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Notas

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

15/5/2018 - 11h
1° Prêmio -  0.346
2° Prêmio -  5.948
3° Prêmio -  1.519
4° Prêmio -  8.999
5° Prêmio -  6.066
6° Prêmio -  2.878

15/5/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Fases da Lua
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Nova
15/5 a 21/5

 Opinião

Preservar ou Preservar ou 
usar como lata usar como lata 

de lixo e esgoto?de lixo e esgoto?

AI PMSA/Tarso Weber

O Contexto do Itaquarinchim está na pauta da 
cidade e também do Estado. Ele nasce em território 
santo-angelense e cruza todo o perímetro urbano, 
isso gera uma série de atitudes contraditórias e a 
discussão sobre o nosso modo de vida. 

Sendo breve, é possível afi rmar que o potencial 
do Itaquarinchim está no manancial hídrico e no 
ecossistema que se forma em suas margens, mas o 
que chama a atenção é o comportamento dos ha-
bitantes da cidade, enquanto uns preservam suas 
margens, como se fosse a extensão de seus quintais, 
outros disfarçadamente introduzem o esgoto do-
méstico na tubulação pluvial. Há aqueles que pagam 
para ser feita a limpeza de seus pátios e não se inte-
ressam em saber para onde o lixo será destinado. 

Contudo, nesta semana a Secretaria de Meio 
Ambiente está fazendo ações de limpeza, os escotei-
ros o plantio de árvores e o projeto estudantil “O rio 
que eu quero” representará o Estado, em Brasília, 
na V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 
Ambiente que acontecerá de 15 a 19 de junho. 

SEMA
As equipes da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (SEMMA) realizaram a limpeza e poda 
de manutenção às margens do Rio Itaquarinchim 
na Rua Alfredo Leopoldo Fett e na Avenida Brasil, 
Bairro Ghellar. 

Francisco Medeiros, secretário do Meio Am-

biente, lamentou a situação em que as margens se 
encontram. Segundo o secretário, a área foi limpa 
na quinta e na sexta-feira e neste início de semana 
já havia pneus e outros produtos descartados, depo-
sitados clandestinamente às margens do rio.

A execução de poda de árvores no canteiro cen-
tral da Avenida Brasil, no acesso ao Bairro Ghellar, 
de acordo com o secretário do Meio Ambiente, vai 
ampliar a visibilidade da câmera de videomonitora-
mento instalada no local que, além de aperfeiçoar 
a questão da segurança para os moradores, pas-
sa a servir também como inibidor e/ou como fer-
ramenta para fl agrar o descarte irregular de lixo.

O RIO QUE EU QUERO 
O estudante da Escola Técnica Estadual Presi-

dente Getúlio Vargas, Samuel Maciel será um dos 
delegados que participarão da Conferência Nacional 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente em Brasília. Ele 
apresentou o projeto fase estadual foi realizada nos 
dias 08 e 09 de maio de 2018, em Porto Alegre, onde 
obteve sucesso na classifi cação. 

A Conferência Nacional é o encontro nacional das 
delegações estaduais para realização de ofi cinas, ativi-
dades culturais e diálogos sobre o tema “Água”, a partir 
dos projetos de ação selecionados nas etapas Estaduais. 
Serão aproximadamente 460 delegados e delegadas, 
entre 11 e 14 anos, de todo país, que já debateram o 
tema em suas escolas e nas Conferências Estaduais. 

Troca-troca de sementes
Já estão abertas junto à Secretaria Municipal 

da Agricultura (SEMAGRI) as inscrições para 
agricultores interessados em participar do Pro-
grama Troca-troca de sementes de milho para a 
safra 2018/2019. O secretário da Agricultura Gil-
mar Borges, afirma que o produtor deve efetuar 
sua reserva de sementes de milho junto à pasta.

Brechó solidário 
O Ministério Cristão Fé e Vida (MCFV) promove 

no sábado, dia 19, das 9 às 16h, um Brechó Solidário.  
O Brechó não fechará ao meio dia e será realizado na 
sede da entidade, que fi ca localizado na Rua Piratini, 
855, Bairro Padoim, antiga fábrica de tanque. Esta-
rão disponíveis para toda a comunidade local roupas 
e calçados novos e usados, com preços acessíveis, a 
partir de R$ 1,00. O valor arrecadado será destinado 
para o projeto “Céu em Dança”, que teve inicio em 
Santa Rosa e é voltado para contribuir com um grupo 
de meninos e meninas de 7 a 13 anos, por meio da 
dança. Atualmente o projeto atende 50 crianças em 
Santa Rosa e 10 em Santo Ângelo. 

Banrisul alcança lucro 
líquido de R$ 244 milhões

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 244,0 
milhões no primeiro trimestre de 2018, 89,8% aci-
ma do apurado no mesmo período de 2017.  Já o 
patrimônio líquido atingiu R$ 7,2 bilhões em mar-
ço de 2018, expansão de R$ 713,3 milhões ou 11,0% 
em um ano.

LEO Clube revitaliza 
parquinho

O LEO Clube Santo Ângelo Centro realizou no 
dia 12 de maio a revitalização do parquinho da Esco-
la Estadual de Ensino Fundamental Catarina Lepo-
ri, que possui turno integral de ensino. O local estava 
necessitando de melhorias no parquinho como colo-
cação de gangorras e balanços e uma nova pintura.  
As melhorias tiveram o objetivo de para entregar um 
local mais colorido para a diversão das crianças.

XXI Simpósio de
Estudos Jurídicos

Foi aberto na noite de ontem, o XXI Simpósio 
de Estudos Jurídicos, XVIII Encontro de Egressos, 
XVIII Mostra Regional de Trabalhos Jurídicos e a 
I Semana do Ministério Público de Santo Ângelo. 
O evento acontece nas dependências do Prédio 13 
da URI, Campus de Santo Ângelo, até a quinta-
-feira, dia 17. Mais informações podem ser obtidas 
na URI Santo Ângelo pelo telefone(55) 3313 7902.

XVIII SIMPART
Iniciou ontem o 18º Simpósio Participativo do 

curso de Direito – SIMPART, da CNEC Santo Ân-
gelo. O evento tem como tema “Um diálogo entre as 
carreiras Jurídicas e as funcionalidades do Direito” 
e segue até a quinta-feira, dia 17. Nesta quarta-feira, 
terá as palestras “Competências da Justiça Federal e 
da Justiça Estadual”, com a Juíza Federal Iracema 
Longhi, Juiz de Direito, Carlos Adriano da Silva. “Or-
ganização Policial no ordenamento Jurídico Brasilei-
ro”, com a Delegada da Polícia Civil, Luciana Cunha 
da Silva e o Tenente Coronel da Brigada Militar, José 
Vilmar Robaina da Jornada.

Divulgação
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Economia

Consumidores da gasolina ven-
dida em Santo Ângelo demonstram 
insatisfação com o preço do com-
bustível praticado nos postos locais. 
Pois o preço da gasolina vendida na 
cidade é o mais caro da região e o 
quarto mais alto do Estado, somen-
te os consumidores de cidades como 
Bagé, Alegrete e São Gabriel pagam 
mais caro que os santo-angelenses. 
Na semana passada, já haviam ma-
nifestações comparativas nas redes 
sociais.  

Indignados, os consumidores 
compartilham informações em gru-
pos, no aplicativo WhatsApp e na 
rede Facebook. São postagens de fo-
tografias dos anúncios de promoções 
lideradas por postos da cidade de 
Santa Rosa. 

Os compartilhamentos confi r-
mam os dados divulgados pela ANP 
– Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustível que sema-
nalmente divulga relatórios mostran-
do a composição dos preços da gaso-
lina no Pais. Com base nos relatório 
da ANP – Santo Ângelo tem uma das 
gasolinas mais caras do Estado. 

Visualize no gráfico confecciona-
do pela redação de O Mensageiro a 
composição final do preço ao consu-
midor pesquisado pela ANP no pe-
ríodo da coleta de 6/5 a 12/5/2018. 
Em Santo Ângelo a pesquisa foi feita 
com sete postos, Ijuí (oito), Santa 
Rosa (sete), Cruz Alta (nove) e São 

Luiz Gonzaga (cinco).  
A maior rede de postos de Santo 

Ângelo vendia a gasolina na segun-
da-feira, dia 14, ao valor de R$ 4,699 
o segundo preço mais alto em todo 
Estado considerando a média geral 
dos municípios, só perdendo para 
Bagé, na fronteira sul do Estado.

A alta do preço do barril de pe-
tróleo no mercado internacional está 
influenciando no preço ao consu-
midor e já deu reflexos na bomba. 
Segundo a ANP a gasolina acumula 
alta de 3,85% desde o início do ano, e 
avança 21,28%, sendo que no último 
levantamento a média subiu de R$ 
4,225 para R$ 4,257.

GÁS DE COZINHA
Se em Santa Rosa encontramos a 

gasolina mais barata da região, o Gás 
vendido naquele município está entre 
os mais caros do Estado. Santo Ân-
gelo também está no topo do gráfi co 
e entre os 10 municípios com o gás 
mais caro do Estado. Em contraparti-
da, Cruz Alta vende o gás mais barato 
da Região, inclusive mais barato que 
cidades da região metropolitana. 

Um revendedor de gás de cozi-
nha do município de Cruz Alta, que 
preferiu não ser identificado, afirma 
que naquele município ocorre um 
caso atípico, que na opinião dele não 
serve de parâmetro confiável para os 
demais municípios. Ele afirma que 
existe uma concorrência desleal na 

venda do gás, forçando exagerada-
mente o preço para baixo, mesmo 
assim ele afirma que a venda na casa 
de R$ 65,00 a R$ 70,00 pode confe-
rir uma “boa” margem de lucro para 
o revendedor. 

Analistas dizem que a Petrobrás, 
municípios e estados estão sendo 
beneficiados pela nova política e 

preços internacionais, pois aumenta 
a margem de lucro da companhia e 
são arrecadados mais impostos para 
os estados e municípios. 

No entanto, o único prejudicado 
é o consumidor final que percebe os 
seus recursos financeiros escoando 
para dentro do tanque de combustí-
vel. Diminuindo o poder de compra. 

A ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis faz levantamentos semanais do 
preço da gasolina praticado nos principais municípios do Estado e do País e o consumidor de Santo Ângelo

paga o quarto preço mais caro de todo o Rio Grande do Sul

A gasolina mais cara da região e 
a quarta mais cara do Estado

 Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural (Preço sem a entrega)Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível

Gráfi co revela como é formado o preço da Gasolina no Pais
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LANÇAMENTOS

OUTONO 2018

Estamos ultimando os preparativos para a 18ª edição da esperada “Festa 

do Briefing” - em comemoração aos 23 anos de comunicação deste 

jornalista, que vai ao ar no próximo dia 26, no salão principal do Clube 

Gaúcho. Em torno do tema “O Outro Lado do Briefing”, a festa promete 

ser pra lá de bacana e repleta de gente com astral elevado, além de uma 

excelente gastronomia, muita beleza, descontração e uma sensacional 

música ao vivo com a banda Sherlok. Cabe destacar que o jantar é uma 

produção da banqueteira Chica Sperling e com sobremesa da Divina Gula. 

Duas grifes consagradas! Ah! E por muitas surpresas, agradáveis, é claro! 

Entre elas o lançamento da 50ª edição da Revista O Mensageiro. Sem 

dúvida a noitada de brindes e parabéns ao BRIEFING, vai movimentar a 

sociedade de A a Z. Afinal de contas, a sociedade passa por aqui!

WEDDING. 
Os noivos Roxana 
Carcuchinski Motta - 
médica cardiologista 
e Jean Manzoni 
Deponti, empresário, 
clicados entre seus 
pais Dalmos e Luiza 
Motta, e Maria 
Isabel Manzoni 
Deponti (D) - na 
categorizada festa 
de seu casamento 
que  aconteceu no 
dia 31 de março no 
Clube Gaúcho.

Foto: Raul ScharamFoto: Raul Scharam

NOS ESTADOS UNIDOS! Engenheiro 
Guto Bassani - no mês de abril esteve realizando 
uma viagem de estudos, pelo Vale do Silício, na 
Califórnia, Estados Unidos, e foi clicado em São 
Francisco, tendo ao fundo a Golden Gate Bridge. 

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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REKINTE 

FELIZ ANIVERSÁRIO! Gilson Faustino - estreia 
hoje idade nova e com certeza vai ser alvo de inúmeros 
cumprimentos especialmente de sua esposa Nara, fi lhos 
Gilson Júnior e Monalisa, nora Luciane e neto Gabriel, demais 
familiares amigos. Logo mais à noite, Gilson, reúne  em sua 
aconchegante morada, amigos íntimos e a sua família, para 
celebrar a data especial.  No cardápio: camarão - especialidade 
da família Faustino. Ao Gilson, parabéns e  muitas felicidades!

HAPPY BIRTHDAY! Noeli Tonin, que comanda com 
dinamismo a Abusiva - Feminino, Masculino & Kids, no 
último dia 13, acrescentou mais um ano em sua vida, sendo 
o centro das atenções de seu marido Vilson, fi lha Jaqueline, 
genro Mauro e neta Sofi a, demais familiares e amigos. À 
Noeli, parabéns e sucesso sempre!

BRILHANTE CONQUISTA
O jovem Lyncon Bravo Meotti - feliz e realizado, recebeu 
merecidamente o diploma de conclusão do curso de 
Medicina, pela Universidade de Passo Fundo. Seus pais Wilson 
e Denise Meotti também estão estão orgulhosos e felizes 
com a importante conquista. Ao novo médico, Dr. Lyncon, 
parabéns e muito sucesso nesta nova etapa de sua vida.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick AlmeidaFoto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida
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CulturaGeral 1º Seminário Profissional 
para Capacitação de 

Jovens Lideres

O evento é promovido pelo  Rotaract Club de Santo Ângelo 
e será realizado no sábado, dia 19, a partir das 8h30min, 

no Centro Municipal de Cultura

O 1º Seminário Profi ssional para Capacitação 
de Jovens Lideres acontece no próximo sábado dia 
19, no Centro Municipal de Cultura de Santo Ân-
gelo. O evento é a culminância de mais uma etapa 
de cumprimento do cinquentenário do Rotaract 
Club, que inspirou uma proposta desafi adora en-
tre os associados em todo o Brasil. A abertura do 
seminário será realizado às 8h30min. Logo em 
seguida acontece uma mesa redonda sobre o “Em-
poderamento Feminino e Violência de Gênero”. 
O evento ainda segue com palestras, sorteios de 
brindes e entrega de certifi cados. A inscrição cus-
ta 1kg de alimento não perecível, ou 1 agasalho e 
pode ser realizado no momento do evento. 

O Seminário, entre outras fi nalidades, preten-
de instrumentalizar jovens que estão concluindo 
o ensino médio com ferramentas que ajudarão na 
capacitação para o mundo do trabalho. Além dis-
so, o projeto destes jovens lideres santo-angelen-
ses, também propõe um debate na comunidade a 
cerca da necessidade de formar lideranças e pesso-
as capazes de atuação consciente. 

 Ao longo de três anos, Unimed Missões/RS já incluiu mais de 60 novos médicos
no quadro da cooperativa, crescimento decorrente da fundação do Hospital 

Regional Unimed Missões

Unimed recepciona novos 
médicos cooperados

Médicos foram recepcionados durante o “Conheça a Cooperativa”

Unimed Missões/Divulgação

A Unimed Missões/RS co-
operou seis novos médicos no 
último mês. O objetivo é  a am-
pliar, qualificar e proporcionar 
maior disponibilidade de profis-
sionais em sua rede que abrange 
27 municípios.

Eles foram recepcionados 
no evento “Conheça a Coopera-
tiva”, apresentado pelo gerente 
geral da Unimed Missões/RS, 
Renato Velasques, que orientou 
sobre cooperativismo, Sistema 
Unimed, rotinas administrati-
vas, estrutura e perfil organiza-
cional, atuação e negócios. 

Nos últimos três anos, mais 
de 60 novos médicos foram in-
cluídos ao quadro da coopera-
tiva, crescimento decorrente da 

fundação do Hospital Regional 
Unimed Missões. Hoje, a coo-
perativa conta com 257 médi-
cos cooperados que atuam em 
diferentes especialidades. “O 
ingresso de novos cooperados 
está atrelado à missão da coope-
rativa, que se constitui em ofe-
recer serviços com qualidade ao 
cliente. 

A Unimed Missões/RS tor-
nou-se referência em saúde para 
a região em que está inserida e, 
por isso, tem o compromisso de 
dar continuidade à prática de 
excelência nos serviços presta-
dos e no atendimento qualifica-
do”, salienta o presidente da co-
operativa, Dr. Roberto Valandro 
Bellinaso. 

NOVOS MÉDICOS DA UNIMED MISSÕES/RS

Dr. Daniel Ongaratto Barazzetti - Cirurgia Pástica (CRM 36906/RQE 21726) – Santo Ângelo
Dra. Daniela Peixoto Ceretta - Anestesiologia (CRM 35100/RQE 32247) -  São Borja 
Dr. Lourenço Sabo Müller - Otorrinolaringologista (CRM 37518/RQE 31681) – Santo Ângelo
Dra. Luciana Cassol Bortolini - (CRM 36556/RQE 31652) – Clínica Médica – Santo Ângelo
Dr. Tiago Giordani Camícia – Oncologia Clínica (CRM 36906/RQE 31704) – São Borja
Dra. Vandréia Budel – Medicina (CRM 377110) – Dezesseis de Novembro

A RGE está com inscrições abertas até o dia 4 
de junho, segunda-feira, para o processo seletivo 
do Curso de formação de Eletricistas de Redes Aé-
reas. O curso será realizado no município de Santo 
Ângelo, a partir do dia 30 de julho. 

Para se candidatar é necessário ter no mínimo 
18 anos, Ensino Médio completo e Carteira Na-
cional de Habilitação (categoria B). Além disso, 
o candidato precisa residir nas cidades de Santo 
Ângelo, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, Cruz Alta, 
Tupanciretã, Três de Maio, Horizontina, Crissiu-
mal, Roque Gonzáles, Eugênio de Castro, Joia, 
Júlio de Castilhos e Ibirubá. O curso é gratuito e 
durante os estudos os alunos poderão receber hos-
pedagem e alimentação*. 

As inscrições para participar do processo se-
letivo devem ser feitas de forma online, atra-
vés do site www.rge-rs.com.br até o dia 4 de ju-
nho (o acesso deverá ser feito por notebooks ou 
desktops). Os selecionados serão contatados pela 
empresa por meio do telefone informado na ficha 
de inscrição. As aulas serão realizadas em Santo 
Ângelo, de segunda a sexta-feira, em turno inte-

gral (manhã e tarde) e durarão três meses. É im-
portante ressaltar que, caso seja necessário, os 
alunos precisarão ficar disponíveis para hospe-
dagem neste período. Além disso, a participação 
no curso profissionalizante não garante vaga no 
quadro de colaboradores do Grupo CPFL Energia. 
Será analisada a necessidade da hospedagem e ali-
mentação para cada aluno. 

RGE oferece curso gratuito para formação
de eletricistas em Santo Ângelo

Curso realizado pela RGE terá início em 30 de julho

Divulgação
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Atividade é realizada semanalmente em núcleos de Santo Ângelo

SSanto anto ÂÂngelo desenvolve ngelo desenvolve 
projeto de dança circularprojeto de dança circular

Programa implantado pela Secretaria Municipal de Programa implantado pela Secretaria Municipal de 
Saúde tem como objetivo, gerar o sentimento de união Saúde tem como objetivo, gerar o sentimento de união 

em grupo e o espírito comunitário através da dança em grupo e o espírito comunitário através da dança 

A Secretaria Municipal de Saúde implantou em 
Santo Ângelo, por meio das Práticas Integrativas 
Complementares do SUS -, as Danças Circulares. 

O principal objetivo da dança é gerar o sentimen-
to de união em grupo e o espírito comunitário que se 
instala a partir do momento em que todos dançam de 
mãos dadas, e assim, acabam apoiando e auxiliando a 
pessoa que está ao seu lado. A dinâmica para aprender 
a dança é simples, inicia com o ensinamento do passo, 
após isso, ele é treinado em roda e por último se dança 
com a música. Aos poucos, a pessoa começa liberar a 
mente, o coração, corpo e espírito. A responsável pelo 
programa no município é a enfermeira Cristiane For-
giarini, e conta com o apoio da técnica em enfermagem 
Leonice Stroshom na realização das aulas. 

“As pessoas que participam das rodas de danças 
circulares recebem uma nova experiência com as 
músicas, gestos e ritmos. Ao dançarmos juntos nos 
aproximamos, estimulamos o respeito, aceitação 
e honramos as diversidades”, explica a enfermeira 
Cristiane.  O núcleo do Bairro Ditz possui cerca de 
quinze participantes e uma delas é Noeli Sponchia-
do, de 73 anos que participa desde 2017. “É muito 
bom participar, faz bem para a cabeça e o corpo, de-

pois da dança saio mais leve”, declara. 
A dança é indicada para todas as pessoas inde-

pendente da idade ou da difi culdade de locomoção, 
pois, existe uma modalidade realizada com cadeiras 
para aqueles que possuem difi culdade locomotiva. 
Para participar das danças em Santo Ângelo é pre-
ciso ir até algum dos núcleos e realizar sua inscrição 
na hora, esta é uma atividade gratuita oferecida pela 
Secretaria de Saúde e pelo SUS. 

EducaçãoEsporteEducaçãoGeral
Arquivo JOM

Atos de fé unirão pessoa de religiões 
cristãs diferentes em Santo Ângelo

O Conselho de Igrejas Cristãs 
de Santo Ângelo –CICSA convida 
a comunidade local para partici-
par das celebrações alusivas a se-
mana de Oração, que segue até o 
dia 20 de maio.  As atividades têm 
como objetivo, congregar as dife-
rentes denominações religiosas e 
reforçar as atividades cristãs rea-
lizadas durante todo o ano.

 Em Santo Ângelo serão reali-
zados dois momentos de oração 
pela unidade dos cristões.  A pri-
meira celebração acontece nesta 
quinta-feira, dia 17, na Paróquia 
Santo Antônio, do Bairro Pippi.  Já 
na sexta-feira, dia 18, a celebração 
acontece na Paróquia Evangélica 
de confi ssão luterana (IECLB), De 
Buriti, com inicio às 19h30min.

SAIBA MAIS
Promovida mundialmen-

te pelo Conselho Pontífi ce para 
Unidade dos Cristãos (CPUC) e 
pelo Conselho Mundial de Igrejas 

(CMI), a Semana de Oração pela 
Unidade Cristã (SOUC) acontece 
em períodos diferentes nos dois 
hemisférios. Neste ano a Semana 
de Oração tem como tema “A mão 
de Deus nos une e nos liberta”, 
inspirado no livro de Êxodo. Esse 
tema convida a comunidade a re-
fl etir sobre as realidades escon-
didas, invisibilidades e que nos 
incomodam.

No hemisfério norte, o perío-
do tradicional para a Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos 
(SOUC) è de 18 a 25 de janeiro. Es-
sas datas foram propostas em 1908, 
por Paul Watson, pois cobriam o 
tempo entre as festas de São Pedro 
e São Paulo, e tinham, portanto, um 
signifi cado simbólico.

No hemisfério Sul, por sua vez, 
as Igrejas geralmente celebram a 
Semana de Oração no período de 
Pentecostes (como foi sugerido 
pelo movimento Fé e Ordem, em 
1926), que também é um momen-

to simbólico para a unidade da 
Igreja. No Brasil, o Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs (CONIC) 
lidera e coordena as iniciativas 
para a celebração da Semana em 
diversos estados.

Cartaz de divulgação da Semana de 
Oração pela Unidade Cristã

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

E.T.E. PRES. GETÚLIO VARGAS 
CLASSIFICADA PARA ETAPA NACIONAL 

DA V CONFERÊNCIA NACIONAL 
INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE

A Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio Vargas 
de Santo Ângelo com o projeto “O rio que eu quero”, re-
presentará a 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
na ETAPA NACIONAL DA V CONFERÊNCIA NACIO-
NAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE. O 
projeto foi apresentado pelo delegado titular, o aluno 
Samuel Maciel dos Santos na Conferência Estadual 
que aconteceu nos dias 08 e 09 de maio de 2018, em 
Porto Alegre, onde obteve sucesso na classifi cação. A 
Coordenadora Regional de Educação, professora Eni-
da Teresinha Lange Sallet parabeniza todos os envol-
vidos que trabalham em busca da qualidade de ensino, 
desenvolvendo projetos que estimulam o processo de 
aprendizagem e promoção dos nossos alunos. Segun-
do, a Assessora da Educação Ambiental, na 14ª CRE, 
Ivana Teixeira, a V Conferência Nacional Infantojuve-
nil pelo Meio Ambiente tem como objetivo fortalecer 
a educação ambiental nos sistemas de ensino, propi-
ciando atitude responsável e comprometida da comu-
nidade escolar com as questões socioambientais locais 
e globais com ênfase na participação social e nos pro-
cessos de melhoria da relação ensino-aprendizagem, 
em uma visão de educação para a diversidade, inclu-
siva e integral. A Conferência Nacional é o encontro 
nacional das delegações estaduais para realização de 
ofi cinas, atividades culturais e diálogos sobre o tema 
“Água”, a partir dos projetos de ação selecionados nas 
etapas Estaduais. Serão aproximadamente 460 delega-
dos e delegadas, entre 11 e 14 anos, de todo país, que já 
debateram o tema em suas escolas e nas Conferências 
Estaduais. Na Conferência Nacional, esses jovens irão 
aprofundar a temática, socializar os projetos, partici-
par de ofi cinas. A V Conferência Nacional Infantojuve-
nil pelo Meio Ambiente acontecerá de 15 a 19 de junho 
de 2018, em Brasília.

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO BUSCA 
RECURSOS EM BRASÍLIA PARA ESCOLAS 

ESTADUAIS
O secretário Estadual de Educação, Ronald Krumme-
nauer, reuniu-se em Brasília, na terça-feira (8), com 
o ministro da Educação, Rossieli Soares, e com o mi-
nistro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Na pauta, 
o desenvolvimento do Referencial Curricular Gaúcho, 
que está sendo feito no Estado, e a liberação de verbas 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) para obras na rede de escolas públicas do 
Rio Grande do Sul. Os recursos, na ordem de R$ 100 
milhões, que aguardam questões técnicas para se-
rem liberados, serão utilizados na construção de 200 
novas quadras esportivas. Trata-se de uma deman-
da dos gestores de escolas ouvidos durante o evento 
“Bate-Papo com os Diretores”, realizado nos meses de 
março e abril, e que permitiu que os 2,5 mil diretores 
da rede de ensino conversassem diretamente com o 
secretário de Educação, em 17 encontros pelo Esta-
do. “Iremos intensifi car as reuniões técnicas junto ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
para liberar os recursos já previstos e, também, bus-
car novos”, adiantou Krummenauer. Ele destaca que, 
atualmente, no Rio Grande do Sul, estão sendo reali-
zadas 715 obras de ampliação e reforma da rede esco-
lar, com investimento na ordem de R$ 102 milhões.

REFORÇO DE R$ 11 MILHÕES NA MERENDA 
BENEFICIA 150 MIL ALUNOS

Duzentas e cinquenta escolas do Estado receberão 
um reforço de R$ 11 milhões na verba anual para a 
aquisição e qualifi cação da merenda dos alunos. A 
verba é do Tesouro do Estado. A ação vai benefi ciar 
diretamente cerca de 150 mil alunos e foi viabilizada 
após o Bate-Papo com os Diretores, desenvolvido em 
março e abril pela Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc). Inédito no Rio Grande do Sul, o projeto ser-
viu para aproximar a Seduc dos gestores escolares e, 
ao mesmo tempo, traçar um panorama da rede públi-
ca estadual. “Depois das conversas com os diretores, 
passamos a buscar maneiras de melhorar a questão 
da alimentação escolar, uma das mais solicitadas no 
nosso setor. Sabemos que ainda há muito para ser 
feito, mas esse novo recurso disponibilizado pelo go-
verno vai proporcionar uma grande melhora nessas 
escolas”, informou a diretora do Departamento de 
Planejamento (Deplan) da Seduc, Helena Cadore. 
Diretora-adjunta do Deplan, Neri Barcelos informou 
ainda que o departamento estuda a possibilidade de 
nomeação de mais profi ssionais de Nutrição para as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). “São 
profi ssionais que certamente ajudarão no desenvolvi-
mento da alimentação escolar, pois poderão analisar 
as peculiaridades de cada região”, analisou Neri, que 
participou das reuniões do Bate-Papo.

EducaçãoEsporteEducaçãoGeral

NÚCLEOS E HORÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA

Núcleo Comunitário- Bairro Nova – 14h30min às 
15h30min (atividade quinzenal)
Núcleo Comunitário- Bairro João Goulart – 14h30min às 
15h30min (atividade quinzenal)
Núcleo Comunitário-Bairro Olavo Reis – 16 às 17 horas 
Salão Paroquial- Bairro Aliança – 17h30min às 18h30min

TERÇA-FEIRA

Ginásio da Escola- Indubras – 14h30min às 15h30min
Salão Paroquial- Bairro Cristal – 16 às 17 horas
Salão Paroquial- Bairro Dido – 17h30min às 18h30min

QUINTA-FEIRA 

Salão Paroquial -Bairro Ditz – 14h30min às 15h30min
Salão Paroquial do Bairro Subuski – 16 às 17 horas
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