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

Missões, de 6/3 a 8/3/2018.
Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de 

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

TEMOS CONVÊNIO COM:
- Sindicato dos Professores Municipais

-Sindicato dos Municipários
- Aceitamos Cartão Sintriasa (CONVEYNET)

LAVA ROUPAS 
BRILHANTE 1KG

R$ 6,29

COCA-COLA 
RETORNÁVEL 2L

R$ 4,29

PRESUNTO 
LANGUIRU KG

R$ 14,99

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 9,99

CERVEJA
KAISER 473ML

R$ 2,69

VA ROUPASLAVREFRIGERANTE 
GUARANÁ FRUKI 2L

R$ 3,69

TE NTEREEFFRIGERAN
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Notas Editorial
 A segunda edição 

de março destaca na 
capa o dia de campo do 
IFFAR.  Alunos, pro-
fessores autoridades e 
a comunidade partici-
param do evento que 
possibilitou aprofun-
dar os conhecimentos 
em torno das culturas 
de verão, plantas re-
cuperadoras de solo e 
forrageira. Saiba mais 
na página 3. 

Neste ano, os car-
nes do IPTU e do re-
colhimento do lixo es-
tação sendo impressos 
de forma separada. 
O fato causou alguns 
questionamentos re-
ferentes ao valor que 
deverá ser pago pelos 
contribuintes. Na ma-
téria que fala do tema 
relacionamos uma ta-
bela com a qual você 
pode calcular o valor 
a pagar. Saiba mais 
conferindo o conteúdo 
editado na contracapa.

Não foram só os 
bixos que saíram sujos 
ao fi nal dos trotes re-
alizados na última se-
mana. Os canteiros da 
Avenida Universidade 
das Missões também 
fi caram sujos com fa-
rinha, tinta e outros 
produtos usados para 
recepcionar e promo-
ver a iniciação dos 
alunos que entram no 
primeiro semestre da 
Universidade.

A agenda cultural 
de eventos não para 
estão programados 
uma série de aconteci-
mentos e O Mensagei-
ro está atento e sempre 
repercute aquilo que é 
destaque, tanto no BS 
Magazine, quanto na 
editoria. 

Uma boa leitura e 
uma ótima semana.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

6/3/2018 - 11h
1° Prêmio -  0.590
2° Prêmio -  7.215
3° Prêmio -  8.330
4° Prêmio -  2.865
5° Prêmio -  6.351
6° Prêmio -  5.351

6/3/2018 - 14h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Fases da Lua
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Estádio Municipal Carlos 
Wilson Schröeder

Os Vereadores de Santo Ângelo estiveram reu-
nidos ontem com a empresa responsável pelas 
obras de remodelação do Estádio Municipal Carlos 
Wilson Schröeder. O objetivo dos edis é discutir o 
assunto com todos os responsáveis pela obra. En-
genheiros, técnicos da Caixa Econômica Federal, 
secretário municipal de esportes da época e demais 
pessoas ligadas ao projeto foram notifi cadas, mas 
não compareceram. Todos serão convocados para 
uma próxima audiência, a qual terá a fi nalidade de 
apontar as medidas necessárias para solucionar os 
problemas, principalmente de drenagem e ilumi-
nação. A reforma movimentou R$ 1,12 milhão, en-
tre recursos provenientes de repasse do Ministério 
do Esporte e contrapartida do município.

 Melhorias na ERS 218
Equipes da Prefeitura e do DAER estão reali-

zando reparos na pavimentação asfáltica da ERS 
218.  A medida atende solicitação de vereadores 
e do Presidente da Câmara, Everaldo de Oliveira, 
que esteve, na tarde da segunda-feira, dia 05, con-
ferindo os trabalhos.

Conforme explicou o Chefe do Legislativo, a 
operação tapa-buracos está sendo realizada no 
trecho entre o trevo de acesso ao Bairro Garibaldi 
Carrera Machado até o trevo do Aeroporto Regio-
nal Sepé Tiaraju.

Bairro São Carlos 
receberá Unidade Básica 

de Saúde modelo
O Governo Municipal deve entregar à popula-

ção do Bairro São Carlos e adjacências, uma am-
pla e moderna Unidade de Básica de Saúde (UBS), 
com estrutura modelo de atendimento. A entrega 
está prevista para acontecer nos primeiros dias de 
abril. O prédio – localizado na Rua São José - onde 
funcionará a unidade, está sendo reformado e ade-
quado às exigências da Vigilância Sanitária para 
bem atender a comunidade. 

Santo Ângelo será contemplado nas próximas 
semanas com uma máquina rodoviária pesada para 
compactação de solo e asfalto. O anúncio foi feito 
na tarde de segunda-feira, 05, pelo deputado fede-
ral Pompeo de Mattos (PDT) e pelo vereador Felipe 
Terra Grass ao prefeito Jacques Barbosa, vice-pre-
feito Bruno Hesse, secretário da Administração Hé-
lio Costa, secretário da Fazenda Luis Alberto Voese e 
ao servidor público municipal Fábio Saragozo. 

Marcos Demeneghi

Município recebe 
compactadora de solo

Direção do HSA reúne-se 
com vereadores

A direção do Hospital Santo Ângelo reuniu-se, 
na quinta-feira, 1º de março, no auditório do HSA, 
com os vereadores locais. O provedor Odorico Bes-
sa Almeida destacou o diálogo permanente da Ins-
tituição de Saúde com os diferentes segmentos da 
comunidade. Na sequência, o consultor hospitalar, 
Edemar Paula da Costa, apresentou o trabalho téc-
nico desenvolvido no Hospital Santo Ângelo, que é 
baseado em quatro pilares: epidemiologia, recursos 
necessários, posição geográfi ca e questões culturais.

Canteiro não é 
calouro, mas foi 
vítima de trote

O canteiro central da Rua Uni-
versidade das Missões ainda apre-
senta as marcas de farinha, tinta 
e outros produtos usados para re-
cepcionar e promover a iniciação 
dos alunos que entram no primei-
ro semestre da Universidade. A 
foto registrada na manhã sexta-
-feira, dia 02, também mostra que 
as embalagens dos materiais utili-
zados ficaram no espaço público à 
revelia do clima.  

Mau cheiro nos coletivos urba-
nos usados pelos universitários foi 
uma das reclamações manifesta-
das em grupos de relacionamento, 
nos quais existem manifestações 
de que o “trote foi pesado”, pois 
alguns jovens foram amarrados 
com fita adesiva uns aos outros 
e os veteranos usaram produtos 
como balsamo alemão, ovo podre, 
farinha, tinta... Calouros também 
foram obrigados a rolarem na 

areia. Os trotes não se resumiram 
ao primeiro dia de aula e durante 
toda a primeira semana houveram 
manifestações dos mais diversos 
tipos. 

A Direção da URI recepcionou 
calouros no dia 27, quando o di-
retor acadêmico Marcelo Stracke 
disse que a URI estimula o trote 
solidário, assim como atividades 
que tenham relação com o com-
promisso social de desenvolvi-
mento da Universidade. A direção 
reuniu os calouros no auditório 
do prédio 13 onde ouviram men-
sagens dos diretores do Câmpus, 
dos representantes do DCE.

Os calouros também assisti-
ram a peça teatral “As Aventuras 
de Fortúnio”, encenada pelo Gru-
po “A Turma do Dionísio” e cujo 
tema enfoca com humor, questões 
do meio ambiente, como o excesso 
da produção de lixo.

Marcos Demeneghi
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MEMBROS DA PATRONAGEM 

DO CTG 20 DE SETEMBRO

PATRÃO:
Antônio Luiz Dahmer e esposa Ronice Camargo Dahmer

1º VICE PATRÃO:
Marcos Roberto dos Santos e Esposa Débora Raquel 
Gonçalves da Luz

2º VICE PATROA:
Lucinéia B. Lazzaretti e esposo Vanderlei Lazzaretti

1º SOTA CAPATAZ:
Valdeci Soares da Silva e Esposa Lucélia Ghisleni

2º SOTA CAPATAZ:
Cláudocir Gonçalves de Oliveira e Esposa Eliane Castilhos 
de Oliveira

1º AGREGADO FIEL:
Antonio Dario Basso e Esposa Leda Basso

2º AGREGADO FIEL:
Velice Valentin Colovini e esposa Sueli Timm Colovini

Geral

IF Farroupilha realiza 
o III Dia de Campo
Uma experiência com culturas de 
verão, plantas recuperadoras do solo 
e com forrageiras foi demonstrada no 
campo experimental do IF Farroupilha 
na última terça-feira, dia 6. 

Marcos Demeneghi

Uma experiência com culturas de verão, 
plantas recuperadoras do solo e com forragei-
ras foi demonstrada no campo experimental 
do IF Farroupilha na última terça-feira, dia 
6. Agricultores, alunos do curso técnico em 
agricultura e do curso superior em Gestão do 
Agronegócio participaram do III Dia de Cam-
po ocorrido no Campus de Santo Ângelo. 

Ao todo foram 16 lotes experimentais e pela 
primeira vez na microrregião de Santo Ângelo 
foi realizado um dia de campo para mostrar o 
desempenho das variedades de milho híbridos 
ofertadas no sistema troca-troca. Nestes lotes 
foi possível observar o desempenho dos culti-
vares no quesito produtividade de grãos e tam-
bém para o uso de silagem. 

Concluiu-se que são variedades tão produ-
tivas quanto as ofertadas no sistema comer-
cial.  Após a colheita das parcelas de soja os 
dados consolidados e completos da experiên-
cia serão divulgados no site do IF Farroupilha.

Neste experimento também foram avalia-
dos lotes com plantas recuperadoras ainda 
pouco utilizadas na região como Crotolária, 

mucunas, feijão de porco, feijão miúdo, trigo 
mourisco, e guandu. Estas plantas são utili-
zadas para realizar a rotação de cultura para 
evitar a erosão, aumentar a matéria orgânica e 
recuperar a vida, estrutura e fertilidade dos so-
los, são alternativas é o uso de plantas recupe-
radoras ou adubos verdes de inverno e verão.

As plantas recuperadoras de inverno são 
utilizadas antes do plantio dos cultivos de ve-
rão em plantio direto ou cultivo mínimo en-
quanto que os adubos verdes de verão, que 
são muito rústicos são recomendados para a 
recuperação de áreas degradadas, pobres com 
baixos teores de matéria orgânica.

Na atividade que também teve o apoio de 
parceiros comerciais, entidades sem fi ns lu-
crativos e governo municipal foi possível co-
nhecer como se comportaram em diferentes 
condições de adubação, espaçamento, época 
de plantio variedades de: Milho, soja, crota-
lária, mucunas, feijão de porco, feijão miúdo, 
trigo mourisco, guandu, capim aires, pare-
dão, BRS Kurumin, grama Jiggs, Tifton, entre 
outras.

Jacques Barbosa, Álvaro Dias e Cajar Nardes

Álvaro Dias 
em Santo Ângelo

O Senador Álvaro Dias, possível candidato 
a presidência, cumpriu uma agenda de visitas à 
Santo Ângelo na última sexta-feira, dia 9. Acom-
panhado do Deputado Federal Cajar Nardes, Ál-
varo participou de reunião na Prefeitura Munici-
pal com o prefeito Jacques Barbosa, autoridades 
locais e regionais. Após a reunião, o senador con-
cedeu uma entrevista coletiva no hall de entrada 
da Prefeitura Municipal, na qual, defendeu uma 
mudança na atual conjuntura política, com ob-
jetivo de diminuir a desigualdade, corrupção e a 
dívida pública.

NA PREFEITURA 
“Está ocorrendo uma desarrumação no país... 

O país está desarrumado. É preciso uma refunda-
ção da república, realizar reformas importantes 
como a do estado e política, sempre com uma vi-
são de menos estado e mais sociedade. Atualmen-
te precisamos de um modelo de gestão com um 
legislativo mais enxuto, econômico e mais qualifi -
cado”, destacou Álvaro Dias. 

NA URI
Após, o Senador participou de uma palestra 

no auditório do prédio 13 da URI que reuniu alu-
nos, simpatizantes e empresários. O senador Ál-
varo Dias, que está em seu quarto mandato e é o 
atual líder do Podemos, afi rmou que o ambiente 
acadêmico é o cenário adequado para debater o 
futuro. “O modelo das comunitárias é um mode-
lo exemplar, que fornece educação de qualidade 
com economia”, ressaltou. Ele apresentou pro-
postas para ampliação da distribuição de recursos 
para a educação, bem como para a execução do 
Plano Nacional de Educação. Durante a visita á 
Santo Ângelo, o senador também recebeu reivin-
dicações regionais e conheceu as potencialidades 
da cidade e da região.

Michael Garcia

A Posse festiva da nova Patronagem do CTG 20 de 
Setembro será neste sábado, dia 10. O jantar seguido 
de baile iniciará às 20h30min e terá animação do gru-
po Garotos do Fandango. Assume como patrão Antô-
nio Luiz Dahmer e a Esposa Débora Raquel Gonçalves 
da Luz, que sucederá a gestão de Eduardo Bechorner.

Dahmer afi rma que dará continuidade a essência 
do trabalho iniciado por um grupo que atua desde 
2016 na diretoria na valorização do patrimônio, bem 
como no incentivo a preservação da cultura do Rio 
Grande do Sul. 

O Patrão destaca que é um planejamento a médio 
e longo prazo, lembrou realizações como a criação do 
novo museu do CTG 20 de Setembro, a reforma dos sa-
nitários, bem como o trabalho com as novas gerações 
através das invernadas de dança, inclusive citou as au-
las de danças de salão oferecidas todas as terças-feiras 
na sede da entidade a qualquer pessoa interessada. 

Uma das obras almejadas pela nova patronagem é 
troca do tablado, reivindicação dos associados da en-
tidade. Dahmer ao lado da diretoria irá tralhar para 
que até a semana farroupilha o GTG esteja de assoa-
lho novo.

A posse festiva do CTG 20 de Setembro

Antonio Luiz Dahmer e Antonio Dario Basso

Marcos Demeneghi



4 7 de março de 2018 

Rua 3 de Outubro, 431 - Santo Ângelo-RS  - Fone: 3312-3199Rua 3 de Outubro, 431 - Santo Ângelo-RS  - Fone: 3312-3199

LANÇAMENTOS 
O U T O N O  2 0 1 7

ÀS MULHERES
“Amanhã, dia 8, é o “Dia Internacional da Mulher”, então queremos 
novamente deixar registrado: “Mulheres, vocês são simplesmente 
extraordinárias e indispensáveis na vida, de todos nós, homens, pois 
são a fonte geradora da vida. O que seria do mundo sem a presença de 
vocês, mulheres? Por isso e por muito mais queremos homenageá-las 
todos os dias, mas em especial hoje! Parabéns a todas vocês, mulheres, 
especialmente às mulheres da minha vida e do Henrique também: 
Gilvete, Valentina e Carmem Lírio e Flora Wolff . Um grande beijo!!!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: Marciele SteinhorstFoto: Marciele Steinhorst

Foto: Visão Fotográfi caFoto: Visão Fotográfi ca

A nova advogada Daiana Kurtz München - entre seu pai Marco (E), sua 
irmã Cassiana e sua mãe Simone (D)- brindando a colação de grau em Direito 

e a aprovação na OAB, na sua festa de formatura que aconteceu na AABB.

Guto Bassani - feliz da vida cercado por seus orgulhosos 
pais Bassani e Fátima, suas irmãs Bruna e Juliana e seu cunhado 

Leonardo Lamachia - logo após ter recebido o diploma de conclusão 
do curso de Engenheira Civil, pela UNIJUÍ, no último sábado, 3.

Guilherme Rocha - todo orgulhoso 
e realizado celebrando a conquista do 

diploma de conclusão do curso de Direito, pela 
Faculdade CNEC Santo Ângelo, em torno de uma 
badalada festa que  teve como cenário o CIMISA.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Os arquitetos Gabriele Bolzan, Mariane Limberger e Jonas 

Morchheiser - leia-se Metro  Arquitetura - na concorrida 
estreia da DIMARE Planejados em Santo Ângelo. E abaixo, 
Tatiane Andrade, Alessandra Donadel, Clarice Serafi n, 
Elisa e Sara Bohnen - na inaugração da nova ambienteção 
da Confraria da Moda e lançamento da coleção outono 2018.
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REKINTE 

MULHERES DESTA TERRA
AMANHÃ À NOITE NO CLUBE GAÚCHO!

Amanhã é  dia 8:  “Dia Internacional da Mulher”! Então, 

para comemorar esta data muito especial e signifi cativa, 

o Jornal O Mensageiro - 21 anos, preparou para logo 

mais à noite, a partir das 20 horas e 43 minutos,  no 

salão principal do Clube Gaúcho, mais uma edição 

do tradicional evento intitulado: “MULHERES DESTA 

TERRA - 8ª Edição”! A noitada produzida especialmente 

para  homenagear a mulherada, vai girar em torno de 

um categorizado, mas ao mesmo tempo descontraído 

coquetel para o naipe feminino, com sorteio de brindes 

e homenagem especial à elas, entre outras atrações 

como: uma bela mostra de moda da Kessyn Noivas 

e apresentação da Miss Santo Ângelo 2018. Mas o 

ponto alto da noite vai ser o lançamento da 49ª edição 

da Revista O Mensageiro - Especial Mulheres Desta 

Terra, que conta com a participação de quase duas 

centenas de mulheres, desta terra, é claro. Esta edição 

é uma verdadeira seleção de nomes que mistura os mais 

diferentes campo de atuação como: ciência, cultura, 

moda, beleza e engajamento em causa sociais, pois 

são professoras, empresárias, donas de casa, médicas, 

dentistas, fi sioterapeutas, psicólogas ente muitas outras 

profi ssões. São mulheres que procuram a cada dia 

transformar esta terra num lugar melhor para se viver. 

Enfi m, tudo foi preparado com muito carinho e com 

foco no objetivo maior do evento: homenagear você, 

MULHER! A ambientação leva assinatura de  Salete e 

Michel Stadlewski, sonorização da MR Som & Luz. Pelo 

que tudo indica, a função que reúne uma boa parte da 

mulherada da cidade,  vai ser monumental!!!

Giuliana 
Inaê Rolim 

Gonzatto - fi lha 
Fabio e Jaqueline 

Rolim Gonzatto, 
compeltou seus 

15 anos, no dia 19 
de fevereiro, em 
São Miguel das 
Missões, sendo 

o centro das 
atenções de seus 

familiares e amigos.

Marcos, Raquel, Valentina e Rafaela Santti - 
clicados na praia de Cumbuco, em Fortaleza 

-CE, onde curtiram suas férias de verão, numa 
bela viagem através da Binho & Sola Viagens.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Maria Janaína Londero - Miss Santo Ângelo 
2017, vai coroar amanhã a sua sucessora, 
durante a 8ª Edição do Mulheres Desta Terra.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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Divulgação Criança e Companhia

Os alunos da turma do Jardim AI estão 
vivendo muitas novidades. E a cada dia ob-
servamos o quanto nossos “pequenos” cres-
ceram.

É gratificante ver os rostinhos atentos a 
tantas descobertas!

Nossas tardes são recheadas com mui-
ta leitura, conversa, escrita e brincadeiras... 

Cheias de desafios, aprendizados, estímulos e 
amadurecimentos.  Está sendo maravilhoso !

Afinal, estar na escola CRIANÇA E COM-
PANHIA é alegria garantida!

Profe nova! Sala nova! Outra Rotina!Profe nova! Sala nova! Outra Rotina!
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Será lançado ofi cialmente 
nesta quinta-feira, dia 8, o livro 
“Sepé, o guerreiro da paz” de au-
toria de Maria Elisabeth Barbieri, 
pelo espírito Oscar Pithan. A ce-
rimônia de lançamento está sen-
do realizada em parceria com a 
União Municipal Espírita (UME) 
de Santo Ângelo. 

O evento inicia às 20h na 
sede do Grupo Espírita Seara do 
Mestre, situado na Rua 7 de Se-
tembro, 747 – Centro, com entra-
da franca. A escritora que tam-
bém foi presidente da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul 
(FERGS) e atualmente ocupa a 
vice-presidencia da Área de Uni-
fi cação da FERGS, traz um novo 
olhar sobre a fi gura lendária do 
índio Sepé Tiarajú, líder durante 
a Guerra Guaranítica (1753-1756) 

que pereceu lutando por seus ide-
ais e hoje é um dos espíritos pro-
tetores do RS.

Haverá transmissão ao vivo 
pela Seara TV (http://tvseara.blo-

gspot.com.br). O lançamento con-
ta ainda com o apoio do CRE 8 e 
da FERGS. Outras informações 
podem ser obtidas através dos tele-
fones (55) 3313-2553/9.9997-1107.

Inicia a triagem do 
11º Canto Missioneiro

A triagem, que acontece na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre
irá selecionar 32 obras que subirão ao palco do Canto Missioneiro

Triagem começou na segunda-feira, dia 5 e contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto da Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, André Kryszczun

Divulgação

 Livro é de autoria de Maria Elisabeth Barbieri, pelo espírito Oscar Pithan

Divulgação

Iniciou na tarde da última segunda-feira, 
dia 5, a triagem das 665 obras inscritas na 11ª 
edição do Canto Missioneiro e 10º Canto Piá 
Missioneiro. A triagem, que acontece na Casa 
de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, 
está sendo coordenada pela Comissão Organi-
zadora do festival e deve encerrar hoje.

 A comissão é composta pelos jurados 
Fá bio Dalla Costa, Fá tima Gimenez, Lenin 
Nunez, Mauro Moraes e Viní cius Brum, que 
terão a missão de selecionar as 32 obras que 
subirão ao palco do Canto Missioneiro, sendo 
12 composições na fase geral, 10 na fase local e 
10 intérpretes, nas categorias mirim e juvenil 
do Canto Piá. 

Na segunda-feira, dia 5,  antes do início 
da seleção, a equipe ainda recebeu a visita do 
Secretário de Estado Adjunto da Cultura, Tu-
rismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, 
André Kryszczun.

O livro “Sepé, o guerreiro da paz”, será lançado 
oficialmente nesta quinta-feira

EducaçãoEventos INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

GOVERNADOR ASSINA ALTERAÇÕES DE NÍ-
VEL DE 658 PROFESSORES E 166 SERVIDORES

O governo do Estado atendeu às solicitações de al-
teração de nível de 658 professores e 166 servidores, 
com validade retroativa a janeiro de 2018. A medida foi 
autorizada na quarta-feira (21) pelo Governador José 
Ivo Sartori em audiência com o Secretário Estadual da 
Educação, Ronald Krummenauer, no Palácio Piratini. 
Na 14ª Coordenadoria Regional de Educação foram be-
nefi ciados 9 professores e 2 funcionários. A alteração 
pode ser solicitada na CRE, pelo professor ou funcioná-
rio, mediante entrega de comprovantes de habilitação, 
no período de 01 de janeiro a 31 de março ou de 1ª a 30 
de setembro.

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
REALIZA “BATE- PAPO” COM 

DIRETORES DA REDE ESTADUAL
A Secretaria Estadual de Educação, iniciou na quin-

ta-feira (1º), o Projeto “Bate-Papo com os Diretores”, 
que se estenderá até o início de abril. O objetivo é levar 
o grupo diretivo da SEDUC ao encontro dos diretores 
das 2.545 escolas da rede estadual. A primeira reunião 
aconteceu, em Ijuí, com a presença de 259 escolas. Na 
sexta-feira (2), a segunda reunião foi realizada no audi-
tório da Unijuí - campus de Santa Rosa, com os diretores 
de 244 escolas das Coordenadorias Regionais de Educa-
ção de Santo Ângelo (14ª), Santa Rosa (17ª), Três Passos 
(21ª) e São Luiz Gonzaga (32ª). A abertura do encontro 
contou com apresentação de alunos e voluntários da Es-
cola Estadual de Educação Básica Leopoldo Ost de Santo 
Cristo. Em seguida, o Secretário Estadual de Educação, 
Ronald Krummenauer, palestrou aos presentes. “Temos 
que pensar na escola do futuro, os métodos educacionais 
precisam evoluir na próxima década, novos modelos de 
aprendizagem estão surgindo e neste cenário de tecno-
logias, o papel do professor é cada vez mais importan-
te”, declarou o secretário, que trouxe diversos dados e 
informações sobre o mercado de trabalho do futuro. Na 
sequência, a Diretora Pedagógica da Secretaria de Esta-
do da Educação, Sônia Rosa, também conversou com os 
participantes refl etindo sobre as competências a serem 
trabalhadas com os alunos. Na segunda parte do evento, 
os diretores foram divididos em cinco grupos - cada um 
levado a uma sala da universidade. Enquanto o secretá-
rio dialogava com diretores em uma sala, em cada uma 
das outras quatro, um diretor de departamento da Seduc 
falava aos demais. Depois de uma hora de conversa com 
cada grupo, cada diretor e o secretário foram se reve-
zando de sala, até que todos os representantes da Seduc 
falaram com todos os diretores de escolas. “Viemos aqui 
para escutar todos, e não vamos voltar a Porto Alegre 
sem dar chance para que todos se expressem, contem 
os problemas de cada uma das escolas”, afi rmou Krum-
menauer. Se revezaram com ele nas salas, além de Sônia 
Rosa, os diretores Paulo Rezende (Logística) e Rogério 
Leal (Administrativo) e a assessora da Cipave, Marli Lu-
dwig. “Nas salas de aula, os diretores deixaram claro que 
estavam ávidos por serem ouvidos pelo secretário, algo 
que muitos nunca haviam conseguido”, resumiu o dire-
tor das Coordenadorias Regionais de Educação, Carlos 
Fraga, que também faz parte da comitiva de Porto Ale-
gre que percorre o Estado.  A Coordenadora Regional 
de Educação da 14ª CRE, professora Enida Teresinha 
Lange Sallet, que também acompanhou o encontro, 
agradece a todos os diretores estaduais dos onze muni-
cípios de abrangência pela participação no evento e pelo 
empenho frente à suas escolas. Classifi cou a iniciativa da 
SEDUC como uma excelente oportunidade dos gestores 
exporem suas necessidades e conquistas. “Percebemos 
o interesse da Secretaria Estadual de Educação em pro-
mover uma maior aproximação das escolas, coordena-
dorias e SEDUC, buscando elementos que possam me-
lhorar a qualidade do ensino”, disse. 

14ª COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO 
REALIZA VISITA NA ESCOLA INDÍGENA 

IGINEO ROMEU KO’EJU
No dia 01 de março, a Coordenadora Regional de 

Educação, Enida Teresinha Lange Sallet, a assessora da 
Educação Indígena, Elsa de Souza Trindade e a Inspe-
tora de Educação, Eliena Garlet, estiveram na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Igineo Romeu Ko’eju, 
em São Miguel das Missões para analisar com a Equipe 
Diretiva e professores a implementação das séries fi nais 
do Ensino Fundamental para o ano letivo de 2018. Fi-
cou acordado, juntamente com a Comunidade Escolar 
que serão estabelecidos as normas e ampliação de carga 
horária dos professores que já atuam na Escola, e pos-
teriormente serão encaminhados os demais professores 
para o cumprimento da totalidade de carga horária, ho-
mologada na Matriz Curricular. A Diretoria Pedagógica 
da Secretaria de Educação determinou através do De-
partamento da Diversidade que as aulas já devem come-
çar em caráter emergencial.
ESCOLAS ANIVERSARIANTES MÊS DE MARÇO

Parabenizamos as escolas aniversariantes do mês de 
março, desejando um excelente trabalho.

Dia 12/03- Escola Estadual de Ensino Médio Unírio 
Carrera Machado e dia 22/03- Colégio Estadual Pedro 
II.

PRINCIPAIS SHOWS

Nesta semana, a Comissão Organizadora do festival 
fez a confirmação dos shows que acontecem durante o 
Canto Missioneiro, que irá ocorrerá de 22 a 24 de março, 
no Teatro Antonio Sepp, em Santo Ângelo.  No dia 22, às 
19h30, acontece o show de abertura com Fábio de Oli-
veira e Grupo Alma Campesina e show de encerramento 
com a Família Maicá. No dia 23, a partir das 19h30 o show 
de abertura será com a Família München, já o show de 
encerramento será feito por Nilton Ferreira. No último dia 
de evento, o show de abertura ficará por conta da Asse-
trasa e o show de encerramento será com Daniel Torres. 
O festival é uma realização da Administração Municipal, 
através da Secretaria Municipal da Cultura, conta com a 
produção cultural da Nova Produções e financiamento da 
Secretaria do Estado de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
do Rio Grande do Sul, através do Sistema Pró-Cultura RS - 
Lei de Incentivo à Cultura.
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Prefeitura muda o modo de 
cobrar o IPTU e a taxa de lixo

A matriz tributária foi alterada para estancar um prejuízo de R$ 6,7 milhões com a coleta, 
transporte e destino fi nal dos resíduos domésticos

A Cobrança da taxa de lixo no ano 
de 2018 está sendo cobrada em carnê 
separado do IPTU. Além disso o valor 
que cada contribuinte pagará foi calcu-
lado levando em conta o tamanho do 
imóvel. Segundo informou a assessoria 
do Secretário da Fazenda Luis Alberto 
Voese, a medida foi tomada para deixar 
a cobrança mais justa e diminuir o dé-
fi cit anual de R$ 4,2 milhões apurado 
com serviços de limpeza de canteiros, 
recolhimento e destino fi nal do lixo do-
méstico. 

Além disso, a cobrança da taxa de 
lixo de terrenos baldios tem sido alvo 

de críticas de proprietários deste tipo de 
imóvel e o argumento da administração 
municipal é de que o serviço é disponi-
bilizado diariamente, mesmo que o pro-
prietário não use. 

O secretário afi rma que a taxa de lixo 
não é uma cobrança nova, somente está 
sendo emitida em carnê separado do va-
lor do IPTU, diferentemente dos anos 
anteriores. “Desenvolvemos uma pro-
posta tributária, aprovada pela Câmara 
de Vereadores, que torna o valor da Taxa 
de Recolhimento de Lixo mais justa. Por 
exemplo, em 2017 o valor cobrado por 
imóvel, independente de localização e 

dimensão, era de R$ 110,67 ao ano. 
O contribuinte também tem a op-

ção de impressão dos carnês do IPTU 
e a Taxa de Coleta de Lixo do Exercí-
cio 2018 via internet, através do site 
do município http://www.santoangelo.
rs.gov.br/ e clicar no link Portal do Con-
tribuinte. Para a impressão, será neces-
sária a inserção do número da matrícu-
la do imóvel. 

O secretário da Fazenda informa 
que para ter direito ao desconto de 20% 
no pagamento à vista, o contribuinte 
não pode ter pendências junto ao erário 
municipal. 

NOVA FÓRMULA

DO CÁLCULO

TAMANHO / VALOR A PAGAR

IMÓVEIS EDIFICADOS

0 a 50m² - R$ 77
50,01m² a 100m² - R$ 144,76
101m² a 200m² – R$ 212,52
201m² a 300m² – R$ 280,28
301m² a 400m² – R$ 348,09
401m² a 500m² – R$ 415,80
Acima de 500 – R$ 483,56

TERRENOS SEM EDIFICAÇÃO

0 a 200m² - R$ 107,80
201m² a  400m² - R$ 169,40

401m² a 600m² - R$ 231
601m² a 800m² - R$ 292,60

801m² a 1000m² - R$ 354,20
Acima de 1000 - R$ 405,80

LIXO ELETRÔNICO 

O tradicional recolhimento do lixo eletrônico pro-
movido pela Secretaria do Meio Ambiente em parceria 
com o Sindilojas, Fecomércio/RS, Natusomos, Lions Clu-
be Santo Ângelo e Tiaraju Exército Brasileiro por meio 
do 1º BCom será realizado  no dia 17 (um sábado) entre 
às 8h30min e 17h na Praça Ricardo Leônidas Ribas. No 
último recolhimento ocorrido em agosto a população 
destinou 25 toneladas de equipamentos velhos.

PRORROGADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO IPTU 2018

O prazo para pagamento a 
vista do IPTU/2018 com descon-
to de 20% foi prorrogado para o 
dia 10 de abril. As demais par-
celas permanecem com datas 
inalteradas. 

O decreto assinado pelo Pre-
feito Jacques Barbosa é extensi-

vo para o pagamento em cota 
única ou a parcela inicial da Taxa 
de Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Rurais. 

A data de vencimento das 
demais parcelas para o contri-
buinte que optar pelo paga-
mento parcelado, permanece 

inalterado.
Os carnês serão encaminha-

dos via Correios aos contribuin-
tes a partir desta quinta-feira, 
dia 08, já com o código de barras 
ajustados para o pagamento em 
cota única ou parcelado para 10 
de abril e com desconto de 20%. 


