
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021   |   Ano XXIV - Nº 2363   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

55. 3313-2577         55.99650-2577

Av. Rio Grande do Sul, N° 1140 - Sala 303
Santo Ângelo/RS

@DRLOURENCOMULLER

ACOMPANHE MEU TRABALHO:

WWW.DRLOURENCOMULLER.COM.BR

CRM-RS 34884/RQE 31681

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

Uma nova

em odontologia!

IFFar Campus 
Santo Ângelo 
completa 
sete anos em 
dezembro 

ENSINO

Página 06

SEGURANÇA
Foto: Marcos Demeneghi

Página 07

Inicia a 
“Operação 

Papai Noel”



2 Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria
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7/12/2021 - 14h

1° Prêmio -  8.685
2° Prêmio -  8.924
3° Prêmio -  4.480
4° Prêmio -  3.010
5° Prêmio -  4.871
6° Prêmio -  9.988

7/12/2021 - 18h

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

Nova
4/12 a 9/12

Crescente
10/12 a 18/12

Quarta-feira, dia 08, das 17h30min às 19h30min, 
na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro Haller, 
serão aplicadas as segundas doses de todos os imu-
nizantes, além da dose de reforço. Neste dia, quem 
tem a dose 2 agendada (AstraZeneca, CoronaVac ou 
Pfizer) até o dia 8 de dezembro será vacinado. 

Para a dose 3, estará apto para quem recebeu a 
segunda dose até o dia 8 de julho. 

Quem tem 12 anos ou mais e ainda não foi imuni-
zado, poderá realizar a dose 1 da vacina na unidade 
de Saúde do Bairro Haller, no mesmo horário.

Na quinta-feira (09), das 8h às 10h, no CTG 
Os Legalistas, ocorre a aplicação da segunda dose 
da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer, em todos com 
agendamento até o dia 9 de dezembro. 

No mesmo horário, todos que realizaram a dose 
2 até 9 de julho serão vacinados com a terceira 
dose. 

Quem tem 12 anos ou mais e ainda não foi 
imunizado, poderá realizar a dose 1 da vacina no 
mesmo no mesmo horário.

SEXTA-FEIRA (10) - Na sexta-feira (10), das 8h às 
10h, no CTG Os Legalistas, ocorre a aplicação do re-
forço para aqueles que receberam a dose 2 até o dia 
10 de julho. 

Ainda, será realizada a aplicação da segunda 
dose da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer, em todos 
com agendamento até 10 de dezembro. Quem tem 
12 anos ou mais e ainda não foi imunizado, poderá 
realizar a dose 1 da vacina no mesmo horário. 

AGENDA DA VACINAÇÃOESPORTE

Santo-angelense 
conquista “ouro 
estadual” no atletismo
O Santo-angelense Henrique Schommer conquista duas importantes meda-
lhas em provas disputadas no último domingo, dia 5, na pista da Sogipa no 
Estádio José Carlos Daudt em Porto Alegre. Subiu ao pódio ao vencer a prova 
de 800 metros e no revezamento 4x400 metros

Divulgação 

No último domingo, dia 5, Henrique Schommer 
participou do campeonato Estadual Loterias Caixa 
de Atletismo, correu a prova de 800 metros Sub 20 e 
chegou em primeiro lugar. O desempenho do atleta 
lhe rendeu uma das mais importantes medalhas de 
sua trajetória. “Com certeza essa foi uma das meda-
lhas mais importantes, já que é uma categoria acima 
da minha. Além de ser o único atleta da competição 
a fazer os 800m abaixo da barreira de 2min”, disse 
Henrique ao confirmar a conquista. No revezamento 
4x400 m Schommer ajudou sua equipe a conquistar 
mais um ouro e subir ao primeiro lugar do pódio. 

Vale ressaltar que a modalidade de 800 metros 
é uma das especialidades do atleta que desde muito 
cedo, quando treinava na pista do Colégio Marista, 
já despontava como uma das promessas do atletismo 
gaúcho. Desde o ano de 2018 Henrique ingressou no 
seleto grupo de atletas da SOGIPA e já conquistou 
várias medalhas. 

O objetivo do atleta é se tornar um atleta com po-
tencial olímpico e treina para percorrer 800 metros 
em 1 minuto e 50 segundos. Disse que precisa treinar 
muito, mas acredita ser possível. Schommer estuda a 
proposta de treinar durante o mês de janeiro em São 
Paulo no Esporte Clube Pinheiros.

Divulgação 
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Janelas arqueológicas do museu a céu aberto na Praça Pinheiro Machado

CULTURA

Trabalho de conservação 
do museu a céu aberto 

Os vidros que protegem as janelas do Museu a Céu Aberto foram limpos no 
início deste mês em uma ação comandada pela Secretaria Municipal de Cul-
tura e o NARQ – Núcleo de Arqueologia de Santo Ângelo. Estas estruturas são 
chamadas de janelas arqueológicas e permitem observar remanescentes ar-
queológicos da antiga estrutura que fez parte da igreja construída na Missão 
Jesuítica de Santo Ângelo Custódio. 

Além da limpeza tradicional com água e sabão, 
foram removidas películas já deterioradas que di-
ficultavam a visualização, bem como, removida a 
vegetação que crescia no local. Estes espaços foram 
deixados à mostra para que a população e visitantes 
possam conhecer melhor a história. 

Três Igrejas já foram edificadas neste mesmo 
lugar, uma delas construída durante as Missões Je-
suíticas na primeira metade do século XVIII. Evi-
dências materiais foram encontradas durante as 
escavações feitas para reformas da Praça Pinheiro 
Machado no ano de 2007. Sabe-se que esta primei-
ra edificação era maior que as duas posteriores e as 

bases da construção podem ser vistas a partir destas 
aberturas preservadas que ajudam a contar a histó-
ria de Santo Ângelo e da redução Jesuítica de Santo 
Ângelo Custódio.

Uma segunda Igreja foi edificada neste mesmo 
local após a Guerra Guaranítica, em 1888, quando 
os primeiros colonos chegaram para povoar a região. 
Esta Igreja era bem menor que a anterior e não res-
taram vestígios. 

Por fim, a terceira e atual Igreja, que iniciou sua 
edificação em 1929 com a nave central erguida nos 
anos 30, nos anos 50 o pórtico e nos anos 70 foram 
erguidas as torres para abrigar seis sinos.

Foto - Divulgação

Produtores rurais 
comemoram os quatro anos 
de realização do Café Colonial

Será realizado neste sábado, no 
período das sete às 11 horas, um café 
colonial comemorativo e alusivo aos 
quatro anos da iniciativa que tem con-
tribuído para a divulgação dos produ-
tos vendidos semanalmente na feira 
da agricultura familiar de Santo Ânge-
lo. Neste sábado, o café contará com a 
música ao vivo da dupla Rony e Jack-
son e preço promocional de 23 reais.  

O Café Colonial da APROCOSA é 
um evento gastronômico que resgata 
o sabor de alimentos produzidos na 
zona rural de Santo Ângelo. Aberto ao 
público local todos os segundos sába-
dos de cada mês, ou sob agendamen-
tos para excursões de turistas ou even-

tos corporativos. 
Realizado junto ao pavilhão da 

Agricultura Familiar localizado na Av. 
Venâncio Aires, ou também de modo 
itinerante, sob demanda. Para 2021 a 
Aprocosa pretende colocar em práti-
ca o projeto de criação de um espaço 
específico de 174 m² que deve atender 
até 120 pessoas. Esse projeto está em 
andamento e já tem verba destinada. 

A cafeteria colonial é um projeto 
considerado fundamental para fomen-
tar e valorizar ainda mais o empreen-
dedorismo dos pequenos agricultores, 
pois a ideia é qualificar o café para 
ofertar mais conforto e dignidade aos 
frequentadores.

Trabalham para a divulgação do evento o Coordenador do Café Colonial Rein-
aldo Machado, a presidente da Associação dos Produtores de Hortigranjeiros 
de Santo Ângelo (Aprocosa), Marcia Brutti e Diomar Formenton, representante 
da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Santo Ângelo

Foto - Marcos Demeneghi

Foto - Marcos Demeneghi



4 Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

Luciara de Paula Teixeira - dedicada fotógrafa 
que vem se destacando  pelo seu talento e 

constante aperfeiçoamento, estreou idade nova, no 
último dia 3, sendo o centro de muitas manifestações 
carinhosas, especialmente de seu marido Leandro, 
filha Leandra, demais familiares e amigos. À Luciara, 
parabéns, felicidades e sucesso sempre!

O garotão LORENZO comemorou o seu primeiro aniversário 
em torno de uma festa linda, inspirada no personagem Mickey, 

que seus orgulhosos papais GLAUCIANE e MARCOS MÜLLICH, 
fizeram acontecer no salão Querência da sede campestre do Clube 

Gaúcho, no dia 27 de novembro.  A festa foi muito bacana e cheia de 
significados, e com um show de docinhos personalizados, criados pela 
mãmãe Glauciane, que comanda e com sucesso a Divina Gula Doces. 

EVERTON e FRANCIELE LETICIA FERRAZZA 
- leia-se Padaria Paladar, com seus filhos 

NATHANAEL e PEDRO num clic especial para o 
Briefing Social, desta quarta-feira. A propósito, a 

Franciele, trocou de idade recentemente e recebeu 
inúmeros e merecidos cumprimentos. À dinâmica 

Fran, parabéns, felicidades e  muito sucesso!

FAMÍLIA

O 1º ANO DE LORENZO
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Lorenzo todo feliz no cenário da festa de seu 
primeiro aninho. E abaixo, o aniversariante, Lorenzo 

entre seus papais Glau e Marcos Müllich.

Fotos: Vick Almeida
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FELIZ ANIVERSÁRIO 
A querida Thereza Jesus de Andrade, mais conhecida 

como Tetê, que sempre está com astral elevado, 
acrescentou mais um ano em sua vida,  no último 

sábado, dia 4, sendo centro das atenções e de muitas 
homenagens, especialmente de seus filhos, demais 

familiares, amigos e da equipe do Salão Inovare. 
À D. Tetê, parabéns, saúde e felicidades!

ANA PAULA BRAGA, VERUSKA OLSZEWSKI e 
ANA PAULA H. DE FARIAS - felizes e realizadas - 

comemorando o primeiro de ano de muito sucesso 
do Empório Dona Artesã. Cabe salientar  que a 
“Dona Artesã” oferece afeto através de peças 

produzidas de forma artesanal pelo trio Ana Paula 
Braga, Veruska e Ana Paula de Farias, bem como por 

outros artesãos locais e de todo Brasil. O Empório 
Dona Artesã, fica na Avenida Getúlio Vargas, 1199, 

sala 02, próximo ao colégio Getúlio Vargas. Vale 
conhecer de perto! Eu super recomendo! 

Fo
to

:F
lá

vi
a 

Ba
lz

an

Foto: Ebersom Vargas

DESTACANDO
O nobre casal LISIANE e LAURI MÜLLER - marcaram 

presença na “Festa do Briefing - Celebrando a VIDA”, que 
aconteceu no último dia 27, no Clube Gaúcho. Aliás, 

hoje, dia 8,  o dinâmico e conhecido empresário Lauri 
Müller - celebra o seu aniverversário, sendo alvo de 

muitos cumprimentos e homenagens, especialmente 
da sua esposa Lisiane, filhos, genros, nora, netos, 

demais familiares e amigos. Ao amigo Lauri, parabéns, 
felicidades e muito sucesso!

Foto: Bárbara RigoEMPÓRIO DONA ARTESÃ
PRIMEIRO ANO
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

03/11/2021 - Entrega 
de doações para o SOS 
Masculino. Neste mês 
muitas famílias,  en-
tidades e escolas re-
ceberam doações de 
nosso Clube. Foram 
roupas, calçados,  
roupas de cama,  uten-
sílios domésticos, 
móveis e cestas básicas.

22/11/2021 - Mais um empréstimo de 
nosso Banco Ortopédico. Foram muitos 
empréstimos nesse mês de novembro.

26/11/2021 - Nossos testes de 
visão continuam a todo vapor.

23/11/2021 - Nossas Companheiras e Compan-
heiros fizeram doações de sangue nesse mês.

27/11/2021 - Nosso 
Clube recebeu o 
troféu de 1o lugar no 
Concurso de Eficiên-
cia, correspondente 
ao AL 2020-2021

03/12/2021 - Retomada dos nossos Encontro com 
as Gestantes, onde oferecemos 3 palestras inform-
ativas,  kit para o bebê, lanche e ainda fazemos 
sorteio de brindes. A Secretaria de Saúde de nosso 
município sempre nossa parceira.

Foto: Marcos Demeneghi

Participação de alunos do IF Farroupilha nas manifestações de apoio a educação realizadas no ano de 2019 em Santo
Ângelo. A concentração ocorreu na Praça Ricardo Leônidas Ribas e foi seguida de uma passeata pelas ruas centrais

ENSINO

IFFar Campus Santo 
Ângelo completa sete 

anos em dezembro 
Uma transmissão ao vivo pelo YouTube e na WebTV do IFFarroupilha será 

efetivada nesta quarta-feira, dia 8, para relembrar fatos históricos alusivos ao 
7º aniversário de instalação do IF Farroupilha campus de Santo Ângelo

O marco inicial das atividades do Campus de 
Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha está 
referenciada na portaria de funcionamento emitida 
pelo MEC – Ministério de Educação - em dezembro 
de 2014. Mês em que a instituição foi autorizada a 
iniciar as atividades letivas em prédio cedido pela 
Prefeitura de Santo Ângelo junto a SMED – Secre-
taria Municipal de Educação. No ano posterior, em 
2015, o IFFar Santo Ângelo inicia em prédio próprio 
no Bairro Indubras na RS 218 Km 5.

A live de aniversário será transmitida a partir das 
19h30min e contará com convidados que integraram 
a comissão de implantação do campus, direção geral, 
e reitora do IFFar. 

No livro lançado no ano passado, “Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupi-
lha, Campus Santo Ângelo” são feitos relatos sobre 
o processo de implantação e a história do IF Farrou-
pilha local e informam que encontros e seminários 
realizados desde o ano de 2011 contribuíram para 
definir os eixos tecnológicos que ajudariam a guiar 
os passos do IF Farroupilha de Santo Ângelo: Am-

biente e Saúde; Recursos Naturais; Comunicação e 
Informação. 

A obra também destaca que a doação de 50 hec-
tares de terras em tratativas feitas com a Adminis-
tração Pública de Santo Ângelo também contribuí-
ram com a efetivação do projeto.

Já em sede própria no ano de (2015), além dos 
dois cursos que já deram início em 2014 (Técnico em 
Gerência de Saúde Subsequente e Técnico em Infor-
mática para Internet Subsequente) também foram 
ofertados outros cursos, como: Técnico em Enfer-
magem Subsequente; Técnico em Estética Subse-
quente; Técnico em Manutenção e Suporte em Infor-
mática Integrado; Técnico em Estética Integrado na 
modalidade Proeja e Curso Superior de Tecnologia 
em Sistemas para Internet. Já no ano de 2016, foram 
acrescidos às ofertas existentes o Curso Técnico em 
Agricultura Integrado; em 2017, o Curso Superior 
de Licenciatura em Computação; em 2018, o Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio 
e, em 2019, o Curso Técnico em Administração In-
tegrado.
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Bem-Me-Quer
Na tarde de ontem, dia 07, este articulista esteve na reconhecida 

Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, onde apresen-
tou um show de mágicas para as crianças da Turma E, que tem a 
frente o professor Gabriel Felipe. Na oportunidade o Mágico Raspu-
tin (este que vos escreve) organizou uma série de truques com cartas 
de baralho, balões, lenços, entre outros objetos, garantindo a alegria 
da criançada. Cabe destacar que em breve esta turminha realizará 
sua formatura, que por restrições impostas pela pandemia de Cov-
id-19, não será realizada nos moldes tradicionais, mas mesmo assim 
não deverá perder o brilho e alegria. Aos queridos alunos e equipe de 
professores da Escola Bem-Me-Quer o agradecimento pela acolhida 
e sempre estaremos presentes. Agora deixo aos leitores desta coluna 
alguns momentos das apresentações.

MISSÕES
EM FOCO

Jonatã Ferreira
jonata.junior@bol.com.br

Divulgação

Foto: Marcos Demeneghi

Na Praça Ricardo Leônidas Ribas o comandante do CRPO Missões, Tenente Coronel Sérgio Gonçalves dos Santos 
destaca o trabalho da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros

SEGURANÇA

Brigada Militar inicia oficialmente 
a “Operação Papai Noel”

A “Operação Papai Noel” foi lançada em ato público realizado na Praça Ricardo Leônidas Ribas na manhã de segunda-feira, 
dia 6, visa garantir a tranquilidade pública e inibir ações de furto e roubo em zonas comerciais e com maior fluxo de pessoas, 

principalmente nesta época do ano, na qual são intensificadas as campanhas de vendas com horário estendido e noturno

Tanto os recursos humanos, quanto de viaturas e equipamen-
tos estarão sendo usados em sua capacidade máxima, informou o 
Comandante do CRPO Missões, Tenente Coronel Sérgio Gonçalves 
dos Santos. A Brigada Militar estará realizando ações conjuntas e 
planejadas para reduzir os índices criminais. 

Major Enizio do 7º Regimento destacou que serão intensifica-
das as atividades de policiamento ostensivo na Área de Respon-
sabilidade Territorial do comando. Estas atividades tem vistas a 
manutenção do controle da ordem pública, bem como evitar o au-
mento de ocorrências policiais, em especial ocorrências contra a 
pessoa e patrimônio. 

Em Santo Ângelo a solenidade contou com a presença do Co-
mandante do CRPO Missões Tenente Coronel Sergio, Tenente Co-
ronel Venturela do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Hasadias 
representando o Prefeito Municipal de Santo Ângelo, Tenente Cris-
tiano Comandante do Corpo de Bombeiros de Giruá, Tenente Bel-
miro Comandante do Pelotão Rodoviário de Santo Ângelo, Tenente 
Gerson Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Pelotão 
Ambiental, Senhor Gilberto Presidente do Sindilojas, Senhor Feli-
pe Presidente da Acisa, Imprensa Local, entre outras autoridades.

Durante o evento de lançamento, Gilberto Aiolf, falou em nome 
dos lojistas e expressou o agradecimento pelo trabalho de policia-
mento realizado durante todo o ano em Santo Ângelo, manifestou 
que a sensação de segurança percebida pela classe está em função 
do bom serviço prestado pela Brigada Militar.
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