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Pesquisa reconhece 
a autenticidade da 
imagem de Bento 

Gonçalves da Silva

Foto - Édson Hüttner | Reprodução da imagem original do Arquivo Histório do Rio Grande do Sul 
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 20°
13°

4 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

28°
14°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

23º
16º

0 mm

3/10/2020 - 14h

1º Prêmio - 9.286
2º Prêmio - 3.664
3º Prêmio - 7.579
4º Prêmio - 6.620
5º Prêmio - 6.233
6º Prêmio - 3.382

3/10/2020 - 18h

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

MÍN.

Cheia
1/10 a 9/10

Minguante
10/10 a 15/10

RETRATO COTIDIANO

No período de 28 de se-
tembro a 02 de outubro, o 1º 
Batalhão de Comunicações (1º 
B Com) coordenou e executou 
a Operação Rondon nas suas 
instalações e no Campo de Ins-
trução Santo Ângelo (CISA). O 
exercício foi dividido em duas 
fases, sendo a primeira voltada 
para o nivelamento de conhe-
cimentos e a segunda direcio-
nada à instalação, exploração 
e manutenção dos sistemas de 
comunicações, em exercício de 
dupla ação.

Além do 1º B Com, par-
ticiparam da Operação Ron-
don militares da 3ª Cia Com 
Bld (Santa Maria/RS), 11ª Cia 
Com Mec (Santiago/RS), 12ª 
Cia Com Mec (Alegrete/RS) e 
Pel Com AD/3 (Cruz Alta/RS). 
Cabe destacar também a pre-
sença dos Alunos do Núcleo de 
Preparação de Oficiais da Re-
serva (NPOR).

Todos os objetivos da Ope-
ração Rondon foram atingidos, 
ocorrendo a integração das 
Companhias de Comunicações 

com o Sistema Nodal do Bata-
lhão, intensificação da trans-
missão de dados em Campanha 
e a certificação da FORSUL na 
área do Comando e Controle. 
Ao final do Exercício, verificou-
-se que, não por acaso, a equipe 
vencedora foi o que apresentou 
o melhor desempenho nos cen-
tros de comunicações (planeja-
dor/executor), tanto no tocante 
a velocidade do fluxo de men-
sagens, quanto na qualidade e 
correção da informação trans-
mitida.

“Operação Rondon” 
envolve efetivo de cinco 
guarnições do exército

Sec Com Soc /1º B Com

NOTAS

Festa do Anjo da Guarda 
continua no final de semana

A Festa do Anjo da Guarda em Santo Ângelo 
terá quermesse no sistema “compre leve”, tríduo 
com missas temáticas sobre a bíblia e está em an-
damento neste sábado e domingo. Hoje e amanhã 
serão realizadas as atividades da quermesse com 
venda de carne de porco assada, galeto, sonhos, 
pasteis, maionese e cucas. A comercialização se-
gue os protocolos de segurança e será realizada 
pela Av. Sete de Setembro na sede da paróquia da 
Catedral.

Na Catedral Angelopolitana serão realizadas 
as missas que compõe o Tríduo com o tema de 
fundo, “A Bíblia” e ainda a celebração final do pe-
ríodo dedicado ao padroeiro Anjo da Guarda, com 
celebrações em dois horários.

Confirma a agenda de missas:
Dia 30 (Quarta-feira) – 19h
Dia 2 de outubro (sexta-feira) – 19h
Dia 3 de outubro (sábado) – 17h
Dia 4 de outubro (domingo) – 9h e 19h

Trigo começa a movimentar 
as atividades rurais

Na região de Santa Rosa, teve início a colheita do 
trigo, que já atinge 1% da área cultivada em todo o 
Rio Grande do Sul. O restante das lavouras encon-
tra-se em germinação e desenvolvimento vegetativo 
(2%); floração (20%); maturação (22%) e enchimen-
to de grãos (55%). 

De acordo com o Informativo Conjuntural, pro-
duzido pela Gerência de Planejamento da Emater/
RS-Ascar, vinculada à Secretaria de Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), e divulga-
do na quinta-feira, dia 1º, a última semana apresen-
tou tempo seco, dias ensolarados, grande amplitude 
térmica e precipitações com intensidade variável no 
Estado, que contribuíram para o desenvolvimento da 
cultura. Em algumas localidades, nas regiões de bai-
xadas, a queda acentuada de temperatura provocou 
a formação de geada de fraca intensidade, que não 
chegou a prejudicar os cultivos. 

Os grãos das primeiras lavouras colhidas de trigo 
apresentaram pH abaixo de 78, considerado de baixa 
qualidade. As fortes geadas de agosto promoveram 
danos que reduziram a estimativa de produtividade. 
A dimensão do dano real está sendo avaliada com 
maior precisão durante as vistorias de Proagro, que 
já chegam a mais de 700 solicitações. A produção 
ainda está indefinida. Nas áreas que estavam em de-
senvolvimento vegetativo no momento das geadas, a 
recuperação evidencia muito bom aspecto.
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Sicredi União RS divulga os 
198 contemplados do primeiro 
sorteio da promoção Juntos pela 
Economia Local, que ocorreu sá-
bado, dia 26, pela Loteria Federal. 
Só no município de Santo Ângelo 
foram 19 contemplados. Cada um 
deles receberá um cartão de cré-
dito no valor de R$ 500,00. Para 
conferir todos os sortudos, basta 
acessar https://juntospelaecono-
mialocal.com.br/campanha/ven-
cedores.

O próximo sorteio da promo-
ção será dia 24 de outubro. Para 
participar é só cadastrar os cupons 
fiscais das compras efetuadas em 
empresas participantes do dia 24 
de setembro até dia 21 de outubro. 
Podem concorrer aos prêmios os 
consumidores residentes na área 
de atuação da promoção, pessoas 
físicas e jurídicas. A cada R$ 50,00 

reais em compras o participante 
recebe 1 número da sorte.

Ao todo a Sicredi União RS vai 
distribuir mais de R$ 1,3 milhão 
em premiação. Serão mais de 2.158 
prêmios, divididos em 2.134 car-
tões de crédito de R$ 500,00 para 
sorteios mensais por município da 
área de atuação da Sicredi União 
RS. Além disso, mais 12 cartões de 
crédito de R$ 10 mil e 12 poupan-
ças de R$ 10 mil para sorteios pela 
região de atuação da Cooperativa.

O objetivo da Promoção é esti-
mular associados e não associados 
a realizar suas compras onde resi-
dem, afim de cooperar com o de-
senvolvimento da economia local.

Mais informações e o regula-
mento completo acesse em www.
juntospelaeconomialocal.com.br 
ou na agência do Sicredi em seu 
município.

Sicredi União 
RS divulga os 

contemplados do 
primeiro sorteio da 

promoção Juntos 
Pela Economia Local 

Em toda a região do Sicredi União RS foram 198 contem-
plados e no município de Santo Ângelo, 19 premiados terão 
direito a um cartão com o valor de R$ 500,00 

ECONOMIA

PERÍODOS DE PARTICIPAÇÃO, SORTEIOS E DATA DE DIVULGAÇÃO 

Período de 
participação 
inicial

24/09/2020
22/10/2020
26/11/2020
24/12/2020
28/01/2021
25/02/2021

Período de 
participação 
final

21/10/2020
25/11/2020
23/12/2020
27/01/2021
24/02/2021
24/03/2021

Data do sorteio 
da Loteria 
Federal

24/10/2020
28/11/2020
26/12/2020
30/01/2021
27/02/2021
27/03/2021

Data da 
divulgação dos 
ganhadores

28/10/2020
02/12/2020
30/12/2020
03/02/2021
03/03/2021
31/03/2021
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A operadora de turismo Caminho das Missões passou a coordenar 
a implementação de uma plataforma de venda virtual do turismo. 

Essa ferramenta está disponível no seguinte endereço eletrônico 
www.gestour.com.br/missoes-rs 

TURISMO

Roteiros turísticos oferecem caminhadas por trilhas históricas na região das missões jesuíticas

Divulgação Caminho das Missões

A Gestur é um espaço de divulga-
ção em rede no qual, hotéis, pousa-
das, agências de turismo, operadoras 
de turismo, empresas de transporte 
do turismo podem organizar uma loja 
virtual gratuitamente. Para participar 
é necessário realizar um cadastro e or-
ganizar as informações e imagens dos 
produtos a serem ofertados.

Diante do potencial turístico da 
Região das Missões e o crescente uso 
das mídias digitais, tanto na procura, 
quanto oferta de destinos e opções de 
lazer e até de compras, a operadora 
de turismo Caminho das Missões está 

divulgando e incentivando o uso desta 
plataforma, pois a presença digital de 
empresas ligadas ao setor, ou com in-
teresse nesta área ainda é muito tímida 
na Região Missioneira. 

Na opinião dos gestores desta ope-
radora de turismo local, o alto inves-
timento necessário para manter uma 
loja virtual é um dos impeditivos da 
inserção digital, “o que pode ultrapas-
sar facilmente os seis mil reais”, con-
cluíram.

 “É necessário para as empresas  de 
todas as áreas buscarem formas de se 
adaptarem a um mundo cada vez mais 

virtual. Na área do turismo não é dife-
rente e talvez seja fundamental para a 
sua sobrevivência”.

Ao usar a plataforma Gestur e or-
ganizar a uma loja virtual, as empresas 
estarão integradas as demais regiões 
do Brasil. Além de vender seus pró-
prios produtos/serviços os empreen-
dedores locais podem gerar renda se 
houver compras de outros destinos 
através de sua loja, sem necessidade de 
intervenção na venda, pois o sistema é 
todo automatizado.

A plataforma www.gestour.com.br/
missoes-rs também é uma ferramen-

ta de divulgação para todo o Brasil da 
região das Missões. Os municípios co-
locaram seus principais atrativos e ser-
viços na plataforma possibilitando que 
os internautas conheçam e se interes-
sem por diferentes destinos da região.

Mesmo quem não é do ramo do tu-
rismo pode participar gratuitamente 
do Gestour. Tornando-se um afiliado, 
terá seu canal de divulgação e toda a 
venda que acontecer a partir de seu ca-
nal gerará renda para si.

Mais informações: atendimento@
caminhodasmissoes.com.br ou telefo-
ne/whats (55) 984083925

Agência de turismo 
coordena o uso de 

uma plataforma 
de divulgação 

gratuita na 
internet
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Uma fotografia atribuída a Bento Gonçalves (1788 – 
1847) que pertence ao Arquivo Histórico do Rio Gran-
de do Sul ganha status de autêntica. A conclusão é do 
professor e pesquisador Édison Hüttner, que realiza um 
estudo de resgate das simbologias do Rio Grande do Sul, 
pela PUC/RS – Pontifícia Universidade Católica.

Uma das linhas de pesquisa analisou a história desta 
fotografia que pertenceu ao acervo do Museu Júlio de 
Castilhos e posteriormente passou a compor o Arquivo 
Histórico do Rio Grande do Sul. 

Por meio deste trabalho, foi possível concluir que é 
uma “imagem autêntica” do General Bento Gonçalves, 
capturada por meio de uma técnica primitiva de foto-
grafia impressa em vidro chamada “daguerreotipia”, 
e num segundo momento, anos após a sua morte, foi 
solicitado ao estúdio fotográfico de Alberto Bixio, em 
Montevideo, uma cópia que ficou em posse da família 
de Bento Gonçalves. 

A fotografia analisada pertenceu a Raul Gonçalves 
da Silva, bisneto do General. Ele doou o documento fo-
tográfico a Borges de Medeiros, que no ano de 1927 en-
tregou a referida fotografia ao Museu Júlio de Castilhos. 

A autenticidade da assinatura de Borges de Medeiros, 
que consta no documento entregue ao museu também 
foi confirmada. 

“Esta foto de Bento Gonçalves da Silva representa 
muito para nossa história, para a tradição gaúcha que 
tem nos seus heróis suas raízes mais profundas. Agora 
temos um rosto de verdade”. Conclui o Hüttner ao cons-
tatar que os registros históricos confirmam a origina-
lidade dos traços físicos deste ícone da história do Rio 
Grande do Sul. O pesquisador Édison conta com a ajuda 
investigativa do seu irmão, Éder Abreu Hüttner em qua-
se todas as pesquisas.

A daguerreotipia é um processo fotográfico desen-
volvido por Joseph Nicèphore Niépce (1765-1833) e 
Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851). O Folclo-
rista, historiador e geógrafo uruguaio, Professor Miguel 
Angel Franco Hernandez, confirmou a Hüttner detalhes 
sobre a introdução desta técnica de fotografia no Uru-
guai, inclusive com dados sobre a popularização, em 
1843, do retratismo naquele país e também nas fron-
teiras com o Rio Grande do Sul. Este trabalho tinha o 
protagonismo dos retratistas viajantes. 

HISTÓRIA

Pesquisa reconhece 
a autenticidade da 
imagem de Bento 
Gonçalves da Silva
Pesquisador Gaúcho reconstitui a história de uma foto de Bento Gonçalves da Silva, ícone da 
Revolução Farroupilha, e descobre que a imagem retratada é anterior a invenção da fotografia, 
sendo realizada pouco antes da popularização dos retratistas viajantes, ocorrida em 1843, no 
Uruguai e também na fronteira do Rio Grande do Sul com a invenção do Daguerreótipo

Foto doada por Borges de Medeiros ao museu Júlio de 
Castilhos. Pertenceu a um bisneto do General

Foto - Édson Hüttner 
Reprodução da imagem original do Arquivo Histório do Rio Grande do Sul 

Segundo Franco Hernandes, em 1860, com a inven-
ção da fotografia propriamente dita (em Papel), os re-
tratos e fotos, em geral feitas pelos Daguerreótipos, fo-
ram passados a papel. Segundo os registros da história 
da fotografia no Uruguai, esse processo foi rotineiro no 
trabalho da empresa “Alberto Bixio & Cia”, que assina a 
fotografia do General Bento Gonçalves da Silva.

Nesta carta em que Franco Hernandes descreve a 
história da fotografia no Uruguai, conta que a técnica 
do Daguerreótipo chegou em Montevideo em 1840, por 
meio do Abade Louis Compte que foi instruído por Da-
guerre no uso e técnicas desta tecnologia. Compte fixou 
residência em Montevideo e deu aulas de Frances, Ge-
ologia e também sobre o uso e técnicas relacionadas ao 
Daguerreótipo.

Texto e edição | Marcos Demeneghi
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SAÚDE

HSA tem um novo 
diretor técnico 
O médico Flavio Christensen é o novo diretor técnico do Hospital 
Santo Ângelo. A posse aconteceu na tarde da última quarta-feira, dia 
30, no auditório do HSA. Christensen assume o cargo que foi ocupa-
do pelo médico Loi Roque Biacchi.

Flavio Christensen, por sua vez, dis-
se que vai trabalhar pela convergência 
de ideias entre o hospital e o Corpo Clí-
nico, visando qualificar o atendimento 
da comunidade. O provedor do HSA, 
Odorico Bessa Almeida, na posse do 
novo diretor técnico, destacou o traba-
lho do médico e desejou sucesso neste 
novo desafio.

HOMENAGEM - Depois da sole-

nidade de posse, o médico Loi Roque 
Biacchi recebeu homenagem da dire-
toria e colaboradores do HSA pelos 
47 anos de dedicação à Instituição de 
Saúde. 

PRESENÇAS - A vice-provedora 
do HSA, Iara Fortes,  o diretor admi-
nistrativo, Marcelo Borges, a diretora 
clínica, Mabel Konzen, o deputado es-
tadual, Capitão Macedo, o coordenador 

da 12ª CRS, Iury Sommer Zabolotsky, 
o consultor hospitalar, Edemar Paula 
da Costa, a gerente de enfermagem, 

Maristane Almeida, o tesoureiro, Leo 
Mousquer, o integrante da diretoria, 
Fernando Londero, entre outros.

Flavio Christensen, Odorico Bessa Almeida, Loi Roque Biacchi

Divulgação HSA
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COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

andre@escolabigmaster.com.br

Como verificar a originalidade do 
conteúdo de um texto

André Ruschel

SETEMBRO DOURADO
CaL  Cláudia B. S. Costa

É comum nos dias de hoje com o uso intenso da tecnologia as pessoas 
copiarem conteúdos da internet e usarem como sendo de sua autoria, o 
famoso Ctrl+c e Ctrl+V.

A tecla Ctrl é a tecla do seu teclado (control) e a teclado C é copy, ou seja, 
seleciona-se um texto ou imagem e pressiona essa combinação de teclas. 
Após realizar esse procedimento de copiar, o conteúdo vai para um lugar 
chamado área de transferência, e posteriormente após pressionar a combi-
nação das teclas Ctrl e V, onde o V não tem um significado, mas serve para 
colar o conteúdo já copiado.

O detalhe aqui, é que você pode verificar se o conteúdo exposto foi co-
piado da rede mundial de computadores. Existem inúmeros programas 
que fazem esse serviço, mas hoje vou mostrar o Plagiarisma.

Ele pode ser usado através do serviço on line ou através do download do 
programa e posteriormente deverá ser instalado em seu computador.

Irei demonstrar através do serviço on line, para isso acesse esse ende-
reço:

1) http://plagiarisma.net/
2) Cole o texto a ser pesquisado para 

verificar de qual site foi copiado (se é que 
foi copiado)

3) Clique no botão Check duplicate 
content

Após a busca do texto que resolvi pes-
quisar, pude constatar de qual site foi co-
piado, vejam:

Por fim, tudo certo! O texto foi copiado do meu próprio site www.andre-
ruschel.com e ainda pude verificar que o texto que publiquei, também não 
foi copiado de nenhum outro lugar da web.

Novo asfalto 
no Bairro Pilau

MOBILIDADE
Fernando Gomes

A Administração Municipal concluiu nesta semana o complemento do asfal-
to compreendido por 262 metros de extensão da Rua Eufrásia Schau Dick

Em fevereiro deste ano representantes 
do executivo estiveram reunidos com a co-
munidade, na presença dos síndicos dos 
três blocos e moradores. Foram ouvidas as 
reivindicações pelo asfalto que complemen-
taria o trecho da Rua Eufrásia Schau Dick, 
na via de acesso principal aos apartamentos 
onde residem cerca de 400 famílias.

De acordo com o diretor do Departa-
mento Municipal de Trânsito (DMT), Ger-

son Fernando Rodrigues, após o término 
desta via será realizada a sinalização hori-
zontal e vertical e a colocação de faixas de 
segurança.

O asfaltamento da Rua Eufrásia Schau 
Dick, com 262 metros de extensão, feita 
com recursos próprios, complementa 14 
quadras de pavimentação asfáltica já reali-
zadas com recursos do Pró-Transporte, in-
vestimento federal superior a R$ 3 milhões. 

 Talvez pra você possa ser uma cor a mais num dos me-
ses do ano, mas para uma criança ou adolescente pode ser 
a *chance de ouro* em ter um diagnóstico precoce seguido 
de um tratamento adequado a respeito de uma doença tão 
cruel. Acho até, que por essa razão chama-se “dourado”.

O câncer é a principal causa de morte, por doença, na 
faixa etária entre 1 e 19 anos. No passado não existia cura, 
os tratamentos eram insuficientes e as crianças sofriam 
muito. Hoje, os tratamentos evoluíram e a cura já acontece 
em torno de 80% dos casos, desde que se faça o diagnóstico 
de forma precoce.

Deste modo, o Setembro Dourado passou a ser o mês 
da Conscientização sobre o Câncer Infantojuvenil.

O Lions abraçou esta causa e coube a mim, como pedia-
tra, chamar a atenção para alguns *sinais de alerta* para a 
doença, a fim de que várias pessoas tenham acesso a essas 
informações, e juntos, nos mantermos “plugados” e com 
nossos “pisca-alertas” ligados. São eles:

1- Perda de peso inexplicável e contínua.
2- Dor nos ossos e nas articulações  que prejudicam as 

brincadeiras e ou atividades.
3- Dores de cabeça acompanhadas de vômitos, geral-

mente na parte da manhã.
4- Caroços que não cedem; costumam aparecer no pes-

coço, axilas e virilha.
5- Aumento do volume da barriga.
6- Manchas roxas na pele (hematomas) sem que hou-

vesse pancada no local.
7- Cansaço constante e palidez.
10- Febre persistente de origem indeterminada ou des-

conhecida.
11- Infecções frequentes, baixa imunidade.
12- Alterações visuais de forma súbita.
Da conscientização se partiu para a ação, e assim os 

integrantes do Lions Clube  Universitário/LEO Clube, con-
tando ainda com a disponibilidade dos nossos parceiros(as) 
voluntários(as), seja através da sua mão de obra ou através 
de doações e que mobilizados pela causa e sempre prontos 
a ajudar, acabaram  por formar uma grande corrente de so-
lidariedade, onde os elos desta corrente se transformaram 
em laços, nascendo então o *Projeto Laços de Amor*.

Esse projeto, através das suas ações visa minimizar o 
sofrimento das crianças/adolescentes, por quanto atraves-
sam o período de tratamento, que é longo e cheio de dis-
sabores.

Uma das ações foi a confecção de toucas, laços, turban-
tes e bonés a fim de colorir não só a vida destas crianças, 
mas também, as suas cabecinhas carecas. Uma primeira 
entrega deste material, aconteceu no dia 9 de setembro 
em Santa Maria, no Hospital Universitário, no IQUE, onde 
estão sendo atendidas cerca de 150 crianças; para tal, con-
tamos com a colaboração da nossa companheira Cássia 
juntamente com a participação do Lions Clube Santa Maria 
Medianeira e Lions Clube Santa Maria Dores como nossos 
parceiros. Num próximo momento faremos uma entrega 
também no Hospital São Vi-
cente, em Passo Fundo.

Outras ideias além de 
toucas, turbantes e laços es-
tão surgindo. É só o começo.

Nosso lema é: “Fazer pra 
servir”.



Sábado, 3 de outubro de 2020   |   Ano XXIII - Nº 2257  |   R$ 2,50 www.jom.com.br

A Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) de Santo Ângelo iniciou na 
sexta-feira, dia 02, as atividades do 
Outubro Rosa, campanha realizada 
mundialmente para alertar e orientar a 
sociedade sobre a importância do diag-
nóstico precoce do câncer de mama. 

Serão realizadas ações educativas, 
exames preventivos, mamografias e 
testes rápidos agendados para HIV, Sí-
filis e Hepatite (B e C)  para os usuários 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
e nas Estratégias da Saúde da Família 
(ESFs). 

De acordo com a secretária de Saú-
de, a enfermeira Andréia Bernardi, al-

gumas unidades de Saúde realizarão o 
Dia ‘D’, com exames preventivos, ma-
mografias e testes rápidos agendados 
para HIV, Sífilis e Hepatite (B e C). 

O Dia D vai ocorrer no Centro de 
Apoio à Mulher e à Criança (19 a 23 de 
outubro), nos bairros Aliança (17 de 
outubro), Rogowski (24 de outubro) e 
São Carlos (24 de outubro). “Será uma 
oportunidade de nos aproximarmos 
ainda mais da comunidade e tratarmos 
de um assunto tão importante como o 
câncer de mama. Detectado em fases 
iniciais, tem mais chance de cura e com 
tratamentos menos agressivos”, afirma 
Andréia.

Saúde abre 
atividades do 
Outubro Rosa

A Secretaria da Saúde oferece ações 
educativas, exames preventivos, mamo-
grafias e testes rápidos agendados para 

HIV, Sífilis e Hepatite (B e C)


