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Editorial

Previsão do Tempo
Fonte: Tempo Agora

Loteria

18/3/2016 - 14h
1° Prêmio -  5.585
2° Prêmio -  9.849
3° Prêmio -  9.487
4° Prêmio -  4.332
5° Prêmio -  1.136
6° Prêmio -  0.389

18/3/2016 - 18h
1° Prêmio -  4.250
2° Prêmio -  6.149
3° Prêmio -  1.275
4° Prêmio -  4.023
5° Prêmio -  9.557
6° Prêmio -  5.254

Fases da Lua
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 Retrato cotidiano Notas

A edição de hoje 
é especial aos 143 
anos de emancipa-
ção de Santo Ânge-
lo. Evidenciamos os 
fatos cotidianos que 
refl etem a grandeza 
de nosso município. 
Portanto, cada pági-
na conta uma peque-
na história, que ao 
fi nal da leitura nos 
traz a compreensão 
de como estamos si-
tuados neste tempo e 
neste espaço. 

Para a próxima 
semana antecipamos 
que será realizada 
uma única edição 
do Mensageiro, será 
especial de páscoa e 
circula na Sexta-Feira 
Santa.

Elencamos nesta 
edição notícias oti-
mistas que valorizam 
a nossa gente e nossa 
cidade. As obras do 
aeroporto fi nalmen-
te estão decolando, 
acompanhamos as 
autoridades estadu-
ais que estiveram re-
alizando vistoria no 
local e contamos nas 
páginas de hoje, con-
fi ra.

Laura Schadeck 
está na semifi nal do 
The Voice Kids e tor-
cemos por ela. O pú-
blico ajuda na classi-
fi cação votando pela 
internet ou telefone, 
você pode colaborar. 
Os detalhes estão nas 
páginas de nossa edi-
ção.  

Um ótimo fi nal 
de semana e uma boa 
leitura, aproveite os 
eventos alusivos a se-
mana do município  
para descontrair e 
arejar a cabeça. Óti-
mo fi nal de semana.

Crescente
15/3 a 22/3

Comum em grandes centros 
urbanos, o Helicóptero é uma 
ferramenta aliada no combate a 
crimes e em prestações de servi-
ços na área da saúde. Na última 
quinta-feira, um helicóptero da 
Policia Civil gaúcha sobrevoou 
durante a manhã a capital mis-
sioneira, ele participou e apoiou 
duas ações policiais na cidade e 
na região, a Operação Garagem e 
Harmonia, além de realizar voos 
na capital missioneira visando 
identifi car possíveis focos e cria-
tórios do Aedes Aegypti – trans-
missor da dengue, chikungunya e 
zika vírus. A ação foi acompanha-
da pelas equipes da Vigilância 
Ambiental da 12ª Coordenadoria 
Regional de Saúde (12ª CRS), Se-
cretaria de Saúde de Santo Ânge-
lo e equipe do Centro Estadual 

de Vigilância em Saúde (CEVS) 
da Secretaria Estadual de Saúde, 
além da prefeita de Santo Ânge-
lo em exercício, Nara Damião 
Makvitz.

De acordo com a coordenado-
ra de Vigilância em Saúde da Se-
cretaria Estadual de Saúde, Lúcia 
Sagot, que esteve em Santo Ân-
gelo, o voo pretende determinar 
realmente se os imóveis com pro-
blemas no acesso são possíveis 
pontos de focos para que depois 
a equipe por terra possa tomar as 
providências.

Com a identifi cação desses 
possíveis focos, a equipe da Vigi-
lância Ambiental poderá notifi car 
os proprietários dessas áreas. Na 
parte da tarde, o helicóptero re-
alizou uma operação semelhante 
no município de Carazinho.

Olhando de cima
Marcos Demneghio

3º Encontro de Veículos 
Antigos da AVANT 

Neste domingo, Santo Ângelo será a capital 
do Antigomobilismo. No Parque de Exposições 
Siegfried Ritter mais de 350 raros exemplares de 
veículos antigos estarão expostos. Os proprietários 
se encontram e proporcionam ao público, de modo 
gratuito, um passeio na história e compreensão da 
cultura dos povos por meio de seus veículos e cos-
tumes. São veículos vindos dos três estados do sul 
do Brasil e da Argentina. O movimento é organiza-
do e promovido pela AVANT Santo Ângelo e está 
em sua 3º Edição. 

Este encontro já é considerado o maior even-
to do Estado em número de público e agora a os 
organizadores estão empenhados em conquistar o 
primeiro lugar também em número de expositores 
participantes. Em edições anteriores, em um único 
dia, o evento reuniu 10 mil visitantes.

Marcos Demeneghi

Abertas as inscrições para 
estágios na Prefeitura 

Estão abertas as inscrições do processo seletivo 
para a contratação de estagiários da Prefeitura de 
Santo Ângelo. 

Neste processo seletivo são oferecidas vagas 
para cadastro reserva aos estudantes de Ensino 
Superior dos cursos de Administração, Arquite-
tura, Assistência Social, Biologia, Biomedicina, 
Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, En-
genharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Farmácia, História, Informática (Análi-
se de Sistemas, Sistemas de Informação e Progra-
mação), Jornalismo/Publicidade, Pedagogia e Psi-
cologia.  Já para estudantes do Ensino Médio são 
oferecidas vagas para os cursos Normal/Magisté-
rio, Técnico de Enfermagem, Técnico Secretariado 
e Técnico de Gerência de Saúde.

Os interessados devem realizar as inscrições 
até a quinta-feira, 24, no Centro Administrativo 
José Alcebíades de Oliveira, localizado na Rua An-
tunes Ribas, 1001, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16 horas. 

Município contrata oito 
profissionais para a Saúde

Na sexta-feira aconteceu uma reunião entre o 
prefeito municipal e oito novos profi ssionais que 
foram contratados pelo município para atuarem 
na Secretaria de Saúde. A audiência foi acom-
panhada pelo secretário de Administração, Luiz 
Ghellar, pelo diretor da Secretaria de Saúde, Ro-
drigo Trevisan e uma das coordenadoras da Secre-
taria de Saúde, enfermeira Cheila Moura da Silva.

Dos oito profi ssionais, três são cirurgiões den-
tistas – Guilherme Friederich Medeiros, Marjana 
Ostapiuck e Jones do Coutro Retori –, quatro são 
enfermeiros – Patrícia Dalla Barba, Rosangela 
Barboza da Veiga, Ana Lida Schlender e Edenislon 
Freitas Rodrigues – e uma é técnica em Enferma-
gem – Roselaine Marciano Jardim. 

Esses profi ssionais participaram de processo 
seletivo realizado pela Prefeitura de Santo Ângelo 
para contratação emergencial. A contratação está 
estabelecida no Edital 03/2016.

Comunicado
O Jornal O Mensageiro de hoje é alusivo ao aniversário de 143 anos 

de Santo Ângelo. Preparamos para esta edição um caderno especial alu-
sivo ao aniversário do Município. O jornal volta a circular na Sexta-
-Feira Santa, dia 25, com a edição especial de Páscoa.

Cheia
23/3 a 30/3
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O Juiz federal diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Santo Ângelo, 
Marcelo Furtado Pereira Morales, re-
alizou um manifesto em apoio ao Juiz 
Federal Sergio Moro. O ato que reuniu 
servidores da Justiça Federal de San-
to Ângelo e simpatizantes ocorreu na 
tarde de quinta-feira, dia 17 de março 
em Frente à Justiça Federal na Av. 
Brasil, momento em que pedestres e 
motoristas que passavam soavam bu-
zinas e apoiavam a iniciativa.  

A subseção de Santo Ângelo é com-
posta por três varas da Justiça Federal 
e apenas o Diretor do foro estava pre-
sente no ato. O Juiz Marcelo Furtado 
Pereira afi rmou que diante do agrava-
mento da crise política e institucional, 
considera importante a soberania das 
instituições. Neste sentido aderiu ao 
movimento liderado pela Ajufe - Asso-
ciação dos Juízes Federais.

A Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) emitiu uma nota em 
que veio a público manifestar total 
apoio ao juiz federal Sérgio Moro, titu-
lar da 13ª Vara Federal de Curitiba, na 
condução dos processos relacionados 
à Operação Lava Jato.

CONFIRA, NA ÍNTEGRA
A NOTA DA AJUFE:

 - “Nós, os Juízes Federais aqui 
reunidos, juntamente com todos os 
Juízes Federais brasileiros que se en-
contram nesse momento perante cada 
prédio da Justiça Federal, unidos e em 
uma só voz, manifestamos nosso total 
e irrestrito apoio ao Juiz Federal Ser-
gio Moro. 

A construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária exige um Po-
der Judiciário forte e independente. 
E a Independência somente existirá 
enquanto os Juízes forem livres para 
decidir conforme seus entendimentos, 
devidamente fundamentados. 

A democracia exige juízes indepen-

dentes, razão pela qual nós, os Juízes 
Federais de todo o Brasil, reafi rmamos 
nossa independência e renovamos a 
promessa feita quando da nossa posse 
no cargo de Juiz Federal: de manter, 
defender e cumprir a Constituição. 

O sistema judicial prevê o modo 
como as decisões dos juízes podem ser 
revistas e modifi cadas.

Contudo, qualquer ingerência (ou 
tentativa de ingerência) nas decisões 
judiciais por outros meios não seja o 
estabelecido em Lei confi gura temerá-
ria intervenção e deve ser rechaçada 
com veemência.

A Justiça Federal brasileira, da 
qual fazemos parte (ao lodo do Juiz 
Federal Sérgio Moro), tem uma his-
tória centenária, sempre pautada pela 
observância da Constituição Federal e 
das Leis deste País. 

Há muito o que evoluir, mas ja-
mais aceitamos qualquer retrocesso, 
especialmente por intermédio de inti-
midações ou para atender determina-
das situações especiais. 

“Uma Justiça independente e sem 
temores é direito de todo cidadão bra-
sileiro e a essência do Estado Demo-
crático de Direito, motivo pelo qual, 
nós, Juízes Federais brasileiros, esta-
mos ao lado do colega Sérgio Moro”. 

Ato público

Magistrados fazem manifesto em 
apoio ao Juiz Federal Sérgio Moro

O ato contou com a leitura de um texto em frente ao prédio da Justiça Federal. Foi liderado pelo Diretor do Foro
da Subseção da Justiça Federal de Santo Ângelo, Juiz Marcelo Furtado Pereira Morales 

Marcelo Furtado Pereira Morales leu o manifesto em frente ao prédio da Subseção da Justiça Federal em Santo Ângelo

O ato foi acompanhado de servidores da Justiça Federal e simpatizantes  
que se mobilizaram em defesa do Juiz Federal Sérgio Moro

Marcos Demeneghi
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Saneamento
andre@escolabigmaster.com.br
André Ruschel

A Microsoft incluiu vários novos recursos 
de segurança no Windows 8 para melhorar a 
segurança do PC. Uma das mudanças visíveis 
no departamento de segurança é a inclusão de 
um melhor programa de segurança. Está cer-
to. O Windows 8 vem com um melhor software 
de segurança para proteger seu PC contra vírus, 
malware e outras ameaças.

Windows Defender, que tem sido parte da XP, 
Vista e Windows 7, foi beliscado no Windows 8 
para incluir quase todos os recursos de popula-
res software Security Essentials da Microsoft. Em 
outras palavras, Security Essentials foi executado 
no Windows 8 como o Windows Defender.

Uma entrada para iniciar a operação de varre-
dura direito no menu de contexto é provavelmente 
a única opção que faltava na Defender Windows 8. 

Os usuários que antes utilizados Security Es-
sentials da Microsoft ou usuários que têm vindo 
a utilizar o Windows 8 por um tempo agora deve 
estar sabendo que Security Essentials ou o Win-
dows Defender no Windows 8 é um software anti-
vírus brilhante e é melhor do que muitas soluções 
de segurança livres. 

1) Localize o Windows Defender > em seguida 
selecione a opção de verifi cação rápida ou comple-
ta e clique em Verifi car agora botão para começar.

2) Se você quiser analisar uma determinada 
pasta ou unidade, selecione Rastreamento per-
sonalizado, clique em Verifi car agora botão e, em 
seguida, navegue até a pasta ou a unidade que de-
seja digitalizar.

3) Selecione quais unidade de disco deseja ve-
rifi car > OK

Como usar o Windows 
Defender para verifi car 

arquivos e unidades 

A Corsan lançou ofi cialmen-
te a cinco dias do Dia Mundial 
da Água o Sistema de Controle 
Operacional. Uma ferramenta 
que monitora 33 pontos da rede 
de distribuição de água potável 
no município de Santo Ângelo e 
Entre-Ijuís e permite que os téc-
nicos da companhia monitorem 
de modo descentralizado o fl uxo 
de água, a pressão do líquido nos 
encanamentos, o nível dos reser-
vatórios, o funcionamento das 
bombas de recalque, entre outras 
funções, como relatórios e gráfi -
cos. 

O diretor técnico da Corsan 
Antonio Gomes explicou que o 
sistema permite gerenciar a pres-
são na rede de condução de água, 
sendo que esta é uma das princi-
pais funções do sistema, Gustavo 
Alberto, o técnico industrial  disse 
que é possível reduzir em 30% o 
índice de estragos provocados por 

excesso de pressão em momentos 
de consumo reduzido, fato que 
reduz os custos para a companhia 
ao evitar intervenções diretas nas 
ruas. 

Os 33 pontos de monitora-
mento possuem uma estação de 
transmissão de frequência com os 
dados de funcionamento, chegam 
até a estação de telemetria ins-
talada na ETA – Estação de Tra-
tamento de Água do Bairro São 
Carlos, e podem ser acessados de 
modo descentralizado, inclusive 
com possibilidade de ajuste de 
técnicos e engenheiros autoriza-
dos. 

QUEM PARTICIPOU DO 
ATO DE LANÇAMENTO
DO SISTEMA?

Os detalhes do sistema foram 
apresentados pelo técnico indus-
trial Gustavo Alberto Riffel e pelo 
diretor técnico da Companhia 

Antonio Gomes. Participaram 
do ato de lançamento, o prefeito 
municipal de Santo Ângelo, Luiz 
Valdir Andres, o prefeito de En-
tre-Ijuís, José Paulo Meneghini 
a Vice-prefeita, Nara Damião, o 
superintendente-adjunto da Re-
gional Missões da Corsan, João 
Batista Corim da Rosa, o Chefe da 
Unidade de atendimento de San-
to Ângelo Araken Maicá, enge-
nheiros e técnicos da companhia. 
Depois dos discursos um brinde 
com água da Corsan descontraiu 
as autoridades que se prepararam 
para escutar as explicações técni-
cas do sistema.

Na mesma tarde, pouco antes 
da solenidade de lançamento, foi 
realizado um seminário para dis-
cutir as funcionalidades do sis-
tema e suas aplicações práticas. 
Participaram técnicos, engenhei-
ros e servidores da companhia 
pertencentes a Regional Missões.  

Lançado o Sistema de Controle Operacional da Corsan

Todo o sistema de água 
potável do município é 
monitorado a distância

Arquivo JOM

O técnico industrial Gustavo Alberto Riffel explica os detalhes do Sistema de Controle Operacional
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Semana da Água

Entidades realizam mutirão ecológico 
nas margens do Itaquarinchim 

A atividade de limpeza de hoje inicia às 8h30min. A semana da água foi aberta na última quinta-feira, dia 17

Paralelamente, a abertura ofi cial da Semana da Água 2016 
ocorreu também a abertura da Exposição Fotográfi ca “Não 

deixe morrer o Itaquarinchim” e da Mostra de Móveis 
Ecológicos. A exposição e mostra acontecem no hall do 

Teatro Antônio Sepp, diariamente, a partir das 9 horas, até a 
próxima terça-feira, dia 22

O dia 22 de março é destinado a discussão so-
bre os diversos temas relacionadas a água, este 
bem natural que é uma das mais importantes 
fontes de vida. Dois terços do planeta Terra é for-
mado por este precioso líquido, no entanto, cerca 
de 0,008 %, do total da água do nosso planeta é 
potável (própria para o consumo). 

Grande parte das fontes desta água (rios, la-
gos e represas) esta sendo contaminada, poluída 
e degradada pela ação predatória do homem. Esta 
situação é preocupante, pois poderá faltar para o 
consumo de grande parte da população mundial. 

Pensando nisso, a ONU foi instituído o Dia Mun-
dial da Água, cujo objetivo principal é criar um 
momento de refl exão, análise, conscientização e 
elaboração de medidas práticas para resolver tal 
problema.

No dia 22 de março de 1992, a ONU também 
divulgou um importante documento: a “Declara-
ção Universal dos Direitos da Água”. Este texto 
apresenta uma série de medidas, sugestões e in-
formações que servem para despertar a consciên-
cia ecológica da população e dos governantes para 
a questão da água.

Dia Mundial da Água

Iniciou ofi cialmente na quinta-feira, dia 17, com 
solenidade de abertura, a Semana da Água de Santo 
Ângelo. Neste  sábado, dia 19, acontece a principal 
atividade da Semana: A partir das 8h30 será rea-
lizado mais um mutirão ecológico nas margens do 
Rio Itaquarinchim, ao lado da Escola Unírio Carrera 
Machado.

Fez parte da programação da Semana da Água 
uma visita à Estação de Tratamento de Água (ETA), 
do bairro São Carlos por estudantes das escolas da 

Rede Municipal de Ensino. 
A programação da Semana da Água 2016 pros-

segue até a próxima terça-feira, 22, e integra as 
atividades alusivas aos 143 anos de aniversário de 
Santo Ângelo. O evento é promovido pela Prefeitura 
de Santo Ângelo, através da Secretaria de Meio Am-
biente, com o apoio do Fundo de Gestão Comparti-
lhada em Saneamento, Companhia Riograndense de 
Água e Saneamento (Corsan) e Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente (Comdema).

Na quarta-feira, dia 16, a programação teve pros-
seguimento com palestra ministrada pelo engenhei-
ro ambiental, Maurício Setani; pelo fi scal ambiental, 
Rafael Rieger Ramos e pela engenheira ambiental 
e sanitária Vanessa Mello. A atividade com o tema 
“Água e saneamento” ocorreu em duas sessões no 1º 
Batalhão de Comunicações (1º BCom). Aconteceu 
também mais uma edição da palestra sobre “Água 
e saneamento” no auditório do Colégio Marista com 
Setani, Ramos e Vanessa.

A solenidade de abertura foi realizada no Hall do Centro Municipal de Cultura

Assessoria Imprensa PMSA

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 19 

– 8h30: Mutirão Ecológico nas margens do Rio 
Itaquarinchim, ao lado da Escola Unírio Carrera Machado
– 9 horas: Exposição Fotográfi ca “Não deixe morrer o 
Itaquarinchim” e Mostra de Móveis Ecológicos, no Teatro 
Antônio Sepp

Domingo, 20

– 9 horas: Exposição Fotográfi ca “Não deixe morrer o 
Itaquarinchim” e Mostra de Móveis Ecológicos, no Teatro 
Antônio Sepp

Segunda-feira, 21

– 9 horas: Exposição Fotográfi ca “Não deixe morrer o 
Itaquarinchim” e Mostra de Móveis Ecológicos, no Teatro 
Antônio Sepp

Terça-feira, 22

– 9 horas: Exposição Fotográfi ca “Não deixe morrer o 
Itaquarinchim” e Mostra de Móveis Ecológicos, no Teatro 
Antônio Sepp
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Música

Laura Schadeck é uma das quatro 
vozes que representam o Time de Victor 
& Leo na semifi nal do The Voice Kids. O 
programa será neste domingo às 13h e 
nossa representante está focada no de-
safi o, treina quase 5 horas por dia para 
surpreender o público e os tecnicos e su-
perar mais este desafi o. Nas redes sociais 
os amigos e familiares estão mobilizados 
para que o público também participe 
apoiando Laura na votação.  “Vamos vo-
tar na minha sobrinha neta Laura Scha-
deck. Conto com o voto de meus amigos, 
colegas de trabalho e meus alunos” disse 
Marilei Basso no Facebook.

Leo se impressionou com as apre-
sentações dos candidatos aprovados e 
destacou que a participação da família é 
fundamental na formação dos músicos 
infantis. “Os pais são os grandes respon-
sáveis por tudo que somos, nossos maio-
res professores” disse o técnico. Já Vic-
tor, complementa o irmão contando que 
gostou da decisão do público: “As crian-
ças se superaram. Os quatro que fi caram 
tiveram suas melhores apresentações 
na fase dos Shows ao Vivo. O público foi 
muito assertivo e nos ajudou muito. Nós 
também estamos satisfeitos com as esco-
lhas que fi zemos”. 

Sobre a apresentação de Laura Scha-
deck em sua classifi cação no último pro-
grama a dupla disse em vídeo publicado 
no Gshow: “A Laura.. ela tem... além da 
voz potente, muito talento musical, ela 
sabe cantar. Mas ela tem um carisma, 
um sorriso que realmente encanta. Sabe 
como olhar para as pessoas, como sorrir 
e cativar as pessoas. Isso em um artista 
é sensacional. Ela é incrível, ela estava 
inspirada (quando interpretou Thousand 

Years). A inspiração dela nos tocou e to-
cou a todos. 

Brown disse que todas as crianças 
têm um talento precioso e surpreende-
ram o público e os técnicos, “são grandes 
cantores e têm nos surpreendido... Há 
uma emoção e um prazer de lidar e acho 
que, quando eles choram e se emocio-
nam, é pela saudade que esse programa 
deixa. Todos foram muito bem. Foi difícil 
a escolha”, explica Brown. O baiano acre-
dita que todos os técnicos têm vontade de 
abraçar os candidatos e leva-los à fi nal. 
Depois do último programa Ivete San-
galo diz que fi cou comovida mais uma 
vez: “Estamos ali, como técnicos, mas é 
impossível não se deixar levar pela es-
pontaneidade das crianças. E, nas fases 
ao vivo, é tudo ali em tempo real. Eu já 
estou me preparando para os próximos, 
porque sei que serão deliciosos e repletos 
de grandes emoções!”

ENTENDA PORQUE É 
IMPORTANTE A CONTRIBUIÇÃO 
DO PÚBLICO

Uma das quatro vozes de cada time 
que se apresenta ao vivo terá a prefe-
rência do público. O voto popular será 
contabilizado junto com a pontuação 
atribuída pelos técnicos. Os melhores co-
locados preenchem as três últimas vagas 
rumo à fi nal. Será uma disputa acirrada 
onde somente um de cada time participa 
do último programa. A voz mais votada 
pelo público vence a disputa, ganha um 
prêmio de R$ 250 mil e um álbum grava-
do pela universal music. 

Laura Shadeck disputa a vaga na fi nal 
concorrendo com Ana Beatriz Torres, a 
dupla Enzo e Eder e Wagner Barreto.

Laura está a uma música da fi nal do The Voice
Os técnicos e o público infl uenciam na escolha de quem vai para a fi nal do programa

Laura Schadeck no Palco do The Voice Kids 

Divulgação GShow



719 de março de 2016

A 8ª Exposição de Orquídeas da 
AOSA – Associação dos Orquidófi los 
de Santo Ângelo está aberta para a 
visitação do público no Hall de En-
trada do Centro Municipal de Cultu-
ra, neste sábado e domingo. Além da 
exposição é uma oportunidade para 
adquirir uma diversidade de espécies 
de orquídeas, pois tradicionalmente, 
os organizadores disponibilizam um 
espaço específi co para a comerciali-
zação destas curiosas plantas.  

Inserida na programação de 
aniversário do município, realiza 
o concurso que elege os melhores e 
mais belos exemplares das diversas 
espécies desta apreciada planta. As 

coleções expostas e os exemplares 
que serão avaliados e julgados são 
pertencentes aos membros da AOSA 
e de orquidófi los que compõe asso-
ciações de toda a região. 

Visitação aberta
Com início hoje, às 9h, a 8ª Exposição de Orquídeas de

Santo Ângelo segue até o domingo  no Centro de Cultura
Marcos Demeneghi

A Cattleya labiata fl oresce nesta época e dá nome ao evento em Santo Ângelo

Exposição de Orquídeas

PROGRAMAÇÃO
RECEBIMENTO DAS PLANTAS

18 de março, sexta-feira, das 16h às 20h
19 de março, sábado, a partir das 13h

JULGAMENTO DAS PLANTAS 
Dia 19 de março, sábado, a partir das 13h 

VISITAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
Dia 19 de março, sábado, das 9h às 19h

Dia 20 de março, domingo, das 9h às 
17h30min

ENCERRAMENTO DA EXPOSIÇÃO

Dia 20 de março, domingo, às 18h
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A CNEC/IESA lançou 
na tarde da quinta-feira, 
17 de março, um novo 
serviço que irá benefi ciar 
a comunidade Santo-
-Angelense. A partir des-
ta data, será divulgado 
quinzenalmente o índice 
de preços dos produtos 
que compõem a cesta 
básica no município de 
Santo Ângelo.

A pesquisa coordena-
da pelo professor do cur-
so de Ciências Contábeis, 
Alexandre Novicki, junta-
mente com o acadêmico e 
bolsista Diogo Kornowski, 
tem como objetivo a ma-
nutenção dos indicadores 
econômicos que compõe 
a cesta básica, além de 
sua evolução ao longo do 
ano de 2016, através da 
captação e análise dos 
dados, em conformidade 
com as determinações do 
DIEESE - Departamento 
Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconô-
micos.

O boletim apresenta-
rá os valores de 55 pro-
dutos divididos em carne 
e derivados, laticínios, 
grãos, cereais, farináceos, 
condimentos, açúcares, 
gorduras, hortifrutigran-
jeiros, higiene pessoal e 
limpeza que compõem a 
cesta básica, pesquisados 
nos estabelecimentos co-

mercias no município de 
Santo Ângelo.

COMPARATIVO
A partir da segunda 

publicação, será possível 
determinar a variação 
dos preços durante os pe-
ríodos, bem como a infl a-
ção associada aos gastos 
com alimentação. 

A pesquisa será rea-
lizada ininterruptamen-
te entre os dias 10 a 15 e 
de 25 a 30 de cada mês 
em quatro supermerca-
dos da cidade de Santo 
Ângelo, escolhidos pelo 
grande fl uxo de consumi-
dores. Por questão de si-
gilo, os estabelecimentos 
são identifi cados como A, 

B, C e D, de modo que a 
comparação entre valo-
res de estabelecimentos 
comercias diferentes não 
é objetivo do estudo. 

Para a determinação 
do preço unitário e preço 
médio dos componentes 
da cesta básica, o pesqui-
sador analisa o preço, to-
mando várias marcas de 
um determinado produto 
retiradas nas gôndolas. 

Em cada estabeleci-
mento é calculada a mé-
dia aritmética dos preços 
encontrados e, posterior-
mente a média aritmética 
entre os supermercados 
na data de levantamento. 
Quando um determina-
do produto não é encon-

trado em determinado 
estabelecimento, o valor 
médio é determinado 
com base nos preços en-
contrados nos demais su-
permercados. 

Como a pesquisa 
apresenta o preço médio 
do produto, é possível 
encontrar preços acima e 
abaixo dos valores apre-
sentados.  A diferença en-
tre os valores encontrados 
é explicada por diferenças 
em marcas e qualidade 
de produtos, visões e es-
tratégias de formação de 
preços diferentes em cada 
estabelecimento, além de 
eventuais promoções en-
contradas nos períodos 
de pesquisa. 

Tempo de escolas, de aulas, de aumentos 
culturais, de aperfeiçoamentos intelectuais e 
emocionais. Tempo também de nova ortogra-
fi a no Brasil. Vige no País a reforma ortográ-
fi ca desde o dia primeiro de janeiro deste ano. 
Modifi cou algumas coisas, mas mais coisas 
deveria  modifi car. Uma das coisas que modifi -
cou foi, por exemplo, o acento gráfi co de certas 
palavras. Um deles, o dos ditongos das pala-
vras paroxítonas. Ditongos abertos “ei” e “oi” 
de palavras paroxítonas não têm mais acento. 
Exemplos: ideia, ideias, heroico, heroicos. 

Como reforço, extrai-se uma frase escrita 
por Marlon Santos no livro Agir Positiva-
mente, livro, aliás, que merece ser lido e relido 
por todas as pessoas, de adolescentes a idosos, 
cuja leitura e releitura das setenta e cinco pá-
ginas valem a pena, apresentam muitos e bons 
ensinos. Hoje, porém, valem aqui as coisas de 
português. Eis a frase: “Certo porém é que, em 
realidade, seguir idéias alheias nunca é coisa 
muito confortável mesmo.” Duas palavras 
usadas na frase esperam explicação: idéias e 
porém. 

A palavra “idéias” na frase está com acen-
to, mas esse acento, como antes se viu e já há 
tempo se sabe, caiu. Uma vez caído, não mais 
se o usa. Orientação ortográfi ca da reforma? 
Esta: cai o acento em ditongos abertos “ei” de 
paroxítonas. Agora, então, escrevem-se  as pa-
lavras paroxítonas com “ei” aberto, todas elas, 
sem acento: ideia, ideias, plateia, plateias, col-
meia, colmeias, assembleia, assembleias. Mais 
exemplos desses, você querendo e tendo tem-
po,  podem ser aumentados.  

Quanto ao uso do porém, este porém: entre 
vírgulas. Porém, quando intercalado, fi ca en-
tre vírgulas. Intercalado signifi ca não no início 
da frase ou da oração, ou, noutras palavras, 
quando está dentro da frase ou da oração. As-
sim, o período em tela, quanto à pontuação e 
à acentuação, deveria e deve ser escrito desta 
forma: “Certo, porém, é que, em realidade, 
seguir ideias alheias nunca é coisa muito con-
fortável mesmo.” E o porém continua com 
acento? Continua. Por quê? Por ser palavra 
oxítona terminada em “em”: porém, armazém, 
ninguém, alguém, Belém, Jerusalém, vintém... 
Arremate: permanece o acento nas palavras 
oxítonas terminadas em “em” e também nas 
terminadas em “ens”: armazém e armazéns, 
vintém e vinténs, etc.

A propósito, apalavra coronéis e heróis con-
tinuam com acento? Continuam. O “e” e o “o” 
de pronúncias abertas nos ditongos “ei” e “oi” 
de palavras oxítonas continuam acentuados 
normalmente: coronéis, anéis, herói, heróis. 
A reforma ortográfi ca deveria ter tirado de 
maneira parelha esses acentos? Deveria. Por 
quê? São inúteis: ideias, coroneis,assembleias, 
aneis,plateias, carreteis, heroico, heroi-
cos, heroi, herois, lençois, caracois, cauboi, 
caubois,etc.

Artur
Hamerski

redacao@jom.com.br

Aportuguesando

Educação

A CNEC/IESA fi rmou parceria 
na última quarta-feira com mais 
uma entidade para colaborar no 
projeto “Caça Tampinhas”. O di-
retor Gilberto Kerber, a coorde-
nadora do projeto “Lixo no Lixo”, 
professora Marise Schadeck, a 
coordenadora do curso de Ciên-
cias Contábeis, Zélia Maria Mirek 
e demais professores da institui-
ção, receberam o Diretor Distrital 
de Serviços Internacionais, Mar-
lon Moreira da Rosa Nunes, do 
Rotaract 4660, de Santo Ângelo, 
para efetivar a parceria. 

CAÇA TAMPINHAS
O projeto “Los Caza Tampitas 

Del Mercosur”, é um dos ideali-
zados do programa coordenado 
pela Fundação Garahan, locali-
zada em Buenos Aires, Argenti-
na, onde trata crianças de 0 a 15 
anos com câncer, totalmente sem 
custo. As tampinhas são recicla-
das e transformadas em um kit de 
limpeza, como bacia, balde e pá, 
onde são comercializados e os va-
lores arrecadados são destinados 

à Fundação e a esse trabalho so-
cial. As crianças têm apoio psico-
lógico, educacional e outros que 
são necessários durante o período 
de tratamento. Além de possibili-
tar este tratamento para muitas 
crianças, arrecadando tampinhas 
também se contribui com o am-
biente.

A CNEC Santo Ângelo, através 

do IESA e do Colégio Cenecista 
Sepé Tiaraju, é o ponto de reco-
lhimento de tampinhas. De acor-
do com a coordenadora do proje-
to, professora Marise Schadeck, 
“a arrecadação de tampinhas se-
gue esse ano e o propósito é reco-
lher uma tonelada de tampinhas, 
meia tonelada a mais que no ano 
passado”.

CNEC/IESA divulgará os preços 
dos produtos da Cesta Básica

CNEC/IESA e Rotaract 4660 são parceiros
no projeto “Caça Tampinhas”

Assessoria Comunicação CNEC / IESA

A parceria foi fi rmada na última quarta-feira no IESA

O boletim apresentará quinzenalmente, o valor de 55 produtos que compõem a Cesta Básica 

Lançamento do serviço ocorreu na tarde da última quinta-feira, no CNEC/IESA

Assessoria Comunicação  CNEC / IESA
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O presidente do Partido da República (PR) e pri-
meiro suplente de Deputado Federal Cajar Nardes, 
esteve em Santo Ângelo nesta semana, o líder polí-
tico está emprenhado em construir uma base sólida 
para o partido que representa. Cajar, acompanha-
do do presidente do PR – Partido da República em 
Santo Ângelo, fez visitas a lideranças regionais e 
uma manteve diálogo com o vereador e presidente 
do Democratas em Santo Ângelo, Arlindo Diel, mo-

mento em que expôs o projeto de fortalecimento do 
PR na esfera regional e estadual. 

Além disso, acompanhou o ato de filiação do 
Vereador André Marques ao PR e realizou uma vi-
sita ao Aeroporto Regional de Santo Ângelo, Cajar 
Nardes disse que nesta semana esteve empenha-
do no trabalho de unir forças para empreender o 
novo projeto do Partido Republicano no ano de 
2016. 

Infraestrutura regional

AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE
7º DIA DE FALECIMENTO
“Enquanto houver encontros, haverá despe-
didas e enquanto houver despedidas haverá 

um coração que chora e enquanto um coração 
chorar, será difícil dizer adeus”.

Filhos, nora, genros, 
irmãos, netos, bisnetos e 
demais familiares gostariam 
de agradecer todos aque-
les que se fi zeram presente 
neste momento de dor, es-
pecialmente a clinica Bem 
Viver, ao Hospital da Uni-
med, Missionários da Sagra-
da Família e convidar para a 
missa de 7º Dia de

a realizar-se, no sábado, às 16h30min na Igreja Sa-
grada Família.

Elga Durian 
Dglioumini

Vereador André 
Marques filia-se ao PR

O vereador André Marques é o mais novo fi lia-
do do Partido da República (PR). O parlamentar 
assinou a fi cha de fi liação nesta semana, na pre-
sença do presidente estadual do partido, Cajar 
Nardes, do presidente local, Marcos Sommerfeld e 
do secretário do partido, João Alcântara.

Com a fi liação, Marques deixa o Solidariedade, 
e chega ao PR com autonomia de, caso queira, in-
tegrar a chapa majoritária nas eleições municipais 
deste ano. Conforme o parlamentar, a decisão foi 
amadurecida com muita refl exão e se deu, princi-
palmente, pela expectativa da implantação de um 
novo projeto político.

“Passo a integrar o Partido da República com a 
intenção de fortalecer as ideias do partido e, prin-
cipalmente, de trabalhar por uma série de mudan-
ças que acreditamos ser necessárias para o desen-
volvimento e bem-estar da nossa comunidade”, 
explicou Marques.

Na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, 
Marques cumpre seu segundo mandato. Durante 
este período, o edil foi Secretário de Assistência 
Social do Município e Secretário Municipal de Ha-
bitação. Antes disso, em 2008, atuou como secre-
tário adjunto da secretaria municipal de Saúde.

Dentre os projetos apresentados por Marques, 
destaca-se a lei de Combate e Prevenção ao Uso 
de Drogas, a implantação do programa Família 
Acolhedora, bem como a lei que prevê a entrega 
de medicamentos nas casas de pessoas que, com-
provadamente, não tem condições de deslocar-se 
até algum ponto de distribuição do material.

Vereador André Marques ao lado do presidente estadual 
do partido, Cajar Nardes

Divulgação

As obras do Aeroporto Regio-
nal de Santo Ângelo foram visto-
riadas na manhã de sexta-feira, 
dia 18, pelo secretário estadual 
de Transportes e Mobilidade, 
Pedro Westphalen. Acompanha-
do da diretora do Departamento 
Aeroportuário do Estado do RS 
(DAP), Lígia Villagran e lideran-
ças locais, o secretário afi rmou 
que os recursos para a continua-
ção dos projetos de ampliação e 
readequação do Aeroporto já es-
tão disponíveis. 

Pedro Westphalen não quis 
fi xar data para a conclusão do 
conjunto de obras, mas afi rmou 
que não existem mais empecilhos 
de nenhuma ordem para que elas 

não continuem avançando. Elo-
giou o engajamento de todas as 
lideranças locais e regionais, ao 
afi rmar que foram fundamentais 
para garantir a continuidade do 
processo de ampliação e reade-
quação do aeroporto. O empreen-
dimento é percebido como um fa-
tor de desenvolvimento regional. 

Ligia Villagran disse que o 
edital e projetos já estão conclu-
ídos, agora estão em análise no 
departamento jurídico e o edital 
de licitação deve ser lançado em 
breve. O aeroporto necessita de 
uma readequação no terminal de 
passageiros e a construção de um 
anexo para ampliar as instalações  
e atender a necessidades legais e 

estruturais dos passageiros, ten-
do em vista que, as aeronaves que 
devem pousar ou decolar no ae-
roporto são de 70 lugares, muito 
além da estrutura atual. 

As atuais obras do Aeroporto 
Regional de Santo Ângelo e que 
foram vistoriadas ontem, são 
executadas pela Cotrel Pavimen-
tação e Terraplanagem. No ato 
representada pelo engenheiro 
civil, Gustavo Senger. Depois de 
fi carem mais de um ano paralisa-
dos (entre agosto de 2014 e outu-
bro de 2015), os trabalhos foram 
reiniciados e seguem em ritmo 
acelerado. De acordo com Senger, 
90% das obras de responsabilida-
de da Cotrel já estão concluídas.

Já não existem empecilhos 
para as obras do aeroporto

Pedro Westphalen, acompanhado de lideranças locais vistoriaram as obras do 
Aeroporto de Santo Ângelo na sexta-feira, dia 18 

AI PMSA

Lideranças locais acompanharam o Secretário Estadual Pedro Westphalen e a Diretora do DAP/RS Lígia Villagran na vistoria

Presidente estadual do PR mantém 
diálogo com lideranças regionais

Marcos Sommerfeld, Cajar Nardes  e Arlindo Diel
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Após o empate sem 
gols no clássico San-São, 
disputado contra o São 
Luiz na última quinta-
-feira em Ijuí, a equipe 
missioneira volta a cam-
po amanhã, às 16h contra 
o União Frederiquense, 
no Estádio Vermelhão da 
Colina.  A partida é a ter-
ceira de uma sequência 
de quatro jogos fora de 
casa do Santo Ângelo na 
Divisão de Acesso.

O CLÁSSICO 
O jogo de quinta-fei-

ra foi o primeiro clássi-
co entre as duas equi-
pes nesta temporada, o 
Santo Ângelo teve que 
jogar fora de casa, pois 
o Estádio da Zona Sul 
ainda não tem a libera-
ção para receber torce-
dores, ou seja, o mando 
de campo foi invertido. 
Quem compareceu ao 
19 de Outubro obser-
vou jogo equilibrado, 
com chances de gols 
para ambos os lados, 
porém sem gols.  Com o 
empate o Santo Ângelo 

comemorou o primeiro 
ponto na competição.

EQUIPE NO
“CAMINHO CERTO”

O técnico Zica Paglia-
rini gostou da atuação da 
equipe. Considerou que 
o resultado foi positivo, 
pois o percebeu que o 
time está a cada partida 
ganhando entrosamento 
e melhorando o desem-
penho. 

“Um empate fora de 
casa em um clássico en-
tre Santo Ângelo e São 

Luiz é um bom resulta-
do, a equipe jogou bem, 
vem crescendo a cada 
jogo e estamos no cami-
nho certo”, destacou o 
treinador. Para a partida 
contra o União, o Santo 
Ângelo pode ter pelo me-
nos dois desfalques, Mu-
nhoz e Guilherme San-
tos, que se lesionaram 
durante o clássico e irão 
passar por uma nova 
avaliação. Atualmente o 
Santo Ângelo é o quinto 
colocado na Divisão de 
Acesso.

CAMPANHA 
Buscando a conclu-

são das obras de adequa-
ção no Estádio da Zona 
Sul, a diretoria do Santo 
Ângelo está realizando 
uma campanha de ar-
recadação de cimento, 
segundo relatou o Vice-
-presidente Cláudio So-
mavilla são necessários 
cerca  de 50 sacos de 
cimento para concluir a 
obra. As doações podem 
ser feitas diretamente no 
clube ou pelos telefones: 
9669-6512 ou 91245442.

Esporte

Santo Ângelo enfrenta o União 
Frederiquense neste domingo

Após o empate no Clássico San-São, equipe volta a campo fora de casa
Arquivo JOM

Equipe trabalhou na tarde de ontem no Estádio da Zona Sul

Atletismo
Acontece amanhã, dia 20 de março, o 5º 

Circuito Regional de Corridas de Rua – Etapa 
de Santo Ângelo. A largada está prevista para 
às 9 h em frente a Praça da Catedral e a chega-
da também na Praça da Igreja. A corrida terá 
percursos de: 600m, 2 km e 5 km. A Unimed 
Missões participa da Organização e Promoção, 
que já ultrapassou os 500 inscritos e tem ain-
da no apoio e na divulgação, a UCOSA ( União 
dos Corredores de Santo Ângelo ). Parabéns e 
sucesso para todos envolvidos no evento !!! Pé 
na estrada pessoal!

Dupla Grenal
As equipe Gaúchas seguem sem surpreen-

der, apresentando um futebol sofrível dentro 
das 4 linhas, com jogadores descompromissa-
dos, com pouca técnica e que na verdade não 
tem culpa de estarem em clubes de ponta, pois 
são as Direções que fazem as contratações. Am-
bas agremiações caíram drasticamente de 2015 
para cá, fi zeram contratações equivocadas e es-
tão sendo sustentadas por um ou outro garoto 
das categorias de base, o que convenhamos são 
muito novos para assumir tamanha responsa-
bilidade praticamente sozinhos. Gostaria de 
dar uma sugestão para as emissoras: nas tardes 
que transmitirem jogos da Liga dos Campeões, 
Campeonato Inglês e Espanhol, não passarem 
jogos à noite da dupla grenal, pois a disparidade 
é enorme, antes de começar o jogo, já na divul-
gação das escalações a torcida fi ca decepciona-
da. 

Realização ou Ilusão ?
Hoje em dia, muitos jovens sonham em se 

tornarem celebridades do mundo da bola, cor-
rem atrás de um sonho muito difícil de concre-
tizar,  por diversos fatores, sejam eles dentro ou 
fora das 4 linhas. Segundo dados de registro e 
transferências da CBF, temos mais de 28.000 
jogadores profi ssionais em atividade no Brasil, 
destes mais de 23.000 atletas ganham em torno 
de R$ 1.000,00, ou seja, para cada 5 jogadores 
temos 4 ganhando este valor e salários acima de 
R$ 50.000,00 somente 0,8%. Agregando um 
outro fator, em 2015 tínhamos 28.203 atletas 
com contrato assinado e destes chegaram até ja-
neiro de 2016 somente 11.571 jogadores. O que 
isso quer dizer? Mostra que 59 % dos atletas fi -
caram desempregados no transcorrer de 2015, 
a maioria dos clubes contrata em dezembro e 
demite em abril ou maio quando os estaduais 
terminam.

Existe também o lado negro do Futebol, os 
empresários na maioria das vezes ganham mais 
do que os jogadores, já escutei relatos verídi-
cos de empresários que acertam salários de R$ 
5.000,00 por exemplo, mas metade fi ca com o 
agente do atleta, e por outro lado os jogadores 
fi cam “presos” a esta política, ou entram nessa 
ou fi cam sem emprego. Tem ainda o Empre-
sário que realiza um ótimo negócio para um 
determinado clube, (uma venda grande para o 
exterior por exemplo), este depois fi ca com um 
livre trânsito dentro das equipes e coloca o jo-
gador que quiser dentro do time, por isso apa-
recem esses jogadores sem técnica nenhuma 
em equipes de ponta, que muitas vezes nem o 
treinador quer escalar mas é obrigado, é a regra 
do negócio.

A dica é: tentar, mas sem se descuidar dos 
estudos, porque aqueles que se criaram toman-
do todynho e comendo danoninho difi cilmente 
chegarão ao ápice, para os Neymar e cia que se 
criaram nas difi culdades por incrível que pareça 
é bem mais fácil.

Alessandro 
Radins

asrfutsal@gmail.com
Passando a limpo

Professor da Escolinha de Futsal 
ASR – CREF 11388

Por unanimidade, os vereadores de Santo Ângelo 
aprovaram na última segunda-feira, dia 14, Projeto 
de Lei que possibilitará a implantação do Programa 
Federal criado com o intuito de democratizar e uni-
versalizar o direito social ao esporte e ao lazer. A ini-
ciativa, denominada de “Programa Esporte e Lazer da 
Cidade – PELC”, consiste na realização de atividades 
em diversos pontos do município. Na prática, profi s-
sionais de várias áreas irão realizar ofi cinas de dife-

rentes modalidades esportivas, de caráter recreativo, 
envolvendo, sobretudo, a população mais carente.

Com a aprovação do projeto na Câmara de Ve-
readores, o município fi ca autorizado a contratar os 
profi ssionais necessários para a efetivação do pro-
grama. A iniciativa, contará com uma equipe forma-
da por um coordenador geral, um coordenador pe-
dagógico, seis coordenadores de núcleo, 15 agentes 
sociais e 21 agentes sociais de esporte e lazer. 

Aprovada a contratação de profissionais  
para o Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC

O Internacional volta a campo pelo Campeonato 
Gaúcho, às 16h de amanhã, contra o Lajeadense na 
Arena Alviazul. Durante o treino na tarde, ontem o 
técnico Argel deu indícios sobre o time que Argel de-
verá iniciar a partida. 

O técnico colorado comandou um trabalho tático 
que teve como destaque os retornos de Paulão, que 
havia cumprido suspensão, de Anderson, recupe-
rado de lesão, e de Ernando, após afastamento por 
dois dias em função de tratamento dentário

Inter enfrenta o 
Lajeadense amanhã

Colorado treinou ontem visando a partida

Grêmio encara o 
Ypiranga fora de casa

Jogadores realizaram trabalhos táticos na tarde de ontem

O tricolor volta o foco agora para o Campe-
onato Gaúcho, ontem a equipe treinou, visando 
a partida contra o Ypiranga pela 10ª rodada do 
Gauchão. O jogo começa às 18h30min, domingo, 
no estádio Colosso da Lagoa.

Recuperado de lesão sofrida no início de fe-
vereiro, o volante Walace foi a principal novida-
de dos treinos do Grêmio. Atualmente o tricolor 
ocupa a terceira colocação do gauchão, com 19 
pontos

Ricardo Duarte Lucas Uebel



1119 de março de 2016

Uma megaoperação  
deflagrada por Poli-
ciais da Delegacia de 
Polícia (DP) de Santo 
Ângelo na manhã da 
última terça-feira, dia 
15. A Operação chama-
da de Harmonia teve 
por objetivo desarti-
cular um grupo cri-
minoso que praticava 
crimes de homicídio, 
roubos, furtos e lava-
gem de dinheiro na-
quela região.

Oito pessoas foram 
presas preventivamen-
te, sendo cinco homens 
e três mulheres, além 
de um homem preso 
em flagrante por posse 
ilegal de arma. Foram 
cumpridos 36 manda-
dos de busca e apre-
ensão e oito mandados 
de prisão preventiva. 
Nos locais de busca fo-
ram apreendidos três 
carros e uma motoci-
cleta, além de diversos 
aparelhos eletrônicos. 

Segundo o dele-
gado Rogério Junges, 
os suspeitos pratica-
vam roubos na cidade 
e saíam do município 
para agir em cidades 
vizinhas. Os indiví-
duos serão indiciados 
por furto, roubo, or-

ganização criminosa, 
lavagem de dinheiro e 
ainda por homicídio. 
Após os procedimen-
tos legais, os suspeitos 
foram encaminhados 
ao sistema prisional 
gaúcho.

Ainda durante a 

operação foi preso o 
suspeito da morte de 
Tatiana Machado da 
Luz, 21 anos, morta 
com um disparo de 
espingarda calibre 12, 
em fato registrado no 
dia 22 de setembro de 
2015, no Bairro Haller.

7º RPMon realiza Operação Avante

A “Operação Avante” realizada na quinta-fei-
ra, dia 17, nos municípios de Santo Ângelo, Giruá 
e Cerro Largo resultou em 342 pessoas aborda-
das, foram realizadas 19 barreiras policiais, 247 
veículos fi scalizados, 15 veículos foram autuados 
por infrações de trânsito, destes, 06 foram reco-
lhidos. Além da abordagem de pessoas e fi scaliza-
ção em veículos, foram realizadas inspeções em 
19 bares e 11 Casas Noturnas, nas cidades em que 
a Operação aconteceu.

A operação teve como foco principal o enfren-
tamento aos crimes de roubo e furto de veículos, 
seguido de abordagens policiais qualifi cadas nos 
pontos previamente determinados em barreiras 
dinâmicas, atuação em áreas de vulnerabilidade 
social, buscando coibir crimes como tráfi co de 
drogas, bem como, a apreensão de armas e re-
captura de foragidos.

Enquanto a Operação Avante estava acon-
tecendo, houve um roubo em uma farmácia na 
área central, momento que uma guarnição des-
locou até o local informado e encontrou o autor 
do furto nas proximidades com diversos objetos 
da referida farmácia. Diante disso, o indivíduo 
de iniciais R.G.C foi preso em fl agrante e enca-
minhado à Delegacia de Polícia para os procedi-
mentos legais.
Acidente de trânsito com lesão

Às 15h30min da última quinta-feira, ocorreu 
um acidente de trânsito com lesões corporais na 
Rua Marques do Herval, na área central da cidade, 
envolvendo um veículo Ford Escort e uma moto-
cicleta Honda NXH. A condutora da motocicleta 
restou lesionada e foi conduzida à atendimento 
médico pela ambulância do Corpo de Bombeiros. 
Foi confeccionado Boletim de Ocorrência.

Roubo a estabelecimento 
comercial

Às 19h50min da última quinta-feira, uma 
guarnição da BM foi acionada e deslocou numa 
ocorrência de roubo ocorrido numa farmácia no 
bairro Hortência. No local, as funcionárias infor-
maram as características dos dois meliantes que 
anunciaram o roubo armados com um revólver 
antigo. Nas proximidades uma guarnição locali-
zou um dos meliantes, um adolescente de 17 anos 
que foi preso e encaminhado à Delegacia de Polí-
cia. O adolescente informou à guarnição o nome 
do outro participante do roubo, indivíduo este 
que também foi localizado e encaminhado à De-
legacia de Polícia.

Furto em estabelecimento 
comercial

Às 22h30min de quinta-feira, uma guarnição 
da BM foi acionada e deslocou numa ocorrência 
de furto na área central da cidade. De posse das 
características do meliante, a guarnição abordou 
o acusado nas proximidades e com ele localizou 
vários objetos furtados de vários estabelecimentos 
da área central (farmácias). O indivíduo foi preso 
e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Segurança

Na manhã da úl-
tima quinta-feira, dia 
17, a Polícia Civil, atra-
vés da 2ª Delegacia de 
Polícia de Santa Rosa, 
defl agrou a operação 
Garagem, com o obje-
tivo de combater uma 
organização criminosa 
que comanda o tráfi co 
de drogas na região.  
Foram cumpridos 30 
Mandados de Busca e 
Apreensão (MBA) e 28 
Mandados de Prisão 
Preventiva (MPP) em 
Santa Rosa, Horizonti-
na, Três de Maio, Porto 
Mauá, Santo Ângelo, 
Três Passos, Lagoão, 
Tiradentes, Osório, Sa-
piranga e Novo Ham-
burgo. Foram presas 19 
pessoas, todos indicia-
dos por Associação ao 
Tráfi co de Drogas.

Segundo o delegado 
Marcelo Lech, titular 
da 2ª DP, no decorrer 
das investigações, que 

levaram cerca de um 
ano, foram apreendidos 
mais de 350 quilos de 
drogas, entre maconha, 
cocaína e crack. “Inte-
grantes da organização 
iam semanalmente a 
Novo Hamburgo levan-
do maconha e trazendo 
até 2 quilos de cocaína 

para distribuir em San-
ta Rosa e região” com-
plementou o delegado. 

De acordo com o 
Chefe de Polícia, Dele-
gado Emerson Wendt, 
o dinheiro do tráfi co da 
cidade pode ser usado 
para adquirir imóveis. 
Na ação de hoje, dois sí-

tios avaliados em mais 
de meio milhão de re-
ais foram sequestrados. 
Além das drogas, foram 
apreendidos durante 
toda a investigação, veí-
culos, armas, munições, 
dinheiro, e dois sítios, 
que eram usados pelo 
tráfi co.

Ação policial ocorreu em 11 cidades, entre elas, Santo Ângelo

Polícia Civil defl agra operação 
contra o tráfi co na região

Foram presos, suspeitos de envolvimento no tráfi co de drogas na região

Divulgação

Operação Harmonia desarticula
grupo criminoso em Santo Ângelo

Oito mandados de prisão preventiva foram cumprido durante a operação

Divulgação Polícia Civil

Cumprimento de Mandado de Prisão 
No início da noite da última 

quinta-feira, uma guarnição do 7º 
RPMon, durante patrulhamento 
de rotina pelo Bairro Aliança, na 
Rua Gabriel Rodrigues de Almei-

da, avistou um indivíduo em ati-
tude suspeita. O homem foi abor-
dado e identifi cado que constava 
contra o mesmo um Mandado 
de Prisão expedido pela Vara de 

Execuções de Santo Ângelo.
O indivíduo de iniciais foi 

preso e conduzido à Delegacia de 
Polícia para os procedimentos le-
gais.

Divulgação 7º RPMon
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