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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 31°
19°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

34°
19°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

36º
19°

0 mm

MÍN.

14/12/2021 - 14h

1° Prêmio -  0.676
2° Prêmio -  7.511
3° Prêmio -  9.104
4° Prêmio -  1.994
5° Prêmio -  2.526
6° Prêmio -  1.811

14/12/2021 - 18h

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

Cheia
19/12 a 25/12

Crescente
10/12 a 18/12

CULTURA

Definidos os 
vencedores do 

8º Concurso 
de Fotografias

Giulia Bard Brittes

Ariane Rebelato Silva dos SantosLaura Gabriele Steinhaus

Carlos Alex Batista Alves

Neiva Meotti Rigon

A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes 
anunciou os vencedores da oitava edição do Concur-
so de Fotografias. As cinco fotos premiadas foram 
escolhidas pela comissão avaliadora, formada pelos 
fotógrafos Fernando Gomes, Fran Koaski e Cleison 
Radons, os quais julgaram a fidelidade ao tema, ori-
ginalidade e criatividade das fotos inscritas.

Foram mais de 60 imagens para se fazer a avalia-
ção, onde os mesmos escolheram 15 fotos que inte-
grarão uma exposição online no primeiro momento 
e posteriormente será promovida a exposição física. 

Destas 15 imagens, cinco foram consagradas ven-

cedoras e dez receberão menção honrosa. Premiados 
e participantes serão comunicados para se dirigirem 
à Secretaria da Cultura, onde receberão seus certifi-
cados.     

1º - Saudade - Neiva Meotti Rigon
2º - Sinais de Esperança - Giulia Bard Brittes
3º - Doses de Esperança - Laura Gabriele Steinhaus
4º - Broto de Fé - Ariane Rebelato Silva dos Santos
5º - O passado está fora dos trilhos. A esperança no 
futuro é o melhor caminho - Carlos Alex Batista Alves

Colégio Tiradentes de Santo Ângelo realiza na 
próxima quinta-feira, dia 16, a solenidade de forma-
tura de mais uma turma do 3º ano. Será às 16h no 
largo da Catedral Angelopolitana – Praça Pinheiro 
Machado em Santo Ângelo. 

Em caso de chuva o evento será realizado no 
Pavilhão central do Parque de Exposições Siegfried 
Ritter.

A ACISA-Associação Comercial Industrial de San-
to Ângelo informou na última terça-feira, dia 14, que 
estará em recesso de final de ano no período de 23 
de dezembro à 03 de janeiro, retornando suas ativi-
dades a partir do dia 04 de janeiro de 2022.

O crime de feminicídio no RS registrou aumento 
de 23% entre janeiro e novembro de 2021 na com-
paração com o mesmo período de 2020. O dado da 
Secretaria da Segurança Pública (SSP) apresentado 
na segunda-feira, dia 13, indicou que foram 90 ocor-
rências contabilizadas contra 73 anotadas no ano 
passado, ao passo que registros da Defensoria Pública 
publicados em novembro apontaram uma disparada 
nos casos de violência contra a mulher no Rio Grande 
do Sul. 

Somente no mês passado, foram sete assassinatos 
de mulheres em razão de gênero e apenas uma des-
sas vítimas tinha registro anterior contra o agressor. “O 
dado reforça, mais uma vez, a urgência de conscienti-
zação social para que as denúncias de abuso e violên-
cia doméstica sejam comunicadas às autoridades aos 
primeiros sinais”, ressalta a SSP. Segundo o Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, 81,5% das 
vítimas de feminicídios no País foram mortas por par-
ceiros ou ex-parceiros íntimos. Mais da metade desses 
crimes ocorreram em residências. 

Apesar da alta dos feminicídios, outros crimes 
contra mulher estão em queda no RS. Os casos de 
ameaça, nos primeiros 11 meses deste ano, chega-
ram a 29.153, um decréscimo de 5% em relação ao 
mesmo período de 2020. As tentativas de feminicí-
dio diminuíram 20,5%, com 233 casos em 2021 con-
tra 293 no ano passado. O número de estupros ficou 
praticamente estável na comparação entre os dois 
anos, pouco acima de 1,9 mil, ainda bem acima dos 
patamares registrados entre 2012 e 2018, quando o 
acumulado do ano inteiro jamais havia chegado a 
1.750. 

FORMATURA DO COLÉGIO 
TIRADENTES DE SANTO ÂNGELO

RECESSO NA ACISA

FEMINICÍDIOS CRESCEM 
NO RIO GRANDE DO SUL
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CULTURA

Festival Internacional de Teatro se 
reinventa em época de pandemia

A 4ª edição do Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos inicia nesta quarta-feira, dia 14 e vai até o 
dia 17. No ano de 2021 os espetáculos serão exibidos exclusivamente na modalidade on-line na página do Face-
book @festivalcidadedosanjos. Destacam-se as exibições diárias de duas peças teatrais diferentes, uma delas, às 

19h e uma segunda, às 21h.

 O Festival Internacional de Teatro Cidade dos 
Anjos apresenta oito companhias diferentes que 
ganham a transmissão pelos canais do evento, 
uma peça convidada e sete selecionadas entre 36 
inscrições. Os participantes serão avaliados por 
Airton de Oliveira e Fábio Cunha, ambos da Ca-
pital do estado e os critérios de avaliação foram 
divulgados no regulamento do Festival Interna-
cional de Teatro Cidade dos Anjos. 

No entanto, na 4º edição não serão distribu-
ídos prêmios em valores. A premiação será por 
certificados e menções honrosas. Os certificados 
de participação serão emitidos a todos os espetá-

culos selecionados e menções honrosas conforme 
escolha dos avaliadores.

O Festival Internacional de Teatro Cidade dos 
Anjos é aberto a participação de grupos de tea-
tro – amadores ou profissionais, de rua, bonecos, 
universitários. Uma iniciativa da ACACIA – As-
sociação Cultural e Artística Cidade dos Anjos e 
tem como objetivo fomentar o fazer teatral em 
Santo Ângelo bem como em toda América Lati-
na. A organização do evento visa oportunizar o 
intercâmbio cultural entre artistas e promotores 
de cultura.

Laura Vitória Wobeto Basso, da Associação 

Cultural e Artística Cidade dos Anjos esclarece 
que o festival é realizado de modo bianual e afir-
ma que não teria a lógica deixar de realizar a 4ª 
edição em 2021, mesmo sendo um ano de excep-
cionalidade de condições, devido a pandemia de 
Covid-19.

“Devemos nos reinventar a cada dia, o teatro 
como arte milenar, que ultrapassou milênios não 
poderia ser diferente. Destaca-se que o artista de 
teatro, bem como de outras artes, tornaram-se 
um viés de escape para todo o momento que esta-
mos vivendo. Pois acreditamos que a arte cura, a 
arte salva e liberta”. Declarou Laura Basso.
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NA FESTA DO BRIEFING

DR. ROLF e CRISTINA MUNER, e MARGIT HINTZ

BÁRBARA e JÚNIOR CAVALHEIRO LUIZ e FÁTIMA BASSANI

MARISELA E LÚCIO SILVEIRA RICARDO E JULIANA RONCATO BÁRBARA E MURILO GREHS

LÚCIA e JORGE OTTAÑO

Deputado EDUARDO e ROBRIANE LOUREIRO, 
e NEIVA LOUREIRO

Fotos:  Equipe Bárbara Rigo
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FELIZ ANIVERSÁRIO 
A respeitada professora Berenice Rossner Wbatuba, 

dinâmica diretora administrativa da URI Santo 
Ângelo, estreou idade nova ontem, dia 14, sendo 

alvo de muitas homenagens, especialmente de seu 
marido Jeferson, filho Leonardo, demais familiares e 
amigos. À Berenice, parabéns, sucesso e felicidades!

Dr. Daniel Barazzetti - conceituado cirurgião 
plástico, que sempre está em busca do constante 
aperfeiçoamento no mundo da cirurgia plástica e 
do transplante capilar, acrescentou mais um ano 

em sua vida, ontem dia 14, e com certeza recebeu 
inúmeros cumprimentos, em especial de sua noiva, 
a  Dra. Bárbara Cavalheiro - renomada anestesista, 

demais familiares e amigos. Ao Dr. Daniel, parabéns 
e sucesso sempre!

DESTACANDO
O querido casal SIMONE e PAULO BETENCOURT - 

marcaram presença na “Festa do Briefing - Celebrando 
a VIDA”, que aconteceu dia 27 de novembro, no Clube 

Gaúcho. Aliás, hoje, dia 15, a destacada psicóloga Simone 
Giotti Betencourt - comemora o seu aniverversário, sendo 
centro das atenções, especialmente da seu marido Paulo, 
filhos Bruna e Lucas, demais familiares e amigos. À amiga 

Simone, parabéns, felicidades e muito sucesso!

Foto: Equipe Bárbara Rigo

Foto: Letícia Demarch

Foto: Equipe Bárbara Rigo DATA ESPECIAL
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

03/12/2021 - Entrega do prêmio para a aluna da 
Escola Miguel Bosniak, referente a sua classifi-
cação municipal no Concurso Cartaz sobre a Paz.

05/12/2021 - Mais um empréstimo 
de nosso Banco Ortopédico, entre 
tantos empréstimos já feitos.

06/12/2021 - Transportadora TW carregando os sa-
cos de tampinhas para transporte até Porto Alegre.

11/12/2021 - Entrega 
da nossa caixa de 
presentes às crian-
ças em tratamento 
oncológico, junto a 
Turma do Ique, em 
Santa Maria, que 
fica junto ao Hospi-
tal da UFSM. Foram 
tiaras, amigurumis, 
turbantes, capas de 
soro, entre outros 
utensílios para essas 
crianças.

11/12/2021 - Nossa última reunião do Ano e Con-
fraternização Natalina. Estaremos de recesso até 
22/01/2022. Ao fundo nossa, quase pronta, Nova 
Casa Lions. Boas Festas à todos e obrigada à todos 
os nossos parceiros de 2021

11/12/2021 - Atendi-
mento oftalmológico 
à 17 dia os oftalmos 
parceiros foram:  Dr. 
Maurício Carrion cri-
anças de escolas mu-
nicipais. Nesse e Dra. 
Luísa Gazola

Foto: Divulgação 7º RPMon

O Comandante do Regimento Major Enizio da Silveira Vasconcelos deu as Boas Vindas aos Militares Soldado Ricardo Adam-
ski, Soldado Ilton Dutra Mousquer e Soldado Nerisson José Paluchowski desejando sucesso na missão

IPVA com 22% de aumento e 10% de desconto

SEGURANÇA

Brigada Militar inicia 
qualificação e reforço 

do efetivo policial
Até o dia 30 de dezembro está aberto o concurso público para o preenchimento de 

4000 vagas para Soldado de Nível III, mas além disso, na última semana três novos 
soldados foram recepcionados no 7º RPMon, eles integraram a turma que recente-

mente foi formada no Polo de Ensino em Santa Rosa, inclusive com aulas práticas de 
policiamento ostensivo realizadas nas ruas do município de Santo Ângelo.

A Secretaria de Segurança Pública adota políticas 
de reforço do efetivo policial e aquisição de equipa-
mentos para a Brigada Militar. Três ações refletem 
diretamente na comunidade local. Durante os meses 
que antecederam dezembro, foi percebida intensa 
presença militar no centro de Santo Ângelo, este 
efetivo era representado por alunos que concluíam 
o processo de treinamentos no Polo de Ensino de 
Santa Rosa e, no município de Santo Ângelo, parti-
ciparam e acompanharam ações práticas de policia-
mento ostensivo nas ruas do município.

Três destes soldados foram recepcionados na 
última quinta-feira, dia 8, pelo comando do 7º RP-
Mon, pois assumiram as tarefas como policiais no 
município de Santo Ângelo e Sete de Setembro. Os 
demais formandos, segundo o Tenente Coronel Ser-
gio Gonçalves dos Santos, serão remanejados para 
as várias cidades do Rio Grande do Sul, mediante a 
necessidade de atuação definida pelo comando esta-
dual.

Além disso, a secretaria de Segurança Pública do 

Estado está com edital de concurso público para pre-
enchimento de 4000 vagas de Praça de Polícia Os-
tensiva “Soldado de Nível III” aberto para a inscrição 
até o dia 30 de dezembro no site - www.fundatec.org.
br; O valor da taxa de inscrição é de R$ 92,64 e a 
remuneração prevista para o cargo é de R$ 4.689,23.

A seleção é feita em três fases, uma delas é a pro-
va de exame intelectual, a segunda prevê o exame 
de saúde e a terceira o exame de capacitação física. 
Portanto, são necessários alguns requisitos, entre 
eles, possuir escolaridade de Nível Médio; Ter nacio-
nalidade brasileira; Ter idade mínima de 18 anos e 
máxima de 25 anos até o último dia das inscrições; 
Possuir a altura mínima de 1,65m para candidatos 
do sexo masculino e 1,60m, para candidatas do sexo 
feminino; Possuir ilibada conduta pública e privada 
mediante comprovação. Possuir Carteira Nacional 
de Habilitação/permissão válida, classificada no mí-
nimo na Categoria “B”, até o dia previsto em Edital, 
entre outros requisitos expressos no edital.

A antecipação do IPVA inicia 
nesta quarta-feira, dia 15 e neste 
ano, o pagamento do IPVA, taxa de 
licenciamento e demais obrigações, 
como multas vencidas, podem ser 
feitos de duas formas: através dos 
bancos conveniados ou por Pix. Os 
bancos recebem o pagamento tanto 
de clientes através dos aplicativos e 
home banking, como de não clien-
tes na “boca do caixa”. São conve-
niados Banrisul, Banco do Brasil, 
Sicredi e Bradesco. Caixa Federal 
e Santander não estarão recebendo 
esse ano, mas será possível também 

pagar por Pix de qualquer institui-
ção financeira. 

AUMENTO NO VALOR
A valorização dos preços dos ve-

ículos em todo o país, refletida na 
tabela Fipe, acarreta aumento de 
22% do valor do IPVA. Para ame-
nizar essa situação, o governo am-
pliou os descontos para pagamento 
antecipado de 3% para até 10%. O 
prazo de parcelamento também do-
brou de três  para seis meses. 

Embora a antecipação do IPVA 
comece no dia 15/12 e a taxa de li-

cenciamento também esteja dispo-
nível nesta data, o documento 2022 
somente será gerado digitalmente 
após a virada do ano. Se o docu-
mento de 2021 está regular, ele é 
válido até final de junho ou julho, 
dependendo da placa. 

Após a virada do ano, o docu-
mento estará acessível na Carteira 
Digital de Trânsito e também no 
Portal da Senatran e Central de Ser-
viços do DetranRS em até três dias 
após o pagamento. O proprietário 
deve conferir se o documento foi 
disponibilizado. 
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Natal Cidade dos Anjos
Na noite do último dia 12, iniciou o tradicional “Natal Cidade 

dos Anjo 2021”. O evento que segue até dia 24, contou com a pre-
sença de autoridades e grande público, que lotou as arquibancadas 
do anfiteatro da Praça Leônidas Ribas, popular Praça do Brique.  
O lançamento foi um sucesso, principalmente quando da chegada 
do Papai Noel, que encantou adultos e crianças com sua caracte-
rística risada e com seus ajudantes tirou muitas fotos. Cabe desta-
car a boa sacada de transformar a AAPASA temporariamente na 
casa do Bom Velhinho, já que o local possui ótima infraestrutura.  
Sem dúvidas os dias na Capital das Missões estão mais alegres até 
o Natal, já que a programação natalina está para lá de especial. Por 
fim, a partir do dia 20, este articulista estará participando das fes-
tividades a convite da ONG Parceiros do Bem, no papel de doceiro, 
durante o Desfile Encantado.

MISSÕES
EM FOCO

Jonatã Ferreira
jonata.junior@bol.com.br

Merece aplauso
Diante do triste cenário de pandemia de Covid-19, que assolou o 

mundo e mudou muitos dos nossos hábitos, destaco a iniciativa do 
poder público de proporcionar um espetáculo de tamanha grandeza 
como é o Natal Cidade dos Anjos para toda comunidade, algo tão 
necessário para aplacar as dificuldades dos últimos tempos. Prefeitu-
ra Municipal, Secretarias de Cultura, Esporte e Meio Ambiente estão 
de parabéns. As entidades que estão auxiliando, escolas, companhias 
de teatro e muitos artistas, que fazem o sonho acontecer, merecem 
todos os aplausos. Também um reconhecimento a MK Produções 
Culturais que não mediu esforços para que o evento fosse de pleno 
sucesso. A todos, meu respeito e admiração.

Foto: Fernando Gomes

Galeria dos prefeitos de Santo Ângelo em exposição permanente no segundo piso da Prefeitura Municipal

HISTÓRIA/CULTURA

Lacuna na Galeria dos 
Prefeitos de Santo Ângelo

Secretaria de cultura do município de Santo Ângelo lidera campanha que visa sensibilizar a 
população para a doação de dois retratos que faltam na galeria dos prefeitos de Santo Ângelo

A galeria dos Prefeitos de Santo Ângelo está in-
completa, faltam duas fotografias. Uma delas é de 
Álvaro Alves da Silveira, que atuou como intendente 
entre os anos de 1916 à 1918 e um segundo retrato 
que falta é de Cicero Jayme da Fontoura Trindade, 
este prefeito atuou no ano de 1935.

Diante destas duas lacunas a secretaria de cul-
tura do município, por meio da equipe do Arquivo 
Municipal, realiza uma campanha de divulgação que 
visa sensibilizar a população disposta a fazer uma 
doação deste tipo de material fotográfico, principal-
mente familiares destas personalidades, pois podem 
conter retratos em seus arquivos pessoais.

A ação visa preservar a memória e história de 
Santo Ângelo e quem souber de alguma informação 
sobre um retrato destas duas personalidades pode 
entrar em contato com pelo telefone (55) 3312 0184, 
ou pelo e-mail - cultura@santoangelo.rs.gov.br. 

A Galeria dos Prefeitos pode ser vista em expo-
sição permanente no prédio da prefeitura, localiza-
do no segundo piso, junto ao acesso ao gabinete do 
Prefeito. 

No Brasil, a figura do intendente existiu até 
1930, quando surgiu a figura do prefeito. Segundo 
pesquisa liderada pela Prefeitura de São Carlos, os 
conselhos de intendência foram instituídos no iní-
cio de 1890 e criados pelo governo republicano para 
gerir os municípios até que fossem regulamentadas 
a organização dos Municípios e a legislação para as 
novas eleições, baseada no novo modelo político que 
se estabelecia.
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SOLIDARIEDADE

Até esta quarta-feira, dia 15, é possível adotar uma cartinha no blog da promoção - blognoel.correios.com.br - e 
também levar o presente até a agência indicada. Santo Ângelo ainda possui cerca de 30 cartinhas sem padrinhos

Campanha Papai Noel dos Correios 
é prorrogada até hoje (dia 15)

Madrinhas e padrinhos gaúchos 
ganharam mais alguns dias para en-
tregar os presentes das cartinhas que 
escolheram no Blog Noel e, de fato, 
tirar os sonhos das crianças do papel 
neste Natal. É possível levar os pre-
sentes até esta quarta-feira, dia 15, na 
agência indicada no site no momento 
da adoção. Das cerca de 2.600 cartas 
disponibilizadas neste ano, aproxi-
madamente 2.380 foram adotadas, 
mas cerca de 40% dos presentes ain-
da não foram entregues, segundo le-
vantamento feito pelos correios. 

Este ano, oito cidades participam 
da campanha no RS: Porto Alegre, 
Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pas-
so Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, 
Santa Maria e Santo Ângelo. Os pre-
sentes devem ser entregues em uma 
embalagem reforçada com o código 
da carta escrito no pacote de forma 

visível e legível, para que os Correios 
possam identificar o destinatário 
correto. 

O prazo para adoção também foi 
prorrogado. Santo Ângelo ainda pos-
sui cartas que podem ser adotadas 
até hoje, pois também foi flexibili-
zado a data de adoção. Ao todo são 
mais de 200 cartinhas da Campanha 
Papai Noel dos Correios que ainda 
estão aguardando adoção no estado. 

O volume de pedidos sem padri-
nho é maior em Pelotas, que tem 
mais de 80 cartinhas disponíveis, e 
Passo Fundo, com cerca de 75. Em 
Santo Ângelo também há cartinhas 
que ainda não foram adotadas, mas 
em número menor: aproximadamen-
te 30. Os moradores desses locais 
que quiserem contribuir com a Cam-
panha podem acessar o site blogno-
el.correios.com.br para conhecer as 

cartinhas. 
Lá é possível encontrar os re-

latos e desenhos de crianças 
pedindo bolas, bonecas, 
materiais escolares 
e diversos outros 
itens. Depois de 
escolher a car-
tinha que será 
atendida, bas-
ta fazer um 
breve cadas-
tro no sistema 
para registrar 
a adoção.

É possível 
verificar se há 
cartinhas disponí-
veis nestas cidades 
também no endereço 
blognoel.correios.com.
br.


