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Pátria rio-grandense inicia Semana Farroupilha
A partir de hoje até o dia 20 o estado do Rio Grande do Sul fervilha
a tradição mostrando todos os valores culturais e das lidas campeiras.
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OSÓRIO – Desde agosto, quando do acendimento da centelha farroupilha no município
de Mostardas, piquetes e CTGs já estavam
mobilizados para a os festejos da epopeia
farroupilha em todos os municípios. Hoje inicia
a Semana de intensa programação num movimento que envolve cultura, tradição e o verdadeiro sentido de ser gaúcho.
O Parque de Rodeios e Eventos Jorge
Dariva centralizará novamente as atividades
festivas com atrações artísticas e campeiras
ao longo da semana, culminando no dia 20 com
o grande desfile Farroupilha na Av. Marechal
Floriano.
A abertura oficial será no final da tarde
desta quarta-feira (13/9) no Parque de Rodeios.
O evento é uma promoção da Prefeitura de
Osório/Jogue Limpo, com organização da
Assessoria de Cultura e Juventude e o apoio
do SESC. O patrocínio da Tafona da Canção
Nativa é das empresas Scaini, Multiplast, Supermercados Dalpiaz, Arroz Bons Ventos,
Inkor e Rei Verde.
A programação parcial dos Festejos Farroupilhas/2017 é a seguinte:
13/09/2017 – Quarta-feira
Semana Farroupilha
17h – Recepção da Chama Crioula;
18h – Abertura oficial dos Festejos Farroupilhas;
Desfile de todos os participantes pelo Caminho das Pedras;
Entidade Homenageada: PL Fernando Ferreira Marques;
Local: Galpão Farroupilha;
Arriamento das bandeiras.
20h- Apresentação do PTG Bocal de Prata
(Palco central);
21h – Show com Luiz Marenco- 20 anos de
Batendo água;
Local: Palco central-SESC;
23h-Baile com JJSV-Lonão.
14/09/2017 – Quinta-feira
Semana Farroupilha
08h- Hasteamento das bandeiras;
Atividades culturais e pedagógicas;
09h- Contação de história;
09h30m- Visitação aos piquetes;
10h30m- Integração Cultural (música, dança,
poesia, chimarrão))
14h- Contação de história;
15h-Integração Cultural música, dança, poe-

sia, chimarrão);
16h- Visitação aos Piquetes;
18h – Arriamento das bandeiras;
19h30m- Show com Beto
Mayer- O nativismo e o litoral
(Palco central);
20h30m- “O Litoral canta a
Tafona” (Palco central);
22h-Show com Tribo Maçambiqueira (Palco central);
23h-Baile com grupo FarraLonão.
15/09/2017 – Sexta-feira
Semana Farroupilha
08h- Hasteamento das bandeiras;
Atividades culturais e pedaDesfile encerrara semana farropilha
gógicas;
09h- Oficina de Nó de Lenço;
Maria Luiza Benitez (Palco central).
09h30m- Brinquedos e brincadeiras com Isabela Nunes;
Semana Farroupilha
10h15m- Visitação aos piquetes;
23h- Baile com GDÓ- Lonão.
14h- Oficina de Nó de Lenço;
17/09/2017 – Domingo
14h30min- Brinquedos e Brincadeiras com Semana Farroupilha
Isabela Nunes;
08h- Hasteamento das bandeiras;
15- Workshop com Bethy Krieger (Palco 08h30m- Campeonato Municipal de Laço;
Central);
09h – Encontro de Invernadas Artísticas;
16h- Visitação aos piquetes;
11h- Missa Crioula;
18h- Arriamento das Bandeiras;
17h-Show com Bruna Scopell- A força da mu18h20min- Taça Farroupilha.
lher;
18h- Arriamento das Bandeiras.
27ª Tafona da Canção
19h30m- Apresentação do Grupo Cultural 27ª Tafona da Canção
Maçambiques (Palco central);
19h30m- Show com Daniel Torres (Palco cen20h30m- “Tafoninha” - Etapa regional (Pal- tral);
co central);
20h- Grande Final da Tafona da Canção e
22h- Show com Cristiano Quevedo e grupo premiação.
(Palco central);
23h- Baile com Estação Fandangueira-Lo- Semana Farroupilha
não.
22h- Show com Mano Lima (Palco central)SESC.
16/09/2017 – Sábado
Semana Farroupilha
18/09/2017 – Segunda-feira
08- Hasteamento das bandeiras;
08- Hasteamento das bandeiras;
08h30m- Campeonato Municipal de Laço;
8h30m- Sesmaria da Poesia Estudantil-Pré-Mi14h- Baile da Melhor Idade- Banda Jeito rim e Mirim (Lonão);
Natural-Lonão;
14h- Sesmaria da Poesia Estudantil- Pré-juvenil,
19h30m- Gineteada.
Juvenil e Adulto (Lonão);
18h – Arriamento da bandeiras;
27ª Tafona da Canção
19h30m- Espetáculo Teatral – Lenda “A Sala20h- Músicas concorrentes Tafona da Can- manca do Jarau” (Lonão);
ção- Etapa Nacional (Palco central);
20h- Espetáculo de danças com Invernadas
22h- Show Tributo a “Violeta Parra” com Artísticas (Lonão).
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Brics, o encontro do
desenvolvimento!

E

stamos em presença de mais
um encontro entre os países
que compõem o grupo econômico denominado de BRICS por ser
formado pelos países: Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul que
deverá ocorrer na cidade chinesa de
Xiamen, entre os dias 03 e 05 deste
setembro.
A globalização promoveu um novo
tipo de Desenvolvimento que é o de
proporcionar o suprimento de bens e
insumos para atender necessidades
existentes, venha ele de onde vier, o
importante é que venha para atender a uma necessidade de uma
determinada comunidade. Este é
o caso dos sapatos brasileiros, por
exemplo, que as exportações brasileiras atende a quem precisa de
sapatos seja lá em que lugar do
mundo for a necessidade. A indústria
automobilística produz automóveis em
algum país do mundo que depois é
exportado para onde há a necessidade desses veículos.
No encontro desses países que
ocorrerá, seguramente, deverá haver
um tratado, um acordo para promover este tipo de complementação industrial para atender as necessidades
mútuas a fim de que todos se apresentem ao mundo de forma mais
satisfatória, equilibrada e próspera.
Os cinco países que formam esse
grande bloco econômico são países
complexos com circunstancias de vida
totalmente próprias e que não estão
vivendo momentos de tranquilidade
plena como se deseja ou se idealiza.
O Brasil nos é de todos conhecido,
dispensa considerações; A Rússia
tem problemas de relacionamento
internacional especialmente com a
Síria; A Índia com uma população de
mais de um bilhão de nacionais apresenta sólidos descompassos sociais;
A China com a sua população extensa apesar de apresentar uma capacidade produtiva fantástica não tem,
entre os seus atrativos, uma política
de assistência social aos seus trabalhadores, que mereça elogios; A África do Sul além de próspera em riquezas naturais ainda guarda marcas do
movimento de segregação racial conhecida como Aparthaid entre outras
circunstancias nacionais.
O Brasil se apresenta, a este encontro, com uma série de vantagens,
como por exemplo, ausência de problemas religiosos.
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Transforme sua carreira em
trampolim de conhecimento
*Por Silvia Patriani
egundo pesquisa da Associação Brasi
leira de Treinamento e Desenvolvi
mento (ABTD), atualmente 87% das
empresas de médio e grande portes do país
contratam palestrantes. Há cerca de quinze
anos encontrávamos no mercado uma dezena de palestrantes consagrados. A concorrência era pequena, mas o foco também não
estava para esse segmento.
As empresas investiam em treinamentos
formais como cursos de pós-graduação e
MBA para seus colaboradores. Com a recessão, esses gastos tornaram-se inviáveis e,
com as palestras, as empresas encontraram
uma alternativa de tocar em assuntos pertinentes ao seu posicionamento com um investimento pontual.
Uma pessoa bem-sucedida em um determinado segmento profissional pode ser palestrante, mas precisa desenvolver algumas habilidades que correspondam às exigências do
mercado de palestra. Além de um bom conteúdo, postura, domínio de palco e oratória,
saber envolver e despertar públicos.
Uma boa história apenas não basta, tão
pouco um microfone e uma plateia. É preciso
desenvolver quesitos que tornam um palestrante notável. Amyr Klink, por exemplo, fiou
conhecido por suas expedições marítimas
solitárias. Em 1984, quando realizou a travessia, num barco a remo, no Oceano Atlântico,
a proeza foi amplamente divulgada. Depois
diversas outras expedições o tornaram um
profissional ímpar.
Mas, para tornar-se um palestrante, ele
teve a preocupação de investir no desenvolvimento de uma performance compatível a
sua nova carreira. Os diferenciais tornam um
palestrante notável com boa cotação no mercado. Especialistas garantem que investir na
capacitação das pessoas é o melhor investi-
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mento que os empresários possam fazer.
E para corresponder às expectativas do
cliente, o palestrante precisa ter uma bagagem compatível, abrangente e expressiva.
Um profissional bem-conceituado tem em
mente que o seu trabalho deve gerar estímulos para "novos olhares", despertar o público
para formas mais produtivas de atuação e
pode, ainda, despertar e fidelizar talentos em
uma empresa.
Todo processo de inovação em um grupo,
uma empresa e na sociedade parte de uma
ideia. O palestrante tem a oportunidade de
gerar transformações e estimular soluções
inovadoras por meio do seu trabalho. Conhecimento é a bagagem mais importante que um
ser humano. A expertise de um profissional
bem estruturado, com competências e habilidades desenvolvidas para este mercado, pode
gerar excelentes resultados para si próprio e
para seus contratantes.
Silvia Patriani é diretora do Grupo Patriani,
que hoje integra as empresas Patriani Eventos, Patriani Palestrantes e Patriani Produções, a especialista em formação de palestrante possui notável destaque no mercado
em virtude da sua expertise conquistada ao
longo dos 18 anos de experiência no segmento
de palestras, treinamentos e principalmente no trabalho de mentoria para palestrantes. É pós-graduada em gestão
estratégica em gestão de pessoas,
empresária e mentora de nomes consagrados no mundo das palestras. Atualmente, desenvolve um trabalho específico
de estratégias e construção da carreira
de mais 90 palestrantes no Brasil e Exterior e atende Cesar Frazao, Marcos Scaldelai, Rafael Ilha, Sula Miranda, Luis Artur
Nogueira, Mohamed Gorayeb, Jorge Lordello
entre outros. Para mais informações, acesse:
http://www.silviapatriani.com.br/
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INDICADOR ECONÔMICO
Salário mínimo Nacional...R$
937,00
Salário mínimo Regional
Menor...............R$
1006.88
Maior................R$
1.276,00
TR 03/03 ..........................
IPCA (IBGE) JUNHO 2017:....... 0,0,1077%
1,24%
IGP-M (FGV) JUNHO 2017:.......
1,22%
IPC (FIPE) JUNHO 2017:.........
0,77%
Poupança...........................06/050,5169%
DOLAR
(cotação dia 06/06/2017)
(compra) Comercial.................R$
...
4,0320
(venda) Comercial...................R$ 4,0340
(compra) Paralelo...................R$ 3,7200
(venda) Paralelo.....................R$ 4,2400
(compra) Turismo..................R$ 3,7200
(venda) Turismo.....................R$ 4,1600
Ouro(grama)..................06/06 R$ 139,00

PREVISÃO DO TEMPO
CIDADE

Mín. Máx.

TORRES
160
TRAMANDAÍ
150
OSÓRIO
160
CAPÃO DA CANOA 150
PALMARES DO SUL 150

190
190
190
190
190

chuva pela manhã e a noite.

FASES DA LUA
MINGUANTE
20/06

NOVA
27/06

CRESCENTE
05/06

RESULTADOS
DA LOTERIA

CHEIA
12/06

fonte: www.caixa.gov.br

MEGA-SENA
Concurso n° 1936 (03/06/2017)
para o próximo sorteio 07/06/2017

03-12-24-40-51-52
DUPLA SENA
Concurso n° 1651 (03/06/2017)
Estimativa de Prêmio R$ 1.700.000,00
Primeiro sorteio 32-35-42-46-49-50
Segundo sorteio 10-25-28-37-42-49

QUINA
Concurso n° 4396 (30/05/2017)

03-18-38-43-44
LOTOMANIA
Concurso n° 1766 (30/05/2017)

00-01-05-08-13
17-19-29-30-33
44-48-49-62-66
69-76-91-97-99

LOTOFÁCIL
Concurso n°1517 (29/05/2017)

02-03-05-08-10
11-12-14-15-18
20-21-23-24-25

GERAL

Quarta-feira,13 de setembro de 2017

Executivo afirma que solução para
crise financeira depende de adesão
ao Regime de Recuperação Fiscal
A solução para o fim do
parcelamento dos salários
dos servidores depende da
adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal. Esse foi o posicionamento do governo, repassado pelo chefe da Casa
Civil, Fábio Branco, e o
líder do governo na Assembleia, deputado Gabriel Souza, ao comando de
greve do Cpers Sindicato,
na tarde desta terça-feira
(12), em encontro na Assembleia Legislativa.
Uma nova reunião já
está agendada para esta
quinta-feira (14), com representantes das secretarias da Fazenda e da Educação e da Casa Civil, para
apresentação dos números
da receita e das despesas
do Estado, evidenciando a
situação financeira agravada nos últimos anos.
O encontro com o comando de greve ocorreu
após manifestação dos professores em frente ao Palácio Piratini. A reunião tinha como objetivo estabelecer as diretrizes para que

a categoria encerre a greve iniciada no dia 5 de setembro.
Para o chefe da Casa
Civil, a paralisação dos professores não acrescenta
nada à busca de soluções
para a crise financeira do
Rio Grande do Sul. "É preciso ser realista e ter responsabilidade com as finanças do Estado. No passado, foram contraídos
empréstimos e utilizados os
depósitos judiciais, entre
outras medidas. Agora, a

alternativa é cumprir as
determinações do Tesouro
Nacional para adesão ao
Regime de Recuperação
Fiscal", afirmou.
Atualmente, o Rio
Grande do Sul gasta 54,1%
dos recursos com servidores inativos e 75% da arrecadação com a folha de
pagamento. Apesar das
dificuldades, os salários
continuam sendo pagos no
mês corrente, nunca ultrapassando o dia 15, como
vem acontecendo em ou-

tros estados. O déficit financeiro do Rio Grande do
Sul supera R$ 1 bilhão, por
conta de receitas insuficientes para honrar as despesas e da limitação cada
vez maior de fontes extraordinárias de recursos.
Participaram da reunião, além da presidente do
Cpers Sindicato, Helenir
Aguiar Schurer, dirigentes
sindicais e jornalistas, os
deputados
Manoela
D'Ávila, Pedro Ruas e
Valdeci Oliveira.

Deputado Federal José Stédile
visita a Câmara de Vereadores de SAP
Na tarde desta segunda-feira, 11 de setembro, o Deputado Federal José Stédile
(PSB), fez uma visita de cortesia a Câmara
de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha. Acompanhado do 2º Suplente de Deputado Federal, Vicente Selistre, que também
é Vice-Presidente Nacional da Central dos
Trabalhadores Brasileiros, foram recepcionados pelo Presidente do Legislativo, Vereador André Selistre.
Durante o encontro, o Deputado foi presenteado com o livro “Pelos Caminhos de
Santo Antônio”, onde contém imagens da
cidade feitas por fotógrafos patrulhenses.
No gabinete do Presidente da Casa, discutiram sobre a atual situação política do país
e sobre possibilidades de progresso e verbas para o
município.
O deputado ainda participou da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e discursou em um encontro
de professores estaduais que estavam reunidos no Ple-

Estado paga mais
R$ 1,2 mil e quita salários
para 54% dos servidores

O governo do Estado depositou R$ 400,00, nesta
segunda-feira (11), e mais R$ 800,00, na manhã desta
terça-feira (12), para os servidores vinculados ao Poder
Executivo. Com isso, os funcionários com rendimento
líquido de até R$ 2.000,00, 54% do total, estarão com os
salários de agosto em dia já nas primeiras horas de terçafeira.
Com o pagamento de até R$ 2.000,00 por matrícula,
o Estado conseguirá integralizar os salários para 75% do
Magistério, que é a maior categoria do serviço público.
Para efetuar o repasse de mais R$ 1.200,00 por vínculo,
a Secretaria da Fazenda precisou dispor de R$ 317
milhões em caixa. Além do ICMS, a arrecadação
contempla ainda o primeiro repasse federal do mês de
FPE (Fundo de Participação dos Estados) e de IPIExportação.
Está mantida para esta quarta-feira (13) o pagamento integral dos salários. Até o momento, de uma folha que
fechou o mês em R$ 1,143 bilhão (sem considerar as
consignações e tributos), a Fazenda reuniu pouco mais
de R$ 588 milhões. O Pode Executivo tem cerca de 344
mil matrículas entre servidores ativos, inativos e pensionistas.
Calendário - Folha de Agosto
31/8 – R$ 350,00 (R$ 119,6 milhões)
31/8 - 9ª parcela do 13º salário de 2016 (R$ 102 milhões)
4/9 – quitação da folha das fundações (R$ 25 milhões)
6/9 – R$ 170,00 (R$ 57,7 milhões)
8/9 – R$ 280,00 (R$ 93,9 milhões)
11/9 – R$ 400,00 (R$ 125 milhões)
12/9 – R$ 800,00 (R$ 192 milhões)

FONE: 3663-6093
3663-6093
nário Euzébio Barth para discutir a condição em que se
encontra esta classe no estado. Frisou que apoia a causa
dos professores, que também é sindicalista e que luta
pela valorização dos educadores não só no estado, mas
em todo o país.
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Bacana e Erô fazem indicação para melhorias Santo Antônio
da Patrulha adere à
na Feira Municipal do Agricultor
Planificação da Saúde
Na 31ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores
de Santo Antônio da Patrulha, ocorrida em 04 de setembro deste ano, os vereadores João Luis Bacana e Eronita
Andrade protocolaram uma indicação ao Prefeito, Daiçon Maciel, para que sejam feitas melhorias na Feira
Municipal do Produtor Rural. A Feira, que acontece
todas as sextas-feiras na Avenida Borges de Medeiros
é uma das oportunidades de comercialização dos produtos feitos pelos agricultores locais.
A Indicação nº 62/2017 sugere a adoção da uma
medida de primordial importância para o seu funcionamento. A recomendação indica que a Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente instale
“toldos” ou “pergolados” para serem utilizados
pelos expositores da Feira Municipal do Produtor, no
trecho compreendido entre o canteiro central no retorno
da Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Restaurante Santo Paladar, vindo a atender reivindicações dos
agricultores e clientes.
A proposta em questão tem por finalidade proporcionar um local adequado para que os produtores rurais

possam expor e comercializar seus produtos naturais.
Além disso, seria uma forma de divulgação da referida
feira, tendo em vista a visibilidade que os toldos propiciariam aos consumidores, inclusive aos turistas.
Bacana afirma que a instalação destas coberturas,
através de uma padronização que não prejudique a
visibilidade dos motoristas e a travessia de pedestres,
chamará a atenção dos cidadãos, o que em tese pode
aumentar o interesse dos consumidores. “A estrutura
poderia ser utilizada ainda para a realização de outras
feiras, como de artesãos patrulhense e outras finalidades”, completa o vereador.

Pesquisa aponta Lucas Azevedo
como vereador mais atuante
Na noite de quarta-feira, dia 06 de
setembro, foi realizado no Clube Sulbrasileiro, um evento onde a empresa
de pesquisa Emboppic premiou as empresas e personalidades que tiveram
destaque durante este ano.
Na ocasião Lucas Azevedo recebeu o troféu de vereador mais atuante, conforme pesquisa popular realizada no município.
O Vereador Lucas Azevedo agradeceu o referido reconhecimento da comunidade, destacou as ações de seu mandato e reforçou seu compromisso na atividade legislativa.

Luau Big Moon lota praça do Jardim Beira-Mar

O prefeito Daiçon Maciel da Silva participou na
manhã desta terça-feira (12/09), em Osório, da solenidade de adesão à Planificação da Atenção à Saúde dos
municípios da região de abrangência da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde. Também participaram do
encontro a secretária municipal da Saúde, Magda Bartikoski e a diretora Cláudia Luiz, além do diretor administrativo do Hospital de Santo Antônio, Maurício Fogaça.
Representantes dos 23 municípios que fazem parte
do Litoral Norte compareceram ao evento. O Litoral
Norte é a segunda regional que adotou o sistema que visa
qualificar atendimentos na saúde. Autoridades estaduais, municipais e representantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul
(COSEMS/RS) e dos conselhos estadual e municipais
de Saúde também estavam presentes.
O consultor do Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (CONASS), Eugênio Vilaça Mendes, abordou o
tema “Planificação da Atenção à Saúde: gestão e
organização das redes”.
A Planificação da Atenção à Saúde é uma das
principais estratégias da Secretaria Estadual da Saúde
para efetivar o acesso dos usuários a serviços de saúde
com maior qualidade, por meio do apoio à organização
dos processos de trabalho, definições de fluxos na Rede
de Atenção à Saúde e pactuações para melhores resultados. Serão promovidas Oficinas de Capacitação para
todos os profissionais da área da Saúde.
Em Santo Antônio da Patrulha, a equipe da Unidade
Menino Deus será a primeira a participar da capacitação. Por isso, neste dia 13 de setembro, não haverá
atendimento no Posto.

Entrada em forma de doação de alimentos e roupas será destinada à instituições locais
Neste sábado (09), foi
realizado o Luau Big Moon Nosso inverno é quente, no
bairro Jardim Beira-Mar.
Muita música, diversão e praça de alimentação fizeram a
alegria dos participantes. O
evento foi organizado pela
Associação Comunitária
da Praia Jardim Beira-Mar
e contou com o apoio da
Prefeitura Municipal de
Capão da Canoa, por meio
da Secretaria de Turismo,
Indústria e Comércio.
Quitutes variados, bem
como churros gourmet,

churrasquinho, hot dog
uruguaio, bebidas artesanais, entre outros puderam
ser degustados. Quanto às
atrações musicais, trouxe
artistas locais muito queridos pelo público. Além de
diversão para moradores e
turistas, o luau teve uma
finalidade beneficente. Visou arrecadar alimentos e
roupas ao Forno Comunitário Madre Assunta da
Dona Zezé e para a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE).
Conforme o Secretário

de Turismo, Indústria e
Comércio, Raphael Ayub,
o evento transcorreu de
forma positiva e saudável.
“O luau assim como outras
atividades culturais que
estamos realizando em parceria com entidades, são
os disseminadores de cultura no município, sem contar que muitos ajudam nossas instuições”, avalia.
Segundo um dos organizadores do evento, Gustavo Goulart, estima-se que
aproximadamente 3 mil
pessoas participaram do

luau no decorrer de sábado
e madrugada de domingo.
Já as doações foram contabilizadas em 396 kg de
alimentos e aproximadamente 200 peças de vestuário, que serão destinadas
à APAE e ao Forno Comunitário Madre Assunta
no decorrer da semana.
Prestigiaram a festa, o Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Raphael
Ayub, o Secretário de Meio
Ambiente e Planejamento,
Jorge Arbello e o vereador
Ademar Duarte.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE OSÓRIO
O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO INFORMA:
PREGÃO PRESENCIAL 43/2017: Aquisição de paus de eucalipto e
pregos para fixação de banners do Programa Jogue Limpo com Osório, com exclusividade para Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte. Data de abertura das propostas e disputa do certame: 28/09/
2017 às 14h. Maiores informações pelo fone (51)3663-8228 ou pelo email pregaoosorio@gmail.com Osório, 13 de setembro de 2017. Elisete Campos dos Anjos. Sec. de Administração.
CONTRATO Nº 053/2017 (31/08/2017)
CONTRATADA: IMPERIAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME
OBJETO: Execução de serviço de adaptações e adequações de acessibilidade na Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Amaral, com fornecimento de material e mão de obra.
PRAZO: 20 (vinte) dias corridos.
VALOR: R$ 16.816,96 (dezesseis mil, oitocentos e dezesseis reais e
noventa e seis centavos).
EXPEDIENTE: 274690/2017

POLICIAL
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Ação policial resulta na apreensão de farta Jovem foge após tentar
trocar tênis por drogas
quantidade de drogas e explosivos
em Capão da Canoa
Na tarde dessa terçafeira (12/09), policiais civis
e militares, com apoio do
canil/POE, coordenados
pelo delegado João Henrique Gomes, cumpriram
mandados judiciais e aprenderam cerca de 8kg de
crack, em diversas tabletes, 570g de cocaína, em
pasta base, duas bananas
de dinamites e apetrechos
para detonação, na cidade
de Balneário Pinhal.
A ação policial desenvolvida foi fruto de uma
complexa investigação policial realizada pela Seção de Investigação da Delegacia
de Polícia de Osório.
Segundo o Delegado Gomes, a apreensão foi possível graças aos esforços dos policiais e da comunidade
que tem apoiado e confiado nos trabalhos, além da
utilização de ferramentas qualificadas nas diligências
investigatórias.
O apoio do canil/BM foi fundamental para o êxito da
ação, dos policiais civis da Delegacia de Balneário

Pinhal e do delegado Alexandre Souza, além do apoio
dos agentes da Susepe, sendo que todos não mediram
esforços para efetivar os resultados.
Os indivíduos responsáveis pelos materiais apreendidos já estão identificados e presos cautelarmente no
presídio de Osório, não sendo descartadas novas ações
e nem novas prisões, sobretudo a partir dos novos dados
coletados na data de hoje. Colabore, denuncie. Sigilo da
fonte (51.99912.0456 - whatsapp).

Agentes do POE de Capão da Canoa realizaram a
prisão de um homem por tráfico de entorpecentes, nas
proximidades do Posto de Saúde 24h. Populares acionaram a polícia após observarem um jovem trocando um
par de tênis por drogas.
De posse das informações, os PMS foram até o local
e abordaram dois indivíduos, sendo que um deles saiu
correndo em direção a um campo de futebol e acabou
fugindo, deixando para trás o referido tênis.
O indivíduo abordado foi identificado pelas iniciais J.
R. D. S., vulgo “B...”, e com ele foram localizados 2
pedras de crack. Na sequencia, o mesmo mostrou as
equipes um buraco no chão, onde estava um pacote
plástico contendo mais 16 pedras da mesma droga. O
mesmo foi encaminhado à DP local.

Casal é morto a tiros em
Motorista fica ferida em acidente na RS-030, em Osório residência no Distríto de Túnel
Uma mulher ficou ferida em
um acidente de trânsito, por volta
Verde, em Balneário Pinhal
das 16h30 desta segunda-feira
(11), no km 93 da RS-030, em
Osório. A colisão acorreu entre o veículo que ela conduzia
e um caminhão caçamba. O
trânsito ficou parcialmente bloqueado, mas foi liberado logo em
seguida.

Um casal foi morto a tiros em uma residência do
Distrito de Túnel Verde, em Balneário Pinhal, nesta
segunda-feira (11). Segundo a Brigada militar, as vítimas foram Jonas Gonçalves de Oliveira e Liza Jennifer
Rodrigues de Brum. Eles foram executados com diversos tiros e morreram no local. A autoria e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.
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Grande programação marca Semana da Pátria encerra
com horas cívicas e extinção
festejos farroupilhas de 2017 do Fogo Simbólico
De 13 a 20 de setembro, Capão da Canoa realiza atividades
culturais e shows com nomes consagrados da música nativista
A semana farroupilha, em
Capão da Canoa, tem início
nessa quarta-feira (13) a partir das 18h com recepção com
mateada no CTG João Sobrinho. A realização é da Prefeitura de Capão da Canoa, através da Secretaria de Turismo,
Indústria e Comércio, em parceria com Câmara Municipal
e demais entidades e associações locais. Ao longo da semana, o município será palco
de inúmeras atividades culturais e shows com nomes
consagrados da música nativista.
Na quarta-feira, primeiro dia de celebração, todas as
atividades acontecem no CTG João Sobrinho, na Tapera
dos Quadros. A partir das 19h, haverá a chegada da
chama crioula e o início das festividades. O grande nome
da noite é o cantor nativista Joca Martins, que sobe ao
palco às 22h. À meia noite, tem baile com Grupo Tchê.
Quinta-feira (14) em diante as comemoração serão
no Ginásio Municipal Otto Birlem. Das 9h às 14, serão
executadas atividades culturais e, às 19h30, a Banda da
Brigada Militar irá se apresentar. As invernadas infantis
do CTG João comandam os festejos a partir das 20h e
o segundo dia se encerra com baile da Estação Fandangueira às 22h.
Para o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus
Germano, o executivo realizou com tremendo esforço a
programação, visando valorizar e resgatar as tradições
gauchescas. “Celebrar a cultura de um povo é muito
importante para a construção de uma noção que conheça a sua história e a equipe da Secretaria de Turismo está
de parabéns pela programação”, observa.
O Secretário de Turismo, Indústria e Comércio,
Raphael Ayub, afirma que o objetivo, além de promover
a cultura gaúcha, é oferecer à comunidade uma programação qualificada. “Além disso, ainda conseguimos
atrair pessoas de outras cidades do Rio Grande do Sul ao
oferecermos grandes atrações que fazem parte do
estado”, diz.
Confira a programação
13/09 (quarta-feira) – CTG João Sobrinho
18h – Recepção com mateada
19h – Chegada da chama crioula e início das atividades
22h – Show com Joca Martins
00h – Baile com Grupo Tchê
·
Ronda do dia a cargo do CTG João Sobrinho
14/09 (quinta-feira) – Ginásio Otto Birlem

09h às 14h – Atividades culturais
19h – Chegada da chama crioula
ao Ginásio Otto Birlem
19h20 – Banda da Brigada Militar
20h – Invernadas Infantis do CTG
João Sobrinho
22h – Baile com Estação Fandangueira
·
Ronda do dia a cargo da Brigada Militar
15/09 (sexta-feira) – Ginásio Otto Birlem
09h às 14h – Atividades culturais
15h – Sessão cinematográfica: “Contos Gauchescos”
19h – Mateada com Erva Valério
20h – Invernada Adulta do CTG João Sobrinho
20h30 – Invernada Veterana do CTG Laço da Amizade
22h – Baile com Julian e Juliano & Só Vanerão
·
Ronda do dia a cargo da Prefeitura de Capão da
Canoa conjuntamente a Câmara de Vereadores
16/09 (sábado) – Ginásio Otto Birlem
17h – Mateada com Erva Valério
18h – Invernada Mirim GTC 20 de Setembro
19h – Invernada Veterana do CTG João Sobrinho
20h30 – Show com Beto Mayer
22h – Baile com Banda Vanera
·
Ronda do dia a cargo do Lions Club
17/09 (domingo) – Ginásio Otto Birlem
09h – Torneio de Truco
18h – Mateada com Erva Valério
19h – Invernadas do CTG João Sobrinho
22h – Show com Elton Saldanha
00h – Baile com Grupo Chapelão
·
Ronda do dia a cargo do CTG João Sobrinho
18/09 (segunda-feira) – Ginásio Otto Birlem
09h às 14h – Atividades culturais
15h – Sessão Cinematográfica: “O Tempo e o Vento”
20h – Invernada Juvenil e Veterana G.A.T Estampa
Gaudéria
22h – Show com Mano Lima
·
Ronda do dia a cargo da Polícia Civil
19/09 (terça-feira) – Ginásio Otto Birlem
20h – Invernada Juvenil CTG João Sobrinho
20h30 – Invernada Juvenil CTG Querência do Imbé
22h – Baile com Os Baladeiros do Tchê
23h50 – Show com Luiz Marenco
·
Ronda do dia a cargo do Rotary Club
20/09 (quarta-feira) – Avenida Paraguassú
09h – Desfile Farroupilha e Encerramento das Atividades

A extinção do Fogo Simbólico nesta quarta-feira (06)
encerrou oficialmente a Semana da Pátria em Imbé. O
ato foi realizado no Ginásio Municipal Engenheiro Floreal Sala e contou com a presença do vice-prefeito Ique
Vedovato e da titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), Joselaine Cardoso, entre outras
autoridades e convidados.
Vindo de Tramandaí, o Fogo Simbólico chegou a
Imbé na sexta-feira (1º de setembro) e marcou o início
das atividades cívicas, cujo ponto alto foi o desfile no
último sábado (02). As atividades da programação
incluíram horas cívicas nas escolas de educação infantil
da rede municipal. Nesta quarta os atos ocorreram na
EMEI Vó Rosa, no balneário Nova Nordeste, no turno
da manhã, e na EMEI Professora Pedrinha dos Santos
Cardoso, no bairro Courhasa, na parte da tarde. Os
encontros foram marcados por apresentações de alunos
na presença das equipes diretivas e de autoridades
municipais.
Segundo Joselaine, a Semana da Pátria em Imbé foi
um sucesso. “As horas cívicas reforçaram a celebração
de ser brasileiro. Nosso desfile também foi um sucesso,
com a participação da comunidade escolar, de entidades
e representantes da sociedade”, avaliou a titular da
SMEC, responsável pela extinção da chama.

ESPORTES RUFINO

Aquathlon Raia Sul Clube do Comércio
Ocorreu neste domingo, 10/09, na
piscina do Clube do Comércio, na Av.
Bástian, em Porto Alegre, a 1ª Etapa do
Campeonato Estadual de Aquathlon
Raia Sul / Clube do Comércio.
A Peixinho Azul participou com 3
atletas na categoria Escolinha, que nadaram 300 metros na piscina do clube e
correram 630 metros, dentro do estacionamento do Shoping Praia de Belas,
indo até o 5º andar. Os três osorienses
subiram ao pódio para receber a medalha dourada.
Davi Cachoeira Cardoso obteve a o
primeiro lugar, na categoria 10 e 11
anos. Na categoria 12 e 13 anos, Gabriella Oliveira foi a primeira colocada no
feminino, e Pedro Manoel Moreira da
Silva, o primeiro no masculino. Acompanhou a equipe, a técnica de natação,
Eliane Mansan, as professoras de natação Camila Klafke e Michele Oliveira,
e os pais dos atletas.
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Siga nas redes sociais
Facebook.com/alesson.santos.7
Instagram- alessonsantos7
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Angela de Oliveira leva mais de 60 artistas
brasileiros à exposições na Áustria
criações tupiniquins.
“É uma honra voltar a levar artistas do Brasil ao
país europeu que primeiro me acolheu. Em fevereiro
de 2016 estivemos na cidade com a mostra ‘Marés,
Flores, Cores e Estrelas Guia’, foi um sucesso! Por
isso, vamos levar o calor e a alegria das obras desses
artistas para aquecer o olhar e o sentimento dos
austríacos. Será um mês de comemoração por causa
do lançamento do site”, comenta Angela de Oliveira,
curadora das exposições.
Uma das artistas que faz parte do site e do circuito
é Mariá Mallman, citada recentemente pelo Faustão
em seu programa, e premiada no I Salão de Arte
Brasileira em Liechtenstein. A artista se coloca em
sintonia e conexão com o universo, seu traço é
intuitivo, as obras são pintadas principalmente utilizando
as mãos como ferramenta principal.
“Mariá tem uma energia que traduz a vida e nosso
posicionamento dentro desse contexto atual mundial. Ela
cria uma linha que nos leva a um sincronismo com a
grandeza do universo e consequentemente desperta o
melhor de nós em termos de reflexões sobre o futuro que
queremos criar para nossos descendentes”, comenta
Angela.

A

artista plástica Angela de Oliveira levará as
obras de quase 60 artistas brasileiros à Europa.
Duas exposições sequenciais acontecem em
setembro, na cidade de Viena, na Áustria. Do dia 9 ao
16, será apresentada a “Art Circuit of Europe”; e de 19
a 27 do mesmo mês, a exibição “Tributo a Gustav Klimt”,
as duas na galeria de arte The Vienna Workshop
Gallery, localizada na Laudongasse 9, 1080, de propriedade da também brasileira Valéria Macknight.
Além das exposições, Angela comemora o lançamento de seu novo site www.artnatic.com.br, que também conta com fan page no Facebook https://
m.facebook.com/artnatic/, para divulgação de talentos
das artes plásticas, completando seu trabalho de curadoria já reconhecido dentro e fora do País. A ideia é unir
fotografia, escultura, pintura, design, joias, entre outras
expressões artísticas, com o objetivo de valorizar as

As exposições
A “Art Circuit of Europe – Stage Vienna” abre a
sequência na The Vienna Workshop Gallery, de 9 a 16 de
setembro. Os artistas escolhidos para compor a mostra
são: Cesar Justen, Antonio Andrade, Carmen Gusmão,
Alemão Art, Danilo Borges, Aurino Jottar, Dema Reis,
André Crespo, Ricardo Munhoz, Rogério Pedro, Marta
Spagnol, Su Reversé, Tatiana Reversé, John Nicholson,
Valéria Totti, Mariá Mallman, Sandro Ward, Bruno Portella, Paula Portella, Alina Fonteneau, Helena Cocentino,
Cristiane Picerni, Consuli, Pamela Munhoz, Henrique
Vieira Filho, Luciana Gomez, Mauro Kersul.
Na sequência, acontece a exposição “Tributo a Gustav Klimt”, no mesmo local, de 19 a 27 de setembro. As
obras selecionadas têm como objetivo homenagear o
pintor simbolista austríaco, líder do Movimento de Seces-

são de Viena. Em 1917, Klimt foi eleito membro
honorário da Academia de Arte de Viena, faleceu um
ano depois.
Os escolhidos para esta mostra são: Enio Godoy,
Maria Vieira, Sandra Antunes, Edith Pudles Marchi,
Adri Azevedo, Luciana Severo, Eliane Amorim, Maria
Tereza Penna, Alessandra Vaz, Zélia Mendonça, Yolanda Sikora, Dina Garcia, Nathalie Braga, Francisco
Antunes, Maria Nazaré Santos, MARLLA, Carmen
Nicoli, Alex Állen, Célia RA, Lucienne Aguiar, Cibele
Alves Rodrigues, Petterson Silva, Adriano Bassegio,
Karine Kischinhevsky, Ana Goldberger, Ana Gomes,
Toni Braz, Anna Maria Ribeiro, Consuli, Angela Oskar,
Paulo Campos e Chis Fontenelle.
“Nossa cultura é muito rica. Nossa música, obras,
arquitetura. Tudo é muito rico em nosso país. Precisamos nos orgulhar, usar nossa energia para influenciar
e tocar o mundo todo”, completa a curadora.
Sobre a curadora
Nascida em Itapetininga, e com escritório estabelecido em Alphaville, na cidade de Barueri/SP, a produtora cultural Angela de Oliveira é artista plástica,
curadora de artes e empreendedora. Apreciadora da
arte, no sentido amplo da palavra, tem como objetivo
divulgar novos e emergentes talentos brasileiros.

