paulo (SP). 

No início da semana o chefe do Executivo esteve 
reunido com o presidente da ACISA, Felipe Fonta-
na e com o presidente do Aeroclube Santo Ânge-
lo, Paulo Dallaporta, para formar uma unidade de 
ação que contribua com a manutenção destes voos 
à capital paulista em solo gaúcho. 

A preocupação é com a entrada de Chapecó na 
disputa para abrigar os voos da Gol. “Estamos re-
acendendo esta luta regional e cobrando ações do 
Governo do Estado para manter a linha aérea no 
Rio Grande do Sul. Temos um aeroporto com in-
fraestrutura para as aeronaves da Gol e a instalação 
provisória em Santo Ângelo atenderia uma grande 
demanda regional por voos a São Paulo” defendeu 
o prefeito Jacques. 

O assunto também estará em discussão com a 
executiva da AMM.

SANTO ÂNGELO/PORTO ALEGRE
Enquanto aguarda uma posição mais firme 

do Governo do Estado sobre os voos da Gol a São 
Paulo, o município mantém a expectativa de uma 
manifestação sobre a retomada dos pousos e deco-
lagens da Azul Linhas Aéreas entre Santo Ângelo 
e Porto Alegre, suspensos em razão da pandemia 
do novo Coronavírus. “Os voos comerciais da Azul 
Linhas Aéreas estão consolidados, com ocupação 
média de 85% das aeronaves. É preciso antecipar 
a articulação para a retomada destes voos, com 
toda a cautela que o período exige”, declarou o 
prefeito.

AMPLIAÇÃO
Por outro lado, Santo Ângelo comemora a 

aprovação pela Secretaria Nacional de Aviação 
Civil do edital para os projetos de ampliação e 
modernização do Aeroporto Sepé Tiaraju com a 
construção de um novo terminal de passageiros, 
a ampliação do pátio para aeronaves e melhorias 
na segurança da pista de pousos e decolagens. Os 
recursos são do Fundo Nacional de Aviação Civil. 
Com as obras, o aeroporto poderá receber aero-
naves com capacidade acima de 140 passageiros. 
Hoje, a estrutura comporta, no máximo, voos co-
merciais com aviões de até 72 assentos.

Anelise Zanoni, do Projeto Travelterapia, relatará a ex-
periência de conhecer 12 destinos missioneiros

Fernando Gomes
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Brigada Militar do Rio Grande do Sul 
adquire mais 799 fuzis Taurus modelo T4

Este tipo de arma já integra o arsenal da instituição, sendo 
empregado inclusive nas forças de elite da Brigada Militar
A Taurus, uma das maiores fabri-

cantes mundiais de armas, assinou 
recentemente contrato com a Briga-
da Militar do Rio Grande do Sul para 
fornecimento de 799 fuzis modelo T4 
calibre 5.56. A aquisição foi realizada 
através de licitação e o contrato prevê 
a entrega do armamento até o início 
do mês de novembro. 

Os novos armamentos significam 
um importante incremento para a 
força de segurança pública do Esta-
do no combate à criminalidade, por 
serem armas de alto poder de fogo e 

desempenho. 
O fuzil T4 já integra o arsenal da 

instituição, sendo empregado inclusi-
ve nas forças de elite da Brigada Mi-
litar. 

Ideal para o uso militar e policial, 
o fuzil Taurus T4 é baseado na con-
sagrada plataforma M4/M16, am-
plamente empregada pelas forças 
militares em todo o mundo e princi-
palmente pelos países membros da 
OTAN, por ser considerada uma arma 
extremamente confiável, leve, de fácil 
emprego e manutenção. 

O 1º Batalhão de Comunicações (1º 
B Com) recebeu a Visita de Orientação 
Técnica do Chefe do Estado-Maior da 
3ª Região Militar (3ª RM), Coronel de 
Comunicações Valmor Dornelles Ju-
nior. A visita do Chefe do Estado-Maior 
da 3ª Região Militar teve como objetivo 
principal avaliar o desenvolvimento de 
atividades relacionadas à 3ª RM. 

O Chefe do Estado Maior da 3ª RM 
transmitiu orientações aos militares 
mais antigos acerca dos cuidados com 
a Administração Militar, visitando tam-

bém as instalações: do Posto Médico 
de Guarnição de Santo Ângelo (PMe-
GuSA), do Posto de Recrutamento e 
Mobilização (PRM 03/002), do Setor 
de Fiscalização de Produtos Controla-
dos, da Seção de Inativos e Pensionis-
tas, da Companhia de Comunicações 
Nodal, do Setor de Aprovisionamento 
e do Pelotão Curumim, entre outras. 
Em todas as atividades foram res-
peitadas as medidas preventivas re-
ferentes ao Combate à pandemia de 
COVID-19.

O Chefe do Estado-Maior da 3ª 
Região Militar Visita o 1º Batalhão de 

Comunicações
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A diretoria da Minner composta por 
Douglas Winter Ciechowiez , Marielle 

Roa e Magnus Rodrigo Cardoso 
apresenta a nova sede da empresa e 
declara a gratidão aos parceiros que 

ajudaram a construir a trajetória 
vencedora de 10 anos da empresa. A 

nova sede está localizada na Rua José 
Alves Batista, 163, Bairro Aliança em 

Santo Ângelo/RS, próximo a Fundimisa

A Minner deu um grande passo na trajetória de 
10 anos. Apresenta a sua nova sede que agora está 
localizada na Rua José Alves Batista, 163, Bairro 
Aliança em Santo Ângelo/RS, próximo a Fundimi-
sa. O novo espaço é mais amplo e foi projetado para 
proporcionar melhor organização. 

A edificação deste objetivo consolida a atuação 
da empresa que é caracterizada pela contínua bus-
ca de excelência e atende o mercado industrial e de 
prestação de serviço da região sul do Brasil. 

A Minner é liderada pela diretoria composta por 
Douglas Winter Ciechowiez , Marielle Roa e Mag-
nus Rodrigo Cardoso, que ao concluir mais esta 
etapa manifestaram a gratidão pelo processo de 
conquista. 

“Essa conquista é motivo de orgulho e de mui-

ta gratidão ao trabalho de toda a equipe. Mostra a 
competência de um time vencedor, com colabora-
dores engajados e clientes que nos motivam e ins-
piram a crescer e buscar sempre mais”. 

“Queremos agradecer a todos os prestadores 
de serviço e trabalhadores que contribuíram para 
construir a nova sede, aos colaboradores, clientes, 
fornecedores e amigos que nos ajudaram para que 
tudo isso pudesse se tornar real”. 

“Valorizar as pessoas que fazem parte da Famí-
lia Minner é olhar com carinho para a nossa histó-
ria que vem sendo construída a partir dos sonhos, 
metas e objetivos, com dedicação, esforço e muita 
vontade de fazer a diferença! Que venham novos 
sonhos, novas conquistas e mais motivos para co-
memorar e agradecer.”

Foto:Divulgação Minner 

EMPREENDEDORISMO

A Minner 
está de 

casa nova 

Sede da Minner, localizada na Rua José Alves Batista, 163, Bairro Aliança em Santo Ângelo/RS
Divulgação/Minner

Diretoria e colaboradores da Minner


