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Ofertas válidas para os Supermercados COTRISA 
de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das 

Missões, de 8/11 até 11/11/2017.
Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de 

impressão. Encomendas pelos fones:
3312-4159 e 3312-2369

TEMOS CONVÊNIO COM:
- Sindicato dos Professores Municipais

-Sindicato dos Municipários
- Aceitamos Cartão Sintriasa (CONVEYNET)

VENHA CONFERIR NOSSAS OFERTAS!

ARROZ RAROZ 
T1 5KG

R$ 9,99

PAPEL HIGIÊNICO 
TENDERLY FD ULTRA 
LV12 PG11

R$ 9,29

ERVA MATE
SEIVA PURA 1KG

R$ 8,79

BEBIDA LÁCTEA
TIROL 540G

R$ 2,39

A CADA R$ 50,00 EM COMPRAS,O 
CLIENTE RECEBE 1 CUPOM PARA  

CONCORRER A 2 VALES-COMPRAS NO 
VALOR DE R$ 150,00 CADA,SORTEIO NO 1º 

DIA ÚTIL DO PRÓXIMO MÊS.

ERVA MATEBEBIDA LÁCTEA

AMACIANTE
DE ROUPAS 
GIRANDO SOL
2L UN.

R$ 3,99

VASSOURA 
CONDOR V-35 
UN.

R$ 6,7979

Marcos Demeneghi

Audax Missões 
200 km e 
desafi o ACM 
de 100 km 
reuniram quase 
200 ciclistas
em Santo 
Ângelo

CICLISMO
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Na rota da aviação Na rota da aviação 
internacionalinternacional

Retrato Cotidiano

A Feira do Livro 
inicia hoje

LITERATURA

Contracapa

TEATRO

Está em andamento 
o Festival Internacional 
de Teatro Cidade
dos Anjos
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Editorial
 O JOM de hoje foi 

preparado com uma se-
rie de matérias para te 
deixar bem informado. 
Na página 4, o desta-
que fi ca para a inclusão. 
Inspirados no tema da 
redação do Enem, “De-
safi os para a formação 
educacional de surdos 
no Brasil” elaboramos 
uma matéria com o Di-
retor da Uníntese Pe-
dro Stieler. Na página 
5, seguimos falando de 
Enem, porém o foco é 
na cobertura das pro-
vas que foram realiza-
das em quatro locais de 
Santo Ângelo, confi ra.

Domingo foi dia de 
pedalar. Quase 200 ci-
clistas percorreram 100 
e 200 Km, no Audax e 
no desafi o ACM de 100 
km. A cobertura está na 
página 8.

O jornal de hoje leva 
há você muito mais que 
apenas fatos importan-
tes que acontecem na 
cidade, também ela-
boramos uma matéria 
Curiosa que fala sobre 
a aviação. No Retrato 
Cotidiano da edição a 
foto realizada na ma-
nhã de segunda sugeriu 
uma matéria sobre a 
aviação comercial. No 
espaço aéreo da Capital 
das Missões visualiza-
mos as aeronaves que 
realizam rotas interna-
cionais. A matéria fi cou 
rica em detalhes e vale a 
pena a leitura. 

Eventos movimen-
tam a área cultural do 
munícipio nesta sema-
na. Na página 9 está 
disponível as principais 
informações e a progra-
mação da Feira do Livro 
que inicia nesta quarta-
-feira. Já na contracapa 
conferira os horários e 
quais os locais das apre-
sentações da segunda 
edição do Festival In-
ternacional de Teatro 
(Cidade dos Anjos). O 
evento vai até sábado e 
reunirá artistas de todo 
o Mercosul na capital 
das Missões. 

Uma boa leitura e 
uma ótima semana.

Previsão do Tempo
Fonte: Tempo Agora

Loteria

7/11/2017 - 14h
1° Prêmio -  1.101
2° Prêmio -  2.407
3° Prêmio -  6.899
4° Prêmio -  7.811
5° Prêmio -  2.650
6° Prêmio -  0.868

7/11/2017 - 18h
1° Prêmio -  5.759
2° Prêmio -  2.622
3° Prêmio -  4.870
4° Prêmio -  8.214
5° Prêmio -  0.303
6° Prêmio -  1.768

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

27°
18°

16 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

30°
19°

3 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

27º
18°

8 mm

Retrato cotidiano NotasNotas Retrato cotidiano

Santo Ângelo está localizado 
próximo a três importantes aero-
vias da América do Sul e no Retra-
to Cotidiano de hoje, evidenciamos 
o contraste da lua cheia, com um 
Boeing 747-8 que estava em uma 
dessas rotas.  A foto foi capturada 
exatamente às 7h20min da última 
segunda-feira, dia 6 e o avião esta-
va aproximadamente a uma altura 
de 38 mil pés (11.562 metros) e a 
796.36 quilômetros por hora.

 A aeronave que sobrevoava a 
Capital das Missões, pertence à 
companhia  aérea Lufthansa e tem 
o prefi xo LH510. O Boeing seguia de 
Frankfurd, na Alemanha para Bue-
nos Aires, na Argentina. Com capa-
cidade para transportar mais de 400 
passageiros, detém o título de maior 
avião comercial construído nos Es-
tados Unidos e avião comercial mais 
longo do mundo, juntamente com o 
Airbus A340-600. A aeronave foi 
identifi cada com o auxílio do site 
Flightradar24h, que monitora voos 
em tempo real e apresenta dados so-
bre voos antigos. 

As aerovias do qual falamos an-
teriormente são como rodovias aé-
reas, por quais os aviões comerciais 
devem obrigatoriamente seguir 

quando vão de um aeroporto para 
o outro. Nesses trajetos o piloto, 
através de seu equipamento de na-
vegação, consegue navegar com se-
gurança e precisão e as aeronaves 
são organizadas de forma segura no 
espaço aéreo de todo o globo.

No caso de Santo Ângelo, três 
aerovias passam próxima a cidade. 
Uma delas Interliga os aeroportos 
Jorge Newbery e Ministro Pistarini, 
de Buenos com destinos da Europa, 
como  Frankfurd, Paris e Londres. 

Já as outras duas, são utilizadas 
principalmente por aeronaves que 
saem de São Paulo e Rio de Janeiro 
para o Aeroporto Internacional de 
Santiago, no Chile. Voos também 
fazem o sentido inverso  em uma 
destas aerovias.

Diariamente o fl uxo dessas ae-
ronaves pode ser observado pas-
sando ao noroeste da cidade, prin-
cipalmente em dias que o clima está 
propício para a formação de “trilha 
ou esteira de condensação”, que são 
aqueles rastros deixados no céu, 
semelhante a nuvens longas e que 
são formadas pela condensação do 
vapor de água em contato com as 
temperaturas negativas registradas 
na atmosfera. 

“Na rota da aviação”
Marcos Demeneghi

“Luz, câmera, ação”

Envolvidos pela sétima arte, os alunos do 4º ano 
do Colégio Teresa Verzeri, com suas professoras Letí-
cia Rieger Duarte e Líbera Piaia, estão desenvolvendo 
um projeto sobre cinema. Assim, já realizaram diver-
sas atividades para conhecer a linguagem cinemato-
gráfi ca e os elementos para a elaboração de um fi lme.

Essa e outras atividades vêm contribuindo para 
a construção conhecimentos oriundos do cinema e 
outros próprios de sua formação. Além de diverti-
do, o cinema faz parte do mundo das crianças e é 
um campo permeado de aprendizagens signifi cati-
vas para toda a vida.

Divulgação

Campanha “Um Sonho
de Natal 2017”

O Sindilojas Missões convida para o lançamen-
to da Campanha Um Sonho de Natal 2017. Será 
na quinta-feira, dia 9, às 19 horas, no auditório 
da ACISA. Na oportunidade haverá espetáculo de  
Contos Mágicos, com Eric Chartiot, com duração 
aproximada de 25 minutos, seguido da  palestra do 
programa Unidos Somos Mais, com  Jader Denicol, 
mestre em desenvolvimento humano, que aborda-
rá o tema: Desperte seus Resultados.

1ª edição do Curso 
Básico de Libras

O Legislativo Municipal, juntamente com a 
APASSA – Associação de Pais e Amigos dos Surdos 
de Santo Ângelo, concluiu na última semana a pri-
meira edição do Curso Básico de Libras.

A primeira turma contou com aproximadamen-
te 30 alunos, que receberão certifi cado no fi nal 
deste mês. Conforme explicou a interprete e ser-
vidora da Casa Legislativa, Susi Severo de Souza, 
a iniciativa teve por objetivo minimizar as barrei-
ras de comunicação entre pessoas com defi ciência 
auditiva e ouvintes. Para o Chefe do Legislativo, 
Adolar Queiroz, o curso também foi uma forma de 
colaborar para a inclusão social no município. Para 
o próximo ano já está prevista a segunda edição do 
curso, que seguirá os mesmos moldes do primeiro. 

Cheia
4/11 a 9/11

Minguante
10/11 a 17/11
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História

Ex-alunos do Colégio Marista de Santo Ângelo se reencontraram depois de 40 anos 
Um retorno ao passadoUm retorno ao passado

Formandos dos cursos técnico em conta-
bilidade, administração e técnico em secre-
tariado do ano de 1977 voltaram ao Colégio 
Marista de Santo Ângelo, local onde viveram 
histórias e adquiriram conhecimento. O en-
contro acorreu no último sábado, dia 05, 
quarenta anos após a formatura. 

Foram recepcionados pelos Irmãos Maris-
tas, Delvino Decezero, Dealmo Lunkes e Bru-
no Klein e pelo vice-diretor Jerry Barth.  Os in-
tegrantes das turmas atualmente residem em 
diversas cidades do Rio Grande do Sul, mas 
também veio uma colega de São Paulo,  eles 
revisitaram as salas de aula, realizaram uma 
celebração e se integraram com as famílias. 

Os ex-alunos se emocionaram ao re-
lembrarem o hino de Champagnat “Nossos 
olhos a Tí se levantam” cantado durante a 
celebração que marcou a visita ao colégio. 
Logo após se integraram com familiares par-
ticipando de um jantar na Casa Real Restau-
rante. Os ex-professores Helmut Rosental e 
Moacir Mário Bertoldo também participa-
ram da integração histórica. 

No ano de 2007, a turma também reali-
zou um reencontro, no qual celebrou os 30 
anos de formatura. Hoje os colegas de colé-
gio têm em média 60 anos e aproveitaram 
o encontro para rememorar histórias e des-
pertar emoções. Naquele tempo, os alunos 
cursavam o primeiro ano do “segundo grau” 
juntos e nos anos subsequentes escolhiam a 
área de maior interesse. O Colégio Marista 
oferecia três modalidades de formação que 
era a Contabilidade, Secretariado e Adminis-
tração.

O Reencontro foi realizado com a lide-
rança do bancário aposentado Carlos Balbe. 
Ele criou no WhatsApp  o grupo “Colégio 
Marista F-1977” e os colegas foram acres-
centando ao grupo mais contatos. Contudo, 
a organização e realização do evento contou 
com a colaboração e empenho de muitos co-
legas que trabalharam para a concretização 
da ideia inicial.

Formandos celebram o reencontro no Colégio Marista de Santo Ângelo 

O jantar foi realizado na Casa Real e integrou as famílias dos formandos

Divulgação
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INFORMATIVO 14ª CRE
Tania Rosana Matos Santiago

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br

SEDUC ABRE O PERÍODO DE MATRÍCULAS 
PARA 2018

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divul-
gou na segunda-feira (30/10) o calendário de matrí-
culas para sua rede de ensino, que vai de 6 a 30 de 
novembro. Para os alunos com pelo menos 75% de fre-
quência escolar, a rematrícula é automática. Para os 
alunos com frequência inferior a 75%, a rematrícula 
deverá ser efetuada pelos seus responsáveis quando 
menor de 18 anos, diretamente nos estabelecimentos 
de ensino onde estiver matriculado, mediante apre-
sentação de documento de identifi cação com foto e a 
atualização dos dados cadastrais do aluno e compro-
vante de residência (conta de luz, telefone, água ou 
declaração de moradia).

As inscrições para ingresso nos primeiros anos de-
vem ser feitas no site da Seduc (www.educacao.rs.gov.
br), na aba serviços e informações. Cada candidato 
deve preencher apenas uma fi cha de inscrição on-line. 
As vagas serão distribuídas de acordo com a disponi-
bilidade de cada escola. Caso não exista vaga no es-
tabelecimento de ensino que o estudante deseja, será 
assegurada a matrícula em outra escola pública. Para 
os ingressos no primeiro ano do Ensino Fundamental, 
o candidato deverá ter seis anos completos até 31 de 
março de 2018 – os demais serão encaminhados para 
a Educação Infantil.  As matrículas no EJA vão de 2 de 
janeiro a 9 de fevereiro de 2018. Abaixo, confi ra um 
resumo do cronograma:

De 6 a 30/11/17: Rematrícula Automática – Para 
alunos com frequência igual ou superior a 75% ou mais 
no ISE (Informatização da Secretaria da Educação)

Rematrícula Presencial – Para alunos com fre-
quência inferior a 75% com chamamento da própria 
escola

De 6 a 30/11/17: Inscrição online para ingresso no 
1º ano Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação 
Profi ssional Integrada ao Ensino Médio; Aproveita-
mento Estudos do Curso Normal; Educação Profi ssio-
nal Subsequente ou Concomitante.

4 ou 5/12/17:  Sorteio para ingresso (quando pre-
visto no regimento da escola).

8 a 10 /12/17: Prova para ingresso (quando previs-
to no regimento da escola).

A partir de 29/12/17, sexta-feira: Ficará visível, no 
Site da Secretaria da Educação, para população con-
sultar a sua designação (escola). Candidatos recebe-
rão e-mail com escola (designação) a qual ganharam 
a vaga e já está garantida, mediante entrega de docu-
mentos – desde que conste na inscrição o e-mail para 
contato.

De 2/1/18 a 9/2/18: Comprovação da matrícula 
– entrega de documentos direto nas escolas para os 
inscritos de 16/10 a 17/11 e já designados.

De 2 a 14/1/18: Inscrições transferências do en-
sino fundamental (9 anos) => 2º ao 9º Ano, no Site 
www.educacao.rs.gov.br

De 2 a 14/1/18: Demais Transferências: Ensino Mé-
dio, Curso Normal => 2º e 3º Ano (direto nas escolas)

EJA => Fundamental e Médio (direto nas escolas 
que mantenham autorização de funcionamento da 
Modalidade EJA)

26/1/18: Designação disponível no Site da Secre-
taria de Educação para consulta dos inscritos designa-
dos para transferência. Candidatos receberão e-mail 
com escola (designação) a qual ganharam a vaga e já 
está garantida, mediante entrega de documentos.

De 26/1/18 a 9/2/18: Comprovação da matrícula 
– entrega de documentos direto nas escolas para as 
solicitações de transferência e designações.

Maiores informações contatar a 14ª CRE pelo fone 
33130256.
EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS
O Exame Nacional para Certifi cação de Competên-

cias de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) 2017 será 
aplicado em 19 de novembro. Já, o Encceja PPL, para 
pessoas privadas de liberdade, será aplicado em 21 e 
22 de novembro. O local de prova será disponibilizado 
junto com o cartão de confi rmação na página do parti-
cipante do Encceja no site do Inep:  http://www.inep.
gov.br . O Exame Nacional para Certifi cação de Com-
petências de Jovens e Adulto (Encceja) é uma prova 
gratuita realizada pelo Ministério da Educação (MEC) 
para aqueles brasileiros que buscam uma certifi cação 
de conclusão do Ensino Médio ou do Ensino Funda-
mental. O exame terá uma edição nacional e também 
uma edição no exterior para brasileiros que estejam 
morando fora do país.

ESCOLAS ANIVERSARIANTES
MÊS DE NOVEMBRO

Parabenizamos as escolas aniversariantes do mês 
de novembro desejando muito sucesso: 07/11: EEEF 
Nossa Senhora, 21/11: EEEF Edi Teresa Flores Lippert 
e IEE Odão Felippe Pippi. 

“O Brasil “O Brasil 
todo parou todo parou 

para para 
pensar na pensar na 
educação educação 

dos dos 
surdos”surdos”

Imagem da campa-
nha “Diversidade no 
Trabalho”, divulgada 
pelo Ministério Públi-
co do Trabalho no Rio 
Grande do Sul (MPT-
-RS) a partir de 2009, 
serviu como “Texto 3” 
dos “Textos Motivado-
res” do tema da redação 
do Enem 2017 “Desafi os 
para a formação edu-
cacional de surdos no 
Brasil”. O tema foi di-
vulgado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
(INEP) no início da tar-
de deste domingo, dia 5.

A prova teve quatro 
textos motivadores di-
ferentes. Um deles in-
cluiu dados sobre o nú-
mero de alunos surdos 
na educação básica en-
tre 2010 e 2016. Outro 
apresentou um trecho 
da Constituição Fede-
ral afi rmando que todos 

têm direito à educação. 
Um terceiro mostrou 
aos candidatos uma lei 
de 2002, que determi-
nou que a Língua brasi-
leira de sinais (Libras) 
se tornasse a segunda 

língua ofi cial do Brasil.
O anúncio do MPT-

-RS abordou um quarto 
aspecto da questão: o 
fato de surdos seguirem 
excluídos por causa do 
preconceito, mesmo 

que tenham a formação 
educacional necessária 
para entrar no mercado 
de trabalho. A campa-
nha é da procuradora 
Márcia Medeiros de Fa-
rias.

Marcos Demeneghi

“Vibramos com o tema da re-
dação de ENEM” disse o diretor 
da Unintese, Pedro Stieler, o edu-
cador complementa a fala dizen-
do que “o Brasil todo parou para 
pensar na educação dos surdos”. 

Além dos desafi os de oferta de 
ensino da língua e a disponibili-
zação de interpretes em sala de 
aula, é necessário compreender 
que a cultura de ensino no Brasil 
tem ênfase na oralidade. Ensinar 
para o surdo demanda uma didá-
tica que explora outros recursos 
de ensino como os visuais, por 
exemplo.  

A Unintese é referências na-
cional no ensino da Língua Bra-

sileira de Sinais – Libras, tem sua 
sede em Santo Ângelo, mas está 
presente em 85% do território 
nacional. Oferece cursos de ca-
pacitação e pós graduação desde 
junho de 2005, pouco antes do 
decreto que tornou obrigatório o 
ensino da língua de Libras em es-
colas. (A lei foi regulamentada no 
ano de 2002)

A disciplina de Libras tornou-
-se uma cadeira obrigatória em 
todos os cursos de graduação 
que formam professores. Pedro 
Stieler compreende que a regula-
mentação da lei foi um primeiro 
passo, mas percebe a necessida-
de de continuar avançando com 

a qualifi cação de  professores e 
também incluindo o ensino da 
língua (Libras) na grade curricu-
lar das escolas. 

“É pelos surdos que nos tra-
balhamos, a Uníntese já formou 
2832 interpretes de Libras no 
sistema de pós graduação e tem 
mais de 15 mil cursistas que utili-
zam a plataforma gratuita da ins-
tituição para aprender a língua,” 
afi rmou o diretor.

Stieler revelou que toda a 
equipe pedagógica, alunos e prin-
cipalmente os surdos fi caram feli-
zes com a proposta deste ano do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inpe).

O Diretor da Uníntese, 
Pedro Stieler, comenta 

sobre o tema da redação 
do ENEM: “Desafi os para 
a formação educacional 
de surdos no Brasil”. A 

especifi cidade do assunto 
surpreendeu professores e 

alunos, mas principalmente 
propôs a refl exão e está 
promovendo o debate

Libras

Campanha do MPT-RS motiva redação do Enem

Anúncio da “Diversidade no Trabalho”, de 2009, era o “Texto 3” dos “Textos Motivadores” do 
tema “Desafi os para a formação educacional de surdos no Brasil”

Pedro Stieler na sede da Uníntese em Santo Ângelo
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Ordenados por dia de inscrição, 
cadidatos fi zeram o ENEM em 4 locais

ENEM 2017

No primeiro dia do ENEM a quantidade de texto e a surpresa do tema da redação exigiu um esforço extra dos 3137 candidatos 
que saíram visivelmente cansados da prova que foi realizada nos Colégios: Onofre, Augusto, Missões e na Faculdade CNEC
O Exame Nacional do Ensino Médio ENEM teve o 

primeiro dia de prova no último domingo, dia 5 e foi 
aplicado em quatro locais diferentes em Santo Ânge-
lo: Colégio Estadual Onofre Pires, Escola Estadual de 
Ensino Médio Augusto Nascimento e Silva, Colégio 
Estadual Missões e Faculdade CNEC Santo Ângelo.  A 
realização da prova em dois fi nais de semana foi aco-
lhida com positivismo pelos candidatos. No próximo 
domingo, dia 12, concluem o exame realizando a se-
gunda etapa do exame que compreende as provas de: 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias / Matemá-
tica e suas Tecnologias – com duração de 4h30min.

Os portões de acesso aos locais de provas foram 

e abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o 
horário ofi cial de Brasília, sendo estritamente proi-
bida a entrada do participante que se apresentar 
após o fechamento dos portões. Os horários serão 
mantidos para o próximo sábado.  

Na entrada da CNEC duas candidatas chegaram 
atrasadas e não conseguiram realizar o exame, uma 
delas estava sem as informações de localização, não 
havia verifi cado no site do ENEM. A segunda candi-
data perdeu a carona e não chegou a tempo. Houve 
quem teve que apressar o passo para chegar entes do 
fechamento dos portões. 

A circulação de pessoas que faziam oferta de 

material informativo sobre cursos preparatórios e 
ingresso no ensino superior marcaram a cena no pri-
meiro dia de ENEM. Até mesmo garrafas de água, 
caneta e barras de cereal de cortesia eram oferecidas 
aos participantes. 

A prova foi aplicada pela Fundação Cesgranrio e 
a rigidez no cumprimento das regras e os mecanis-
mos de segurança para garantir que não houvesse 
nenhuma fraude foi uma das características perce-
bidas pelos candidatos. 

Correios, Polícia Federal, Polícia Militar e Exer-
cito Brasileiro deram apoio ao sistema de segurança 
e inteligência de comunicação. 

Depois de 5h30min realizando a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias candidatos comparam as respostas

Marcos Demeneghi
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HOJE, QUARTA-FEIRA

É DIA DE CONFERIR 
NOVIDADES

26ª NOVEMBERFEST: O MAIOR EVENTO DO CLUBE GAÚCHO26ª NOVEMBERFEST: O MAIOR EVENTO DO CLUBE GAÚCHO

No sábado passado, 4, o Clube Gaúcho, 

completamente lotado, viveu o primeiro 

grande baile da 26ª Novemberfest. A noitada 

de muito chope, da Schin - Noroeste Bebidas, 

é claro, e bem gelado, claro de novo, iniciou 

com o toque musical da Banda Renascer, 

que contagiou a todos através de um 

excelente repertório tipicamente alemão. E 

na sequência, por volta da primeira hora da 

manhã de domingo, aconteceu o desfi le de 

despedida de Paola Brauner - Rainha da 25ª 

Novemberfest, que recebeu homenagem 

especial dos diretores do Clube Gaúcho e 

coroou a sua sucessora: Alessandra Camargo 

Gerloff .  Então, depois do cerimonial, quem 

entrou em cena foi a Banda Balança Brasil, 

que animou as danças com muita energia 

até praticamente o sol raiar. O Gaúcho fi cou 

mega lotado com muita gente bacana que 

se divertiu pra valer na “Festa da Alegria 

e do Chope”.  Também o  que fez sucesso 

foi a presença da moçada do Bloco Boom, 

que lotou o mezanino do salão do Clube 

Gaúcho.  A propósito, no próximo dia 18, 

tem o 2º e último baile da “November” ao 

som das bandas Renascer e Brilha Som. 

Simplesmente imperdível!!! Enfi m, méritos 

devem ser  creditados a toda a diretoria do 

Clube Gaúcho - liderada com entusiasmo por 

Luís e Marilise Voese - que estão vibrando 

com o grande sucesso do evento. Pelo que 

tudo indica, o baile de encerramento da 

“November 26 anos”, vai ser melhor ainda. 

Para encerrar,  o traje típico da Rainha 

Alessandra foi criado por Cristina Muner 

e Maristela Gerloff , e confeccionado por 

Margarete! Prosit a todos nós!

Muita , mas muita gente Muita , mas muita gente 
curtiu e se divertiu no 1º curtiu e se divertiu no 1º 
baile da “26ª November”.baile da “26ª November”.

Rainha Alessandra está Rainha Alessandra está 
sendo perfeita no comando sendo perfeita no comando 
da “26ª November”.da “26ª November”.

As Rainhas Paola Brauner, da 25ª e Alessandra Gerloff , da 26ª, clicadas com os integrantes da diretoria As Rainhas Paola Brauner, da 25ª e Alessandra Gerloff , da 26ª, clicadas com os integrantes da diretoria 
do Clube Gaúcho, liderada por Luis e Marilise Voese, no momento de homenagens e troca de faixas.do Clube Gaúcho, liderada por Luis e Marilise Voese, no momento de homenagens e troca de faixas.

Rainha Alessandra entre o casal Hotto e Rainha Alessandra entre o casal Hotto e 
Helga e cercada por seus orgulhosos  pais Helga e cercada por seus orgulhosos  pais 
Maristela e Adolfo Gerloff .Maristela e Adolfo Gerloff .

Andréia Spolaor, Cinara Mürmann e Cris Andréia Spolaor, Cinara Mürmann e Cris 
Muner com o ex-jogador do Grêmio, Paulo Muner com o ex-jogador do Grêmio, Paulo 
Nunes, q ue veio conferir a “November”.Nunes, q ue veio conferir a “November”.
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REKINTE 

A
conceituada professora Vanessa Nascimento Diel, que atua 

com dinamismo na URI Santo Ângelo e no Colégio Marista, 

na foto ao lado de seu marido, o empresário Fernando 

Diel, na última segunda-feira, dia 6, acrescentou mais um ano em 

sua vida, sendo alvo de muitas homenagens, especialmente do 

Fernando, de suas fi lhas Isabela e Fernanda, demais familiares e 

amigos. À Vanessa, parabéns, felcidades e sucesso hoje e sempre!

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

Nara Denise Marchesan e Marilis 
Tonetto e Tassiana Ribeiro.



Ervino Cesar Mürmann e seu filho Ricky Mürmann - festejaram idade nova 
no sábado passado, dia 4, em pleno baile da 26ª Novemberfest, no Clube 
Gaúcho. Na foto, Cesar e Salete Mürmann, Thaísa Podgorski e Ricky Mürmann - 

brindando a troca de idade. Ao Cesar e ao Ricky, parabéns e sucesso sempre!

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

Empresária Lisandréia Munareto - retornou de 
São Paulo com os últimos lançamentos da moda 
para esta estação. Então, hoje, quarta-feira, é dia 
de circular pela Sfera para conferir as novidades!
Nilzane Beltrão, hoje, quarta-feira,  a partir das 
19 horas, abre as portas da sua Rekinte - Móveis 

e Decoração, nesta quarta-feira, dia 8, em torno 
de um descontraído coquetel, ocasião em que vai 
apresentar as novidades do mundo dos móveis e 
artigos para decoração. A função que vai ser bem 
badalada, também vai ter o desfi le da coleção alto 
verão 2018 da Garimpo, da empresária Fabiane 
Van Helden.
 Amanhã, quinta-feira, a partir das 18 horas e 30 
minutos, a URI Santo Ângelo, dirigida com compe-
tência por Gilberto Pacheco, reúne os profi ssionais 
da imprensa para agradecer pela parceria durante 
2017 em torno de uma descontraída confraterni-
zação que vai marcar o encerramento de mais um 
ano de atividades. A ocasião vai ser recheada com  
jogos de futebol e vôlei, seguida de jantar.
 Casa Real Restaurante serve ao meio-dia um 
delicioso e variado büff et por quilo e à noite o 
serviço é a la carte. 
 Depois de amanhã, sexta-feira, dia 10, acontece 
na AABB, a 8ª edição do Jantar Tropical! Uma 
noite benefi cente para lá de bacana, agradável e 

com um belo jantar, pilotada pela mulherada do 
Rotary Cruz de Lorena, liderada por Lisiane Müller.
Até hoje, em cartaz no Cine Cisne os fi lmes: 
“Thor, Ragnarok”, “Tempestade, Planeta em Fú-
ria” e “As Aventuras do Capitão Cueca”, - em 3D; 
e “Como se tornar o pior aluno da escola”, “Além 
da Morte”, “A Morte te dá Parabéns” e “ Pica-pau, 
o fi lme“ - em 2D.
 Neste sábado, dia 11, tem Jantar Dançante em 
comemoração aos 60 anos do Lions Clube Santo 

Ângelo Centro, presidido com dinamismo e 
entusiasmo por Lurdinha Pereira. O evento é em 
prol da Pediatria do Hospital Santo Ângelo e tem 
como cenário a Casa da Etnia Italiana. 
 Também no sábado, dia 11, acontece no 
Ginásio da Comunidade Evangélica da Buriti, a 
31ª edição do Baile do Chopp. 
 A Casa & Estilo - acaba de receber os mais 
recentes lançamentos em móveis e artigos para 
decoração.
 A coleção verão 2018 das lojas Eclipse é 
simplesmente show de bola.
  Os jovens Bárbara Werle Nunes e Murilo 

Schoppan Grehs - casam neste sábado, dia11, 
com cerimônia religiosa na Capela Teresa Verzeri, 
seguida de categorizada festa no salão principal 
do Clube Gaúcho.

TÁ CONTADO...

Hoje, quarta-feira, a partir das 19 horas!
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Jonatã 
Ferreira

Conselheiro Tutelar e Psicólogo
jonata.junior@bol.com.br

Ensino superiorEventos

Festival de Teatro
Iniciou ontem, dia 07, o “Festival Inter-

nacional de Teatro – FIT Cidade dos An-
jos”, onde diversos grupos teatrais, artistas 
de vários estados e países, como, por exem-
plo, Argentina, Paraguay, Peru, estarão 
presentes. Ao todo serão 18 peças teatrais, 
com os mais variados temas, abrangendo 
desde o público infantil, até os maiores de 
18 anos. Uma excelente oportunidade da 
comunidade santo-angelense e regional 
apreciarem verdadeiros espetáculos. Os in-
gressos estão sendo comercialidados a pre-
ços acessíveis, inclusive com direito a meia 
entrada de acordo com a lei em vigor, para 
estudantes e idosos e podem ser adquiridos 
no hall de entrada do Teatro Antonio Sepp. 
Para saber mais sobre os espetáculos acesse 
a fan page www.facebook.com/festivalcida-
dedosanjos.     

Feira do Livro
A Feira do Livro 2017 inicia na manhã 

de hoje, no Centro Municipal de Cultura. 
Os estandes estão montados, os livreiros 
e entidades posicionados e a programação 
cultural completa, para trazer literatura 
da melhor qualidade a toda população. As 
escolas deverão marcar presença durante 
todos os dias da feira. Uma ótima oportuni-
dade para estimular os pequenos leitores o 
importante hábito da leitura e o imprescin-
dível gosto pelos livros. 

Merece aplauso
O Conselho Municipal de Políticas Cul-

turais – CMPC, merece todos os aplausos. 
Com um estande completo e bem estrutu-
rado situado nas dependências do Centro 
Municipal de Cultura, onde está atendendo 
a toda comunidade, artistas, expectadores e 
leitores. Para tanto, fica o convite para que 
possam prestigiar as atividades deste im-
portante Conselho.  

Merece uma vaia
O governo novamente anunciou mais 

um aumento no preço dos combustíveis. O 
aumento tarifário será de 2,3 para a gaso-
lina e 1,9 para o diesel. Com este reajuste 
o povo brasileiro será diretamente afetado, 
pois com ele alimentos, transporte, bens e 
serviços também devem ficar mais caros. 
Esta é a marca do desgoverno Temer, be-
neficio para os ricos, banqueiros, enquanto 
os pobres pagam a conta das suas arbitra-
riedades.

 
Mudando de assunto

Até o dia 13 de novembro, a URI Santo 
Ângelo recebe inscrição para o Exame de 
Proficiência em Língua Estrangeira – Es-
panhol e Inglês, para candidatos dos cursos 
de pós-graduação, mestrado, doutorado e 
demais interessados.

A inscrição deve ser feita exclusivamen-
te pela internet, por meio de link disponível 
no site www.santoangelo.uri.br/extensao, 
até às 23h59 do dia 13 de novembro. A taxa 
tem valor de R$ 81,00 para acadêmicos 
dos programas de mestrado e doutorado 
da URI; R$ 146,00 para professores, alu-
nos e técnico-administrativos da URI e R$ 
325,00 para demais interessados.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EDITAL Nº 93/SMAD/2017
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

JACQUES GONÇALVES BARBOSA, Prefeito Municipal de Santo Ângelo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA 
a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) aprovada(s) em Processo Seletivo Simplifi cado para contratação por prazo deter-
minado, previsto no Edital nº 010/SMAd/2017, conforme ordem de classifi cação divulgada, para preenchimento de vagas 
no quadro conforme segue:

Categoria funcional – Servente (Classifi cação Suplente 25 a 27)
25- Isamara Adriana Fernandes Ramão
26- Janaína Rissi Ribeiro
27- Marelise Diovana Deves 

O(a) convocado(a) deverá comparecer na Secretaria de Administração nos dias 10 E 13 DE NOVEMBRO DE 2017, em 
horário de expediente, a fi m de anexar documentação necessária para o preenchimento da vaga. O não comparecimento 
do(a) candidato(a) convocado(a) no prazo estipulado, implicará na desistência do mesmo a habilitação da vaga, sendo 
que o seu nome será colocado na listagem dos aprovados em último lugar, para posterior chamamento, de acordo com 
os dispositivos legais que regem a matéria.

OBSERVAÇÕES:
a) O(a) candidato(a) convocado(a) deverá comparecer na Secretaria de Administração munido(a) do rol de documentos 
que se encontram disponível na Secretaria de Administração ou no site http://www.santoangelo.rs.gov.br/
b) O(a) candidato(a) convocado(a) deverá possuir 01 (uma) cópia xerográfi ca (xérox) de todos os documentos que cons-
tam no rol acima citado.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO, em 08 de novembro de 2017. 

JACQUES GONÇALVES BARBOSA – Prefeito

O Lions Clube Santo Ângelo 
Centro e a Etnia Italiana promo-
vem neste sábado, dia 11, um jan-
tar dançante benefi cente em prol 
da pediatria do Hospital Santo 
Ângelo. O Jantar será servido às 
20h30min e realizado na sede da 
Etnia Italiana, localizada no Par-
que de Exposições Siegfried Ritter. 

Comidas típicas como fortaia, 
polenta, macarrão, galeto, mo-
lhos, maionese, arroz e saladas 
diversas fazem parte do cardá-
pio. Além disso, haverá música 
ao vivo com a presença do músico  
Danilo Show. 

Nesta semana a direção do 
Lions e da Etnia Italiana divulga-
ram o evento que é aberto a par-
ticipação de toda a comunidade 
que deseja colaborar com a qua-
lifi cação das instalações da pedia-
tria do Hospital Santo Ângelo. 

O presidente da Etnia Italiana, 
Ivan Barranchini destacou que o 

lucro integral obtido com a renda 
do jantar será destinado para esta 
fi nalidade e a presidente do Lions 
Maria de Lourdes Minussi Perei-
ra lembrou que os “Companhei-
ros Leões” abraçaram a causa e 
frequentemente realizam ações 

em benefício da Pediatria. 
Além disso, o Lions completa 

60 anos e os integrantes deste tra-
dicional clube de serviço também 
aproveitam o encontro para cele-
brar uma história de conquista e 
benefi cência em Santo Ângelo. 

Lions Clube Santo Ângelo Centro e Etnia Italiana promovem neste sábado, dia 11, 
com início às 20h30min, um jantar dançante com animação de Danilo Show 

Kelly Meller Sangoi, Ivan Barranchini, Maria de Lourdes Minussi Pereira

Divulgação

   13º Encontro de Ex-atletas no próximo dia 24 

Jantar em prol da 
pediatria do HSA

Os atletas que foram destaques no passado de Santo 
Ângelo e da região serão homenageados no próximo dia 
24 de novembro, quando acontece a 13ª edição do En-
contro dos Ex Atletas. 

O evento é promovido pela Associação dos Ex- atletas 
de Santo Ângelo e será realizado no Clube Comercial com 
inicio às 20h.

 Durante o encontro, será oferecida uma janta, segui-
da de uma homenagem á ex-atletas como: Paulo Bayer, 
Evandro Brito, Flecha, Sadi Sarturi, Chico Cebola, Mar-
reta, entre outros. Além disso, haverá música ao vivo com 
Danilo Matzenbacher.

Os cartões podem ser adquiridos nas Tabacarias do 
Chico e do Mauro Farias, Elétrica Veiga e com os Orga-
nizadores. Mais informações podem ser obtidas pelos te-
lefones: (55) 98465-9522 (Olavo), 99988-9306 (Júlio). Júlio Gutierrez e Olavo Dias

Michael Garcia
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Uma programação diversifi -
cada está prevista para a sétima 
edição da Feira do Livro de Santo 
Ângelo que inicia nesta quarta-
-feira, dia 8, às 9 horas, no Centro 
Municipal de Cultura, juntamente 
com a Jornada Literária promovi-
da pela Academia Santo-Angelense 
de Letras e o Festival Internacional 
de Teatro (FIT), que abriu na terça-
-feira, 07,e segue com apresenta-
ções diversas até o sábado, dia 11. 

A secretária municipal de Cul-
tura, Neusa Cavalheiro, está oti-
mista com a presença do público, 
argumentando que a extensa pro-
gramação dos eventos culturais 
abrange todas as faixas etárias e 
a participação efetiva das escolas 
da rede pública municipal de ensi-
no. A secretária considera de rele-
vância a realização concomitante 
da Feira do Livro com o Festival 
de Teatro. “O que está nos livros, 
também estará no palco do Teatro 
Antônio Sepp, com os diversos es-
petáculos previstos na programa-
ção”, concluiu Neusa. 

O objetivo do programa do 
Governo Municipal é levar a Fei-
ra do Livro em 2018 para o ar 

livre oferecendo maior acesso à 
população ao evento e manter 
de forma ininterrupta a realiza-
ção do evento nos quatro anos 
de gestão, alterações defendidas 
pelo prefeito Jacques Barbosa.

O Patrono desta VII Feira do 
Livro é o poeta, cronista, contis-
ta, articulista e professor Artur 
Hamerski, graduado em Letras 
com Mestrado em Teoria Lite-
rária e membro da Academia 
Santo-Angelense de Letras. A 

Feira do Livro é uma realização 
conjunta das secretarias muni-
cipais de Cultura e da educação, 
com o apoio da Academia Santo-
-Angelense de Letras, Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, 
URI Santo Ângelo, Instituto Fe-
deral Farroupilha Campus Santo 
Ângelo, Uníntese, 14ª Coordena-
doria Regional de Educação, e 
secretarias municipais de Assis-
tência Social, Trabalho e Cidada-
nia e do Meio Ambiente. 

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

L

Servir desinteressadamente

Redução de São João Batista -
O maior exemplo de 

solidariedade
“Solidarismo” é uma palavra que aparece cons-

tantemente nas atividades dos LIONS CLUBES, e 
que faz parte do Código de Ética do Leonismo.

Um conceito de solidarismo, simples e apropria-
do para esta crônica, parece-me ser “um sentimento 
moral que liga a pessoa ou grupos às necessidades 
e à vida de outras pessoas, e a grupos sociais, sem 
interesse de retorno particular”. Este conceito pre-
dominou por mais de século e meio nas relações in-
ternas e externas das Reduções Jesuíticas-guarani, 
tão caras para nossa história.

Talvez a maior manifestação de solidarismo que 
se pode inferir da História das Missões dos Sete Po-
vos está nos precedentes da fundação da Redução 
de São João Batista. Um exemplo autêntico e muito 
atual, registrado pelo pe. Antônio Sepp, fundador de 
São João, em seu livro “Viagem às Missões Jesuíti-
cas e Trabalhos Apostólicos”.

Devendo, por ordem de seus superiores, des-
membrar parte da gente de São Miguel, por razões 
de superpopulação e outras, o pe. Sepp expôs aos ín-
dios o problema, solicitando que se apresentassem 
famílias voluntárias para a transmigração. A primei-
ra reação dos índios foi a de que ninguém iria deixar 
a “querência”, alegando o abandono dos parentes, 
dos amigos, dos mortos e outras tantas. Mas, num 
segundo momento, prevaleceu o sentimento de soli-
dariedade diante das reais difi culdades por que pas-
sava o Povo de São Miguel. E, logo, 21 caciques, com 
750 famílias, dispuseram-se ao sacrifício. Foi com 
esses caciques que no dia 14 de setembro de 1697 o 
pe. Sepp fundou São João.

Os trabalhos que precederam a mudança de-
fi nitiva das famílias, de São Miguel para São João, 
como a distribuição de terras, o plantio de sementes, 
o transporte e as invernadas para o gado, a constru-
ção das casas e da igreja provisória, a alimentação 
dos trabalhadores, o armazenamento das colheitas, 
tudo se dá no mais completo exemplo de solidarie-
dade. Bois, equipamentos, ferramentas, sementes, 
mão-de-obra especializada, alimentos são coloca-
dos à disposição do pe. Sepp pelas outras Reduções, 
espontaneamente, como se o apelo ao antigo solida-
rismo tribal falasse, agora, mais alto do que a inde-
pendência relativa de cada Povo.

Na verdade, aquilo que ocorreu no ano que 
precedeu a vinda das famílias miguelistas para São 
João, é o primeiro modelo, no RS, de um exemplar 
assentamento de sem-terras, já que eram terras 
que faltavam aos mais de seis mil habitantes de São 
Miguel, dentro do projeto reducional dos jesuítas. 
Quando as famílias destinadas a São João ali chega-
ram, mormente mulheres e crianças que ainda esta-
vam em São Miguel, encontraram as casas prontas, 
os armazéns já com a primeira colheita, a lavoura 
plantada, a escola erguida, a igreja, a água potável, 
o saneamento básico. O próprio pe. Sepp afi rma que 
se não fosse o alto espírito de coletividade, vale di-
zer, de solidarismo, não teria aprontado a mudança 
num ano.

O estudioso argentino Ramón Gutierrez (Las 
Misiones Jesuíticas de los Guaraníes – pág.14), diz  
que, apesar da “proposta jesuítica se perfi lar como 
uma alternativa integral de formas de vida, que im-
plica, por um lado, hierarquização de certos traços 
culturais do indígena e, por outro, aculturação da-
quelas formas contraditórias com a vigência dos 
princípios cristãos”, nas horas de crise da experiên-
cia civilizatória jesuítica-guarani, prevaleceu, prin-
cipalmente, o caráter do solidarismo tribal trazido 
para dentro das Reduções pelo indígena. 

Já o dr. Rui Rubens Ruchel, em um seu traba-
lho monográfi co chamado “O Sistema Jurídico dos 
Povos Missioneiros” destaca que esse caráter so-
lidário da tribo, embora aceitasse  a desigualdade 
social (cacicado como herança, por exemplo), não 
aceitava a desigualdade econômica. Por quê? Cer-
tamente porque a desigualdade econômica atingia 
mortalmente o coração do solidarismo, tão caro 
para a cultura guarani. Podem acusar o índio de 
falta de previdência e desinteresse pela proprieda-
de particular, mas não podem acusá-lo nunca de 
falta de solidariedade.x

C.L. Mário Simon

Em paralelo acontecem a Jornada Literária da ASLE e o Festival Internacional de 
Teatro, abrindo o Complexo do Centro Municipal de Cultura à população

VII Feira do Livro abre 
nesta quarta-feira

 Feira do Livro será realida no Centro Municipal de Cultura

Ensino superiorFeira do Livro 2017

PROGRAMAÇÃO

8 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)

9h – Abertura Ofi cial, no Hall do Centro de Cultura
10h – Educação Patrimonial: Ofi cina de Cerâmica Missioneira, 
na Tenda do NArq
10h – Autor presente, com o escritor Délcio Freitas, na Bibliote-
ca Pública Municipal
10h – Palestra: “O mito e a literatura”, com Dinalva Agissé Alves 
de Souza e Artur Hamerski no Hall do Centro de Cultura
14h – Ofi cina de Libras (Adulto), na Biblioteca Pública Municipal
15h – Educação Patrimonial: Ofi cina de Cerâmica Missioneira, 
na Tenda do NArq
15h - Performance de personagens da literatura infantil, no 
Centro Municipal de Cultura
15h30’ – “A Literatura Infantil e o mundo das palavras”, com os 
autores: Maria Inez Pedroso; Marimar, A Bruxa Amarela; Edna 
Lautert; Lúcia Noll e Monica Kleinert. Mostra das obras: Miró 
Estrela; O Recado da Bruxa Amarela; As Aventuras da Baratinha 
Lelê – 3ª edição; Qual é o Meu Bichinho?; Vida de Gêmeos; Su-
per Crispim; Dona Gicota vai à praça e Chigo o Carneiro Legal. 
Acontece no Hall do Centro Municipal de Cultura.
16h – Ofi cina de Libras (Infantil), na Biblioteca Pública Munici-
pal
19h30 – Painel Literário, com escritores da ASLE e convidados: 
Maria Inez Pedroso, Waldemar Menchik Junior, Amilcar Guido-
lim. Guiomar Batu e Osmar Veronese, no  Hall do Centro Muni-
cipal de Cultura

9 DE NOVEMBRO (QUINTA FEIRA)

9h – Ofi cina de contos, com Mário Simon, na Biblioteca Pública 
Municipal Policarpo Gay
9h – Ofi cina de Libras (Infantil), no Hall do Centro Municipal de 
Cultura
9h30min – Educação Patrimonial: Ofi cina de Cerâmica Missio-
neira, na Tenda do NArq
10h – Ofi cina de crônicas, com Dinalva Agissé Alves de Souza, 
na Biblioteca Pública Municipal 
11h – Lançamento do livro “A Leveza da Bagagem”, de Guiomar 
Batu (São Luiz Gonzaga), no Centro de Cultura
14h – Ofi cina de Libras (Adulta), no Centro de Cultura
15h – Lançamento do livro “Qual é o meu bichinho”, de Lúcia 
Noll, no Local: Hall do Centro Municipal de Cultura
15h30min - Performance Charlie Chaplin em ação: Vida – ale-
gria, no Museu Municipal do Cinema Vivaldino Prado, no Centro 
Municipal de Cultura
16h – Educação Patrimonial: Ofi cina de Cerâmica Missioneira, 

na Tenda do NArq

10 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA)

9h – Ofi cina de Libras (Adulta), na Biblioteca Pública Municipal 
Policarpo Gay
9h30min – Educação Patrimonial: Ofi cina de Cerâmica Missio-
neira, na Tenda do NArq, em frente à entrada principal do Cen-
tro Municipal de Cultura (Rua Três de Outubro, 800)
10h – Ofi cina de Poesia, com o Renato Schorr -E.M.E.F. Liberato 
Salzano Vieira da Cunha, na Biblioteca Pública Municipal Poli-
carpo Gay
14h – Ofi cina de Desenho, na Biblioteca Pública Municipal Po-
licarpo Gay
14h – 2º Encontro com as Mulheres do CRAS - Centros de Re-
ferência em Assistência Social - Contando histórias: vidas em 
narrativa, com Dinalva Agissé Alves de Souza
Encerramento com coquetel para as participantes, doação de 
livros e sessão de poemas na árvore da poesia, na Sala dos Con-
selhos, no Centro Municipal de Cultura
15h – Ofi cina de Libras (Infantil), na Biblioteca Pública Munici-
pal Policarpo Gay
15h - Contação de histórias oriundas do livro “Buenos Causos”, 
no Hall do Centro Municipal de Cultura
15h30min – Educação Patrimonial: Ofi cina de Cerâmica Missio-
neira, na Tenda do NArq, em frente 15h30’ – Ofi cina de Teatro, 
no Teatro Antonio Sepp
15h30min - Performance Charlie Chaplin em ação: Vida – ale-
gria, no Centro Municipal de Cultura
16h – Lançamento do livro “Vida de gêmeos”, de Mônica Bier-
naski Kleinert, no Hall do Centro Municipal de Cultura
17h – Lançamento do livro “Aprendizado no Ensino Superior: 
Contribuições Possíveis na Formação de Professores”, de Eliane 
de Lourdes Felden, no  Hall do Centro Municipal de Cultura
17h45min – Lançamento do livro “Aves da região noroeste do 
Rio Grande do Sul”, de Dante Andres Meller, no Hall do Centro 
Municipal de Cultura
18h30min - Lançamentos dos livros:“Educação Emancipatória”, 
de Caroline Ottobeli e Cênio Back Weyh;“Educação Dialógico-
-Libertadora é Possível?”, de Silvana Aparecida Pin e Cênio Back 
Weyh, e“Gestão da Qualidade do Leite da Região das Missões 
do RS – Brasil”, de Marcelo Paulo Stracke, no Hall do Centro Mu-
nicipal de Cultura
19h - “Música, Poesia e Solidariedade”. Encerramento da cam-
panha de arrecadação de livros. Participação especial: Rubilar 
Ferreira e Mauro Thomé, no Hall do Centro Municipal de Cultura

AI PMSA / Fernando Gomes
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Sempre quando falamos em algum tipo 
de praga virtual muitas vezes pensamos 
diretamente se possuímos um bom anti-
vírus instalado em nosso computador. Os 
meses de maio e junho desse ano foram 
marcados por inúmeros ataques cibernéti-
cos seja de ransomware (tipo de software 
malicioso criado com o intuito de bloquear 
(criptografar) o acesso a arquivos ou sis-
temas e só liberá-los após o pagamento de 
um valor especificado) e também de outras 
pragas virtuais muitas vezes não tão bem 
definidas e que infectaram inúmeros com-
putadores mundo a fora. Estamos falando 
do Wannacry/WannaCrypt /SambaCry, Pe-
tya/PetrWrap/NotPetya, que causaram sé-
rios problemas e claro, é comum que após 
essa catástrofe cibernética, autoridades e 
especialistas em segurança da informação 
disparem um alerta com medidas a serem 
executadas e cumpridas por usuários e pro-
fissionais de tecnologia. 

Tem sido um verdadeiro desafio para 
profissionais de TI que administram diaria-
mente servidores Windows, Linux e ainda 
estações de trabalho com Windows, Linux 
ou macOS (também dispositivos móveis) 
precaverem-se de todas as pragas virtuais 
que estão rondando o espaço cibernético 
em busca de vulnerabilidades existentes nos 
sistemas operacionais e outras suítes.

Para que todo esse ambiente possa co-
existir, precisamos ter uma interoperabili-
dade, seja entre sistemas operacionais, pro-
tocolos e outros. É exatamente esse cenário 
que vamos analisar o comportamento do 
Wannacry/WannaCrypt /SambaCry e Pe-
tya/PetrWrap/NotPetya.

WannaCry: Baseado em alterações do 
código do Eternalblue, criado pela NSA e 
que depois foi revelado pelo grupo Shadow 
Brokers, o qual explora uma vulnerabilida-
de no Windows do protocolo SMB na porta 
139 e 445. 

O EternalBlue teve como alvo Windo-
ws Server 2008 R2, Windows Server 2008, 
Windows XP, Windows Vista e Windows 7 
(tanto plataforma x86 quanto x64).

Essa praga chamada WannaCry costuma 
chantagear suas vítimas, fazendo ameaças e 
afirmando que os arquivos trancados serão 
deletados em breve caso o dinheiro não seja 
transferido em um número específico de ho-
ras. 

A praga ainda afirma que qualquer ten-
tativa de remover o software a força ocasio-
nará na perda automática da chave utilizada 
para desencriptação as informações manti-
das como refém.

Nossa recomendação é que sempre faça 
backup das informações mais críticas  pre-
ferencialmente em serviços de armazena-
mento na nuvem. 

andre@escolabigmaster.com.br

Sequestro de 
dados - O poder de 
uma praga virtual

André RuschelCiclismo

O Audax Missões 200 e o Desafi o ACM de 100 km reuniram 186 ciclistas 
vindos de 27 cidades gaúchas em Santo Ângelo no último domingo, dia 5 

Pedalando nas Missões

Ciclistas venceram os limites das cidades de Sete de Setembro, Guarani das Missões, Cerro Largo, Salvador das Missões, 
São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, e Roque Gonzales, retornando a Santo Ângelo com a chegada na Catedral

O desafi o “Audax Missões 200 km” reuniu 148 
participantes vindos de 27 cidades gaúchas. No do-
mingo, dia 05, iniciaram o percurso em frente ao Clu-
be 28 de Maio em Santo Ângelo e depois de passarem 
pelo limite de sete cidades Missioneiras e quatro pon-
tos de apoio e controle chegaram a Frente da Cate-
dral Angelopolitana, onde foram recepcionados pelos 
integrantes da ACM – Associação Ciclo Missões e o 
organizador da prova Adair Jacinto Tomazi. 

Cada participante foi contemplado com uma Me-
dalha de Participação e um certifi cado homologado 
pelo Clube Parisiense, que é o organizador geral dos 
desafi os “Audax 200, 300, 400 e 600 quilômetros. 
São circuitos de longa distância que possuem um 
calendário organizado em todo mundo, inclusive no 
Brasil.

Tomazi explica que o Audax Missões é um circui-
to recentemente homologado e atraiu uma quanti-
dade interessante de participantes, vindos de todo 
o Estado. O desafi o Missioneiro passou a integrar o 
calendário Brasileiro, juntando-se aos outros 31 clu-
bes homologados no Brasil. Pegar a estrada em uma 
geografi a ainda desconhecida é um fator que incen-
tiva os ciclistas veteranos.

O Audax é uma prova de desafi o pessoal, na qual, 
não há vencedores. Cada participante tem o seu li-
mite e a sua meta, no entanto, para receber o diplo-
ma de participação e medalha deve passar pelos PCs 
– Pontos de Controle e não exceder o tempo máximo 
que é de 13h30min. Os ciclistas também optam por 
completarem todo o circuito durante o calendário, 
que oferece provas de 200/300/400 e 600 quilô-
metros em localizações diversas. O  ciclista opta por 
completar o circuito levando em conta os seus cri-
térios pessoais e preparo para a distância ofertada. 

O cliclista Paulo Almeida de Augusto Pestana 
fez a prova em 8h30min e foi o primeiro a cumprir 
o Audax Missões 200 quilômetros. Ele conta que 
participar de um Audax incentiva o treino diário e 
o exercício do ciclismo, faziam três anos que ele não 
encarava uma um desafi o ofi cial, mas a nova geogra-
fi a do Audax Missões incentivou a inscrição.

PEDALANDO AOS 60

Concomitante ao Audax 200 foi realizado o de-
safi o ACM Missões de 100 km. Teve a participação 
de 38 ciclistas de nove cidades gaúchas. Entre os 
participantes Guilhermina Weber, ela tem 60 anos e 
acompanha os fi lhos que participaram do Audax 200. 
Roberto e Lendro Weber concluíram o percurso do 
Audax 200 realizando o segundo menor tempo entre 
os participantes inscritos. Em frente da Catedral  po-
saram para a foto ao lado da mãe que antes deles, já 
havia concluído o desafi o de 100 quilômetros. 

Paulo Almeida de Augusto Pestana fez a prova em 8h30min 
e foi o primeiro a cumprir o Audax Missões 200

Marcos Demeneghi
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 A Brigada Militar recolheu ao 
depósito do DETRAN uma moto-
cicleta e duas adaptações de ciclo-
motor durante operação voltada 
ao trânsito, que foi realizada no 
último domingo, dia 5. 

Segundo a BM, os ciclomoto-
res não possuíam registro junto 
ao Órgão de Trânsito competente 
e a motocicleta apresentava adul-
teração nos sinais identifi cadores, 
capitulado como Crime de Trân-
sito. 

No último mês, a BM já havia 
intensifi cado esse tipo de opera-
ção e somente no dia 20, foram 
recolhidos ao depósito do DE-
TRAN uma motocicleta e duas 
adaptações de ciclomotor. 

Segundo a BM, para o ciclo-
motor ou ciclo elétrico transitar 
em via pública deve estar equipa-
do com todos os equipamentos de 

segurança, sinaleira, luz, campai-
nha, pneus e estar em condições 
de trafegabilidade, devidamente 
registrado e licenciado.

 Além disso, o condutor deve 
estar equipado com capacete, 
bem como possuir habilitação na 
Categoria A ou AC.

Segurança

Menina de 15 anos é vítima 
de tentativa de estupro pelo 

padrasto
Às 1h40min de sábado, dia 4,  uma guar-

nição da BM deslocou até a área central, pró-
ximo a Catedral e fez contato com uma menor 
de 15 anos de idade, a qual informou que esta-
va na companhia de seu padrasto, retornando 
para casa quando ele começou a  chamar pelo 
nome da sua mãe e em ato contínuo tentou 
retirar suas vestes.  A adolescente se defendeu 
com um guarda chuva e gritou por socorro, 
recebendo ajuda de um terceiro que escutou 
os gritos. Ato não foi consumado, a vítima 
acompanhada de sua avó foi encaminhada 
para DP onde foi efetuado registro e solicitado 
medidas protetivas. 

Acidente deixa uma pessoa
ferida na BR-285 em Entre-Ijuís

Um acidente envolvendo uma carreta Sca-
nia, com placas de Quaraí-RS e um veículo 
Fox, com placas de Guarani das Missões-RS, 
deixou um homem ferido na noite da segun-
da-feira. O acidente aconteceu por volta das 
20h15min, na BR-285,  Esquina Gaúcha, inte-
rior de Entre-Ijuís. Com o impacto, o veículo 
acabou capotando em um barranco no acosta-
mento. O motorista do Fox foi encaminhado 
para o Hospital Santo Ângelo e depois trans-
ferido para o Hospital da Unimed. O motoris-
ta da carreta não se feriu. A Polícia Rodoviária 
Federal de Ijuí, Corpo de Bombeiros e SAMU 
de Santo Ângelo atenderam a ocorrência.

Lesão corporal
Às 22h50min  da  sexta-feira, dia 2, uma 

GU da Brigada Militar foi acionada pela ví-
tima no Bairro José Alcebiades, a qual rela-
tou que viveu com o acusado por sete anos, 
os quais possuem um fi lho de dois anos e oito 
meses,  e que está separada a cerca de 15 dias, 
que mora na casa da sogra. O acusado, em-
briagado chegou na residência, quando pas-
saram a discutir em função de ciúmes e fofo-
cas.  A vítima ainda disse que o acusado lhe 
pegou pelo pescoço e passou a dar socos nas 
costas e cabeça e depois lhe jogou no chão em 
cima de ferros, sendo que conseguiu correr e 
pedir ajuda para uma vizinha. O acusado após 
o fato fugiu do local, a vítima foi conduzida a 
DP onde efetuou o registro e solicitou as me-
didas protetivas.

Outros crimes
Às 13h35min  da sexta-feira, dia 3, através 

de denúncia via 190, foi informado que havia 
um elemento foragido na Barra do São João. 
Foi efetuado buscas no local sendo localizado 
o acusado e em consulta ao sistema integrado 
foi verifi cado que havia em seu desfavor, um 
mandado de apreensão de menor, sendo en-
caminhado a DPPA.

Apreensão de simulacro
Às 00h35min da segunda-feira, dia 5, uma 

guarnição da BM deslocava em patrulhamen-
to pelo Bairro Harmonia  quando um indi-
víduo caminhava em via pública  no sentido 
Av. Ipiranga, adentrando pela Rua Beira Rio 
em direção ao Bairro Harmonia. Foi aborda-
do e encontrado na sua mão um simulacro de 
uma pistola, sendo que minutos atrás havia 
denuncia anônima que nas imediações havia 
um elemento armado nas proximidades da 
Av. Ipiranga. Sendo assim, foi apreendida e 
conduzido a delegacia de polícia para provi-
dências legais.

Policiais do Sétimo RPMon in-
tensificaram os trabalhos para coi-
bir crimes como arrombamentos 
e furtos qualificados que tiravam 
o sono de alguns comerciantes do 
município e que haviam sidos regis-
trados com maior incidência nos úl-
timos dias. Somente no último final 
de semana, pelo menos seis pessoas 
foram presas por furtos qualifica-
dos e tentativas de furto. 

Além disso, objetos roubados 
foram recuperados e restituídos aos 
proprietários.  Somente em um dos 
casos, que aconteceu na madrugada 
do domingo, dia 5, policiais pren-
deram três indivíduos que teriam 
furtado um estabelecimento comer-
cial no Bairro Pippi. Os suspeitos já 
eram monitorados pela Inteligência 
da Brigada Militar.  

Na última semana, o comandan-
te do 7º Regimento da Polícia Mon-
tada, tenente-coronel José Vilmar 
Robaina da Jornada, já havia des-
tacado que a Brigada Militar esta-
va intensificando os trabalhos para 
coibir esse tipo de crime. 

 “Estamos trabalhando com o 
setor da inteligência, mapeamos os 
locais com maior incidência e ade-
quando o emprego do policiamento 
ostensivo, em especial com o refor-
ço dos patrulhamentos do POE em 
regiões com maior ocorrência des-
tes crimes”, ressaltou jornada. O 
comandante ainda frisou que 70 % 
dos furtos qualificados acontecem 
no centro e arredores.

Qualquer tipo de denúncia pode 
ser feito a Brigada Militar por meio 
do telefone: 190 ou whatsapp: 
99919-0190.

 Brigada Militar, por meio do Sétimo RPMon intensifi cou nos últimos dias as 
prisões de criminosos que tiravam o sono de comerciantes do município 

Policiamento ostensivo para 
coibir furtos qualifi cados

Motocicleta apresentava sinais de adulteração e foi recolhida ao guincho

 BM recolhem dois ciclomotores e uma 
motocicletas durante operação de trânsito

PRISÕES

• Às 0h35min da sexta-feira, dia 3 - Policiais foram despa-
chados até a Rua Marques do Herval, onde ocorreu o arrom-
bamento de uma loja. A guarnição passou a efetuar buscas 
nas imediações localizando um indivíduo que logo confessou 
ser o autor do arrombamento e furto no estabelecimento co-
mercial. Informou ainda onde havia deixado alguns objetos 
furtados. 
O criminoso, junto com os produtos furtados, foi conduzido 
a Delegacia de Polícia onde a vítima reconheceu os objetos 
roubados. Os objetos foram restituídos ao proprietário e o 
meliante foi recolhido ao sistema prisional.

• Na madrugada de sexta-feira, dia 3 - A Brigada Militar de 
Santo Ângelo atendeu uma ocorrência de furto em estabe-
lecimento comercial, quando nas buscas a um possível sus-
peito, abordou K.S.G. nas proximidades, o qual admitiu ter 
subtraído alguns pertences da loja.  O indivíduo foi preso em 
flagrante e em seguida foi tomado às providências legais.

• Na madrugada de domingo, dia 5 - Uma guarnição do 7º 
RPMon se deslocou até a Avenida Sagrada Família, Bairro Pip-
pi, onde estaria ocorrendo um furto em um estabelecimento 
comercial. Ao chegarem ao local, foram informados por tes-
temunhas que três indivíduos estavam tentando arrombar a 
porta da frente do estabelecimento.   
Os policiais militares realizaram buscas nas proximidades e 
localizaram os indivíduos que ao avistarem a guarnição ten-
taram empreender em fuga, porém, não logrando êxito.  Fo-
ram abordados, identificados e reconhecidos pela testemu-
nha como sendo os autores da tentativa de furto. 

• Na tarde de domingo, dia 5 - Uma guarnição do 7º RPMon 
foi comunicada para se deslocar até a Rua Dr. João Augusto 
Rodrigues, Centro-Sul, para atender uma ocorrência de furto 
em veículo. No automóvel, foi, foi forçado o trinco da porta 
do motorista e subtraído do interior diversos objetos.  Os po-
liciais efetuaram buscas nas proximidades e na Rua Humber-
to Marenzi, Bairro Harmonia, encontrou o suspeito vendendo 
os objetos do furto. A vítima reconheceu seus pertences e o 
indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado para as de-
vidas providências.

Marcos Demeneghi
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 Foi aberto oficialmente, ontem 
a 2ª edição do Festival Internacio-
nal de Teatro Cidade dos Anjos (FIT 
Cidade dos Anjo).

O festival reunirá em Santo Ân-
gelo 18 peças em cinco dias, movi-
mentando a área teatral e cultural 
do município. As apresentações es-
tão sendo realizadas no Teatro An-
tônio Sepp e Centro Municipal de 
Cultura.

Nesta edição, o FIT conta com 
grupos do Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Espirito Santo, além 
da Argentina (Corrientes), Para-
guai (Encanación) e Peru (Chan-
cay). Algumas peças são baseadas 
em grandes obras, como é o caso de 
Dom Casmurro baseada na obra de 
Machado de Assis, O Auto da Com-
padecida baseada na obra de Ariano 
Suassuna e Tierra Sin Mal baseada 
na obra de Augusto Roa Bastos.

Os Ingressos para o festival es-
tão sendo comercializados no Arena 
Grill, Centro de Cultura e Cia Das 
Cópias, com os seguintes valores: 

R$ 15,00 (Ingresso normal); R$ 7,50 
(Estudantes); R$ 5,00 (Crianças me-
nores de 10 anos); R$ 100,00 (Pas-
saporte) *livre para todas as peças.

O Festiva de Teatro Cidade dos 
Anjos é promovido pela Peppe 

Company, Secretaria Municipal de 
Cultura, Secretaria de Turismo e 
Prefeitura Municipal. O evento tem 
como apoio: MK Projetos e Produ-
ções Culturais, IEACEN, Governo 
do Estado e Interior em Cena.

 Até o próximo sábado, dezoito peças teatrais serão apresentadas no Palco do Teatro Municipal Antônio Sepp e Centro 
Municipal de Cultura. Nesta quarta-feira, as apresentações são às 10h, 14h, 20h e às 23h

Festival Internacional de Teatro, 
Cidade dos Anjos segue até sábado 

Divulgação

 Peça teatral, O Patinho Feio é um dos destaques da programação desta quarta-feira

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira - 8/11

T - 10h: O Auto da Compadecida- Harmonia/RS
T - 14h: Patinho Feio- Porto Alegre- Porto 
Alegre/RS
T - 20h: Os Cumpadres de Uruguaiana-Urugua-
iana/RS
CC- 23h: Viúva Negra- Santo Ângelo/RS

Quinta-feira - 9/11

T - 10h: El Clownbatiente- Chancay/Peru
T - 14h: A Menina que Queria ser Estrela/ Vila 
Velha/RS
T - 20h: Dona Frita-Pelotas/ RS

Sexta-feira - 10/11

T - 10h- Dom Casmurro- Palhoça
T - 4h –Cisco e Speed-Santo Amaro da Impera-
triz/ SC
CC - 20h:  Diário de um Louco- Osório/RS
T - 23h- Ciruja- Corrientes/Argentina

Sábado - 11/11

T - 10h- Avarento 70´s-Santa Maria/RS
T - 15h- Almavalente- Santa Maria/RS
T - 18h- Tierra Sin Mal-Ecarnación/Paraguaay
T - 22h-Premiação

Local: (CC) Centro Municipal de Cultura 
(T) Teatro Municipal


