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Notas

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

22/5/2018 - 11h
1° Prêmio -  4.470
2° Prêmio -  2.690
3° Prêmio -  3.181
4° Prêmio -  3.476
5° Prêmio -  5.020
6° Prêmio -  8.837

22/5/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

18°
7°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

18°
6°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

22º
8°

0 mm

Editorial
 A semana iniciou 

com protestos de 
caminhoneiros em 
todo o país. Na re-
gião também houve 
pontos de bloqueios 
e nesta edição você 
confere todas as in-
formações sobre os 
protestos locais, pois 
o preço do diesel e 
da gasolina infl amou 
os consumidores. Na 
página sete, mos-
tramos como foram 
as paralizações que 
ocorreram no trevo 
da ERS 344, com a 
BR 285.

A página três do 
JOM desta quarta-
-feira é voltada a in-
fraestrutura. Nesta 
página mostramos 
buracos que foram 
originados pelas úl-
timas chuvas que 
atingiram Santo Ân-
gelo. Nesta página 
também você pode-
rá ler propostas de 
atualização do plano 
diretor e do aplicati-
vo da Zona Azul, que 
deverá ser lançado 
nos próximos dias.

A agricultura 
também é destaque. 
Na página 6, estão 
as informações so-
bre a produtividade 
da soja, que superou 
as expectativas e os 
dados estatísticos da 
safra foram analisa-
dos e consolidados 
pelo COMEA. Além 
disso, nesta edição, 
você leitor, pode-
rá saber mais sobre 
a inauguração do 
Museu Alemão na 
Atafona, noticias de 
cultura, segurança e 
esporte.

Uma boa leitura e 
uma ótima semana.

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Marcos Demeneghi

Torcida aplaude
o futebol local

Após 30 anos, torcedores de 
Santo Ângelo tiveram a possibili-
dade de acompanhar um “clássico” 
entre duas equipes locais, válido 
por uma competição oficial. 

No último domingo, cerca de 
500 torcedores do Elite Clube 
Desportivo e da SER Santo Ânge-
lo acompanharam lado a lado o 
primeiro jogo da história entre as 
duas equipes. 

O “SER-LITE” foi realizado no 
Estádio da Zona Sul e quem levou 
a melhor foi o Galó Carijó, que 
venceu a SER por 2 a 1. O duelo foi 
válido pela 5ª rodada do Grupo A 
da Terceirona Gaúcha (Segunda 
Divisão), e no próximo domingo as 
duas equipes voltam a se enfrentar 
pela sexta rodada. A partida inicia 
às 15h.

 
O JOGO

No campo, o torcedor pode 
acompanham um jogo em que a Ser 
Santo Ângelo começou pressionan-
do mais. Porém, o primeiro gol da 
partida saiu somente aos 43 minu-
tos e foi do Elite. Dimitry foi derru-
bado na área e Wendryl de pênalti 

abriu o placar. 
Logo no iniciou da segunda eta-

pa, a SER Santo Ângelo empatou a 
partida em um cruzamento de Sa-
piranga, no qual Chapecó cabeceou 
para deixar o marcador igualado 
em 1 a 1. 

Após o empate a partida ficou 
bastante truncada, com muitas fal-
tas. A vitória do carijó saiu somente 
aos 33 minutos da segunda etapa, 
quando Dimitry recebeu na área, 
girou e chutou para o gol, marcan-
do 2 a 1 Elite. O resultado seguiu 
até o final da partida e após o apito 
final, torcedores aplaudiram o due-
lo entre as duas equipes. 

Com o resultado o Elite subiu 
para a segunda colocação do gru-
po A com 7 pontos, cinco atrás do 
líder Gaúcho. Já a SER Santo Ân-
gelo permaneceu na lanterna com 
1 pontos. 

O grupo A da Segunda Divisão 
possui cinco equipes, que enfren-
tam em turno e returno. Os quatro 
primeiros avançam para as quartas 
de final e seguem vivos na busca 
pelas duas vagas para a Divisão de 
Acesso 2019.

Crescente
22/5 a 28/5

Cheia
29/5 a 5/6

Brigada Militar prende 
traficantes na Rodoviária

A Brigada Militar prendeu dois trafi cantes que 
estavam vindos para Santo Ângelo com o objeti-
vo de assumir um ponto de drogas no município. 
Também existe a suspeita de que a dupla integra a 
facção “Os Manos”, da região metropolitana.

Segundo a Brigada Militar, o 7ºRPMon, rece-
beu denúncia de que um indivíduo da região me-
tropolitana, estaria vindo de ônibus juntamente 
com seu irmão menor, os quais iriam assumir um 
ponto de tráfi co, na denúncia também constava 
que os suspeitos iriam trazer arma e drogas.  Po-
liciais da BM passaram a monitorar a chegada do 
referido ônibus e por volta das 5h da terça-feira, 
durante o desembarque, abordaram J.L.B. e um 
menor de idade.  Com os suspeitos foi localiza-
do um revólver cal.38 em ocorrência de furto e a 
quantia de 302,24 gramas de crack, 201,18 gra-
mas de cocaína e R$ 93,65 em dinheiro.  Após a 
ocorrência, eles foram conduzidos à DPPA onde 
foi Lavrado a Prisão em Flagrante.

Vestibular de Inverno
da URI segue aberto

A URI Santo Ângelo está com inscrições aber-
tas ao Vestibular de Inverno. O processo seletivo 
seleciona candidatos para dez cursos, com prova 
única sendo realizada no dia 10 de junho. O pro-
cesso seletivo de inverno oferece vagas nos seguin-
tes cursos no campus Santo Ângelo: Administração 
(noturno), Ciências Contábeis (noturno), Ciência 
da Computação (noturno/diurno), Direito (no-
turno), Educação Física- Bacharelado (noturno/
diurno), Educação Física- Licenciatura (noturno/
diurno), Engenharia Civil (noturno), Engenharia 
Elétrica (noturno/diurno), Engenharia Mecânica 
(noturno), Engenharia Química (noturno/diurno). 
A inscrição deve ser feita no site vestibular.uri.br, 
até o dia 5 de junho. A taxa é de R$ 70. Mais infor-
mações no telefone 0800 510 3737 ou pelo e-mail 
vestibular@santoangelo.uri.br.

Bairro São Carlos 
ganha ESF modelo 

Em cerimônia realizada na manhã de sábado, 19, 
o prefeito Jacques Barbosa e o secretário municipal 
de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, entregaram para o 
Bairro São Carlos e comunidades adjacentes as novas 
e amplas instalações da Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), com equipe multiprofi ssional de atendimento e 
um rol de serviços prestados na área de saúde pública. 
A nova estrutura vai atender cerca de três mil habitan-
tes residentes naquela área da cidade.

Aprovado reajuste salarial 
dos servidores municipais

Os vereadores de Santo Ângelo aprovaram, na 
sessão ordinária desta semana (21), projetos de lei, 
de autoria do Prefeito e da Mesa Diretiva da Câ-
mara, que reajustam a remuneração dos funcioná-
rios públicos municipais da Prefeitura e da Câma-
ra Municipal em 2,68%. O reajuste é válido para 
efetivos, servidores com contrato temporário e que 
ocupam cargos de confi ança na gestão. No entan-
to, não estende ao secretariado, prefeito e vice. O 
mesmo acréscimo será concedido a aposentados e 
pensionistas. Também são contemplados os ser-
vidores celetistas dos quadros suplementares. O 
parâmetro utilizado para a revisão geral da remu-
neração dos servidores foi o índice infl acionário 
mais alto, o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo. Conforme a justifi cativa da administração, 
o percentual foi estipulado conforme a capacidade 
fi nanceira do Município e respeitando a legislação. 
Além disso, a administração municipal informou 
que já existe uma comissão nomeada para avalia-
ção e prosseguimento da política de valorização 
dos servidores.
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Trânsito Zona Azul ganhará 
aplicativo 

Os motoristas que utilizam o estacionamen-
to rotativo – a chamada Zona Azul – em Santo 
Ângelo terão mais uma opção de pagamento, 
em breve, além dos 27 parquímetros instalados 
na região central da cidade ou os cartões recar-
regáveis disponibilizados pela Rek Parking. O 
aplicativo para celular que pode ser baixado 
gratuitamente e tem como objetivo facilitar a 
vida dos motoristas na hora de comprar o bi-
lhete do estacionamento.

O anúncio foi feito pelo gerente regional 
Vinicius Macedo e diretores da Rek Parking, 
– empresa que administra o estacionamento 
rotativo em Santo Ângelo – após reunião com 
o prefeito Jacques Barbosa, o secretário de 
Administração Hélio Costa e com o diretor do 
Departamento Municipal de Trânsito (DMT), 
Gerson Rodrigues, ocasião em que o Executivo 
cobrou a modernização dos serviços prestados 
pela administradora e a manutenção do valor 
das tarifas. 

O diretor de Trânsito explica que as regras 
para comprar o bilhete eletrônico do estaciona-
mento rotativo são as mesmas, ou seja, os va-
lores, o tempo de uso e a área de cobertura da 
Zona Azul são iguais ao do bilhete emitido no 
parquímetro. 

“A proposta é oferecer mais uma opção que 
facilite o uso do estacionamento rotativo”, afir-
mou Rodrigues. Com a implantação do novo 
sistema prevista para este primeiro semes-
tre, Santo Ângelo passa a ser o 10º município 
gaúcho a ofertar tecnologia aos usuários do 
estacionamento rotativo. O prefeito Jacques 
determinou os ajustes contratuais para o fun-
cionamento do sistema e prevê o seu início para 
meados de junho. 

COMO FUNCIONA
Segundo os representantes da Rek Parking, 

o funcionamento do sistema é simples. Depois 
de efetuar o cadastro no aplicativo, o motoris-
ta pode comprar créditos de no mínimo R$ 5 
e máximo de R$ 300, que serão descontados 
do saldo, de acordo com a utilização. A compra 
pelo aplicativo no celular será permitida apenas 
com cartão de crédito. Já quem comprar cré-
ditos pelo site terá a opção de pagar via boleto 
bancário e com cartões de crédito e débito. Para 
utilizar os créditos, o motorista ativa o uso do 
ticket eletrônico no próprio aplicativo. Os mo-
nitores poderão consultar se um veículo esta-
cionado está utilizando o aplicativo por meio da 
placa do veículo, que constará no cadastro do 
usuário no sistema. O usuário poderá cadastrar 
quantos veículos quiser em seu CPF. 

Ao estacionar em uma vaga da Zona Azul, 
basta abrir o aplicativo e selecionar o ícone 
“utilizar zona azul”. Uma tela abrirá solicitando 
a placa do veículo. O aplicativo disponibiliza, 
então, as tarifas. O usuário seleciona o tempo 
desejado e conclui a compra. Quanto o tempo 
comprado estiver se esgotando, o aplicativo en-
via um alerta ao usuário. 

Reunião tratou sobre o aplicativo (app), que poderá ser baixado 
gratuitamente para pagamento do estacionamento rotativo

AI PMSA / Fernando Gomes

Em maio deste ano ocorreram cinco períodos de 
precipitação e acumulando 168 milímetros de chu-
va. Esta quantidade de água foi o sufi ciente para am-
pliar buracos nas vias públicas e isso incomoda mui-
ta gente, mas tem um destes buracos que incomoda 
muito mais. Localizado na Av. Getúlio Vargas próxi-
mo da rótula da Av. Sete de Setembro está causando 
impacto na suspensão dos veículos que transitam no 
sentido norte/sul. 

Para quem trasita neste sentido o buraco é re-
lativamente discreto na aparência, mas no sentido 
oposto percebe-se que o desnível está próximo de 20 
cm de profundidade. Nas horas de maior fl uxo de 
veículos fi ca impossível o desvio, mesmo estando em 
baixa velocidade. 

PRECIPITAÇÕES E PLUVIOMETRIA 
No mês de maio tivemos quatro precipita-

ções principais: dias 5, 11, 15, 18 e 20 (acúmulo de 
168mm). Por enquanto nada comparada a situação 
do ano passado (maio/2017) quando choveu 643 
milímetros de 01/05 a 31/05. Em maio de 2017 as 
chuvas causaram transtornos e danos nas vias públi-
cas da zona urbana e rural de nossa cidade. No dia 
31 de maio o Rio Ijuí chegou a alcançar 6,65 metros. 

Nos últimos dias o Rio até subiu um pouco, che-
gou a 2,92 no dia 20, mais está baixando e iniciou a 
semana em 2,40 metros.O frio mais intenso do ano 
também foi registrado no início desta semana às 6h 
da manhã de segunda-feira, dia 21, a estação meteo-
rológica da URI registrou 8°. 

Durante o mês de maio as precipitações de chuva acumularam 168 milímetros. A 
quantidade de chuva foi sufi ciente para abrir alguns buracos nas ruas da cidade

Volume de chuva já 
causa danos no asfalto

Buraco na Rua Sete de Setembro, próximo a rótula com a Avenida Getúlio Vargas 

Reunião discute propostas de atualização
do Plano Diretor de Santo Ângelo

Representantes da comunidade local se reuni-
ram na manhã da segunda-feira, dia 21, para discu-
tir as propostas que visam atualizar o Plano Diretor 
de Santo Ângelo, vigente deste 2011. O encontro 
ocorreu na sede da Câmara Municipal e foi condu-
zido pelo Presidente da Casa, Everaldo de Oliveira, 
pelo Prefeito Jacques Barbosa e por representantes 
do Escritório das Cidades. Conforme destacou o Pre-
feito Municipal, revisar o Plano é fundamental para 
o desenvolvimento da cidade. 

Juliana Costa, coordenadora do Escritório das 
Cidades, foi quem apresentou e explicou as altera-
ções que estão sendo propostas. Ela iniciou seu pro-
nunciamento esclarecendo que as atualizações são 
questões que se apresentam no dia a dia, tanto por 
parte de técnicos, como dos contribuintes. Dentre 
as propostas discutidas durante a reunião esteve a 
inclusão do Plano de Mobilidade Urbana, da carti-
lha sobre calçadas e questões ligadas aos recuos em 
construções e nas tabelas de uso do solo. Outra alte-
ração tem relação com o Centro Histórico. A propos-
ta debatida é que seja retirada a altura máxima para 
construções de prédios no quadrante. Até então, o 
máximo estabelecido era 8,15m. Ainda, de acordo 
com Juliana, para uma segunda etapa estão sendo 

estudadas modifi cações no mapa de zoneamento e a 
elaboração de mapa com prolongamento das vias, o 
que servirá de subsídio sempre que um novo lotea-
mento for implantado no município.

 De acordo com o Presidente da Câmara, Eve-
raldo de Oliveira, a reunião desta segunda-feira foi 
o início do debate para atualização do Plano. Uma 
nova reunião deverá ser agendada nos próximos 
dias a fi m de concluir a elaboração do projeto.

Reunião foi realizada na manhã da segunda-feira, 
dia 22, na Câmara de Vereadores

Marcos Demeneghi

Marcos Lufth
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PARTICIPAÇÃO DE NASCIMENTOPARTICIPAÇÃO DE NASCIMENTO

ocorrido no dia 18 de maio, em Bauru - São Paulo. 
Elena  com 2,470kg e 47cm, Mackenzie com 2,185kg e 45 cm.

Os papais  Chelsea e Renan Santos Lenz, 
participam com muita alegria o nascimento de

Elena & Elena & MackenzieMackenzie
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HAPPY 
BIRTHDAY! 
Ayane 
Rodrigues 
- dinâmica 
engenheira 
civil, que 
integra a 
equipe da CCL, 
estreou idade 
nova no último 
domingo, dia 
20, sendo alvo 
de muitas 
homenagens, 
especialmente 
de seus 
familiares e 
amigos. À 
querida Ayane, 
parabéns 
e sucesso 
sempre!

Foto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel

As formandas 2018 do curso 
de Matemática da URI 
Santo Ângelo, brindando 

o Dia do Matemático ocorrido 
dia 6 de maio, juntamente com 
as professoras Gilvete Lirio e Ana 
Maria. Na ocasião a professora 
Gilvete foi convidada para ser a 
Paraninfa da turma e a professora 
Ana Maria para ser a Patonesse. 
A cerimônia de formatura está 
agendada para o mês de agosto. 
Na foto, as acadêmicas Fernanda, 
Karen e  Lilian, professoras 
Gilvete e Ana Maria, acadêmicas 
Sandra, Daiana e Bruna com sua 
fi lha Brenda.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

HOJE, QUARTA-FEIRA
É DIA DE CONFERIR 
NOVIDADES

É neste sábado, 26, no salão principal do Clube Gaúcho a super comentada 
e esperada “Festa do Briefi ng”, que chega  sua 18ª edição com o objetivo 

de celebar os 23 anos de comunicação deste jornalista, em torno do tema 
“O Outro Lado do Briefi ng!! O tradicional evento vai ser muito bacana e 
lotado de gente com astral elevado, além de um belo jantar, muita beleza, 
descontração e uma sensacional música ao vivo com a banda Sherlok. O 
jantar é uma produção da banqueteira Chica Sperling e com sobremesa da 
Divina Gula. Entre as atrações homenagens para as Misses Santo Ângelo de 
1999 até 2018, e o lançamento da 50ª edição da Revista O Mensageiro. Com 
certeza a noitada de brindes e parabéns ao BRIEFING, promete movimentar 
a sociedade de A a Z. Afi nal de contas, a sociedade passa por aqui!
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REKINTE 

FELIZ ANIVERSÁRIO! Marilise Lacroix Voese 
- dinâmica professora e atuante primeira-dama do 
Clube Gaúcho, ontem dia 22, foi o centro das atenções, 
especialmente de seu marido Luís Voese, fi lhos, demais  
familiares e amigos. O motivo: a sua troca de idade! À 
querida Marilise, parabéns e sucesso sempre!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

A AABB, na última sexta-feira, foi o cenário do Jantar em Homenagem às Mães 
em prol da ASPA|Bicho Amigo. A noite benemerente com ambientação de Edu 

Vargas, teve jantar de Fabiano Borges e desfi le da coleção inverno 2018 da loja 
La Boutique. Outra atração, foi a apresentação da nova logomarca da ASPA|Bicho 
Amigo, além das novas camisetas e um vídeo mostrando o trabalho realizado pela  
entidade que zela pelos animais. O vídeo e a logomarca, foram produzidos pela Belif. 
Sorteio de brindes e a boa música do trio Tarumani, Keny Borges e Hákylla Fernandes 
completaram a noite, que teve sonorização e iluminação da MR Som & Luz. Acima, 
Leila Werle, Renata Matias e Nadir Vier - da ASPA|Bicho Amigo com as modelos, 
Rochele Morais, Amanda Debacco Pazzani, Drissana Koch, Carol Fogaça e Georgia 
Horrana, na apresentação das novas camisetas e logomarca da ASPA|Bicho Amigo. E 
à direita, a empresária Andressa Fonseca, da La Boutique, entre suas colaboradoras 
Taiane Medeiros e Morgana Nascimento, que recebeu muitos aplausos pela bela 
mostra de moda. O registro fotográfi co do evento foi da fotógrafa Rhuanaíse Franco.

Fotos: Rhuanaíse FrancoFotos: Rhuanaíse Franco
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CulturaAgronegócio

Esposa Thereza, fi lhos Rosa, Silvia, Sonia, 
Luiz, Mario, Rogerio, Rejane, Eulalia (In 
memorian), genros, noras, netos e bisnetos 
ainda consternados com falecimento do 
inesquecivel 

 

convidam para Missa a ser celebrada hoje, dia 
1º de junho de 2016, quarta-feira, às 19 horas, 
na Catedral Angelopolitana. 

Registramos agradecimento a todas as 
pessoas que de uma forma ou de outra nos 
confortaram nestes momentos tão difi ceis.

CONVITE PARA
MISSA DE 2° ANO DE 

FALECIMENTO

JoséJosé
Vicente Vicente 
KrinskiKrinski

“Tua missão esta cumprida, tua 
lembrança seguirá conosco. Deixou 
no coração de cada um de nós, uma 

lembrança viva e uma lição de vida. 
Foi para nós um elo de união, força, 

carinho e bondade”.

Colheita da soja Colheita da soja 
encerra com encerra com 
rendimento históricorendimento histórico

Os dados da produtivida-
de de soja foram consolidados 
em Santo Ângelo. A safra foi 
concluída e a produção média 
da principal cultura de verão 
(soja) ficou em 60 sacos/há, su-
perando a expectativa inicial de 
média que era de 55 sacos/ha. A 
área plantada foi de 40 mil hec-
tares e a conclusão foi realizada 
durante a reunião da Comissão 
Municipal de Estatísticas Agro-
pecuárias (COMEA), realizada 
na manhã de ontem, dia 22.

O rendimento da soja nas 
lavouras de Santo Ângelo foi 
considerado acima da média 
histórica e compôs um cenário 
animador para os produtores da 
oleaginosa na região das Mis-
sões e Noroeste. A produtivida-
de acima da média é atribuída a 
boas condições climáticas e ao 
investimento correto em tec-
nologia de plantio, como adu-
bação e controle fitossanitário. 
A cotação da soja no mercado 
internacional e a valorização 
do dólar frente ao real, fecha o 
contexto favorável do produtor 
neste ano. 

O milho convencional plan-

tado no município (3000 ha) 
também teve o índice de pro-
dutividade oficial do Município 
fixada em 130sc/ha. Planta-se 
900 hectares irrigados e nestas 
áreas houve uma frustração de 
produtividade devido a fenô-
menos climáticos (vendavais), 
sendo fixada a 166sc/ha, índice 
aquém do esperado pelos pro-
dutores. 

Participam deste levanta-
mento estatístico, represen-
tantes de entidades ligadas 
à agricultura como: Emater, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (STR), Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura, Cotrisa, 
Camera, Banco do Brasil (BB), 
Associação dos Produtores de 
Sementes do Sul (Apassul), IF 
Farroupilha e IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatís-
tica. 

CULTURAS DE INVERNO
Neste mesmo encontro os 

membros da comissão fizeram 
um levantamento preliminar 
da área que será plantada com 
culturas de inverno em Santo 
Ângelo, concluindo que o trigo 

terá mais uma redução na área, 
cerca de 20% menor que no ano 
anterior. 

O coordenador regional do 
IBGE, Milton Paulo Justin Bo-
elke, avaliou que nos últimos 
quarto anos a área plantada 
com o trigo reduziu em 50%. 
A estimativa de área foi fixa-
da inicialmente em 7,2 mil ha.  
Produtores de Santo Ângelo 
ainda plantam aveia branca 
3000 ha e aveia preta 4000 ha. 
Vale lembrar que as culturas de 
aveia que entram nesta estatís-
tica são destinadas a colheita e 
comercialização do grão.

Em Santo Ângelo ainda são 
feitas plantações de aveia e aze-
vém para pastagem e áreas com 
cobertura de pousio (Pousio é 
nome que se dá ao descanso ou 
repouso proporcionado às ter-
ras cultiváveis, interrompendo-
-lhe as culturas para tornar o 
solo mais fértil. Além desta fi-
nalidade, pode ser usado como 
meio de controle de ervas da-
ninhas, consorciada a outras 
práticas, como a rotação de cul-
turas e plantio de plantas cha-
madas forrageiras) 

Reunião do COMEA no IBGE de Santo Ângelo

Produtividade da soja ultrapassou as expectativas. A média de Santo Ângelo foi de 
60 sacas/ha. A quantidade é a maior da história, enquanto a cultura do trigo, que 

começa a ser implantada neste mês, teve mais uma redução da área cultivada

Marcos Demeneghi
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Na segunda-feira (14/05), a 14ª Coordenadoria Regional de 
Educação promoveu o a primeira etapa do Encontro de For-
mação Educação Especial, realizada na EEEF Esther Schroe-
der, em Santo Ângelo. Este encontro trabalhou com a temá-
tica “Estratégias para a produção de materiais para alunos 
cegos”, tendo como multiplicadoras as professoras Elisan-
gela Frois Cunha Ledur e Jovânia Bueno Teixeira. Segundo 
a Assessora de Educação Especial da 14ª CRE, Alice Maicá, 
os Encontros de Formação totalizarão 80 horas, envolvendo 
os professores das Salas de Recursos das escolas estaduais 
de abrangência da 14ª CRE. Nos próximos encontros serão 
abordados assuntos referentes ao Letramento dos Sujeitos 
com Autismo, Comunicação Alternativa, entre outros.

SEDUC REALIZA “SEMINÁRIO DAS ESCOLAS 
ESTADUAIS DE CURSO NORMAL NO RS”

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) promoveu nos 
dias 16 e 17, o “Seminário das Escolas Estaduais de Curso 
Normal do Rio Grande do Sul”, no Auditório da Caixa Eco-
nômica Federal, em Porto Alegre. O evento teve como intuito 
propor uma refl exão sobre as perspectivas da Educação In-
fantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, diante da 
Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Atualmen-
te, o Estado conta com 100 escolas que oferecem a modali-
dade de ensino e cerca de 11 mil alunos. A secretária-adjunta 
de Educação, Iara Wortmann, afi rmou que o Curso Normal 
exerce um papel fundamental na formação dos novos edu-
cadores. “A educação se faz no cotidiano das escolas. Nada 
é mais simbólico do que a relação entre aluno e professor na 
sala de aula. Eu quero dizer que eu também sou uma ‘norma-
lista’, no sentido pedagógico, e acredito no Curso Normal”, 
destacou. Representando a 14ª Coordenadoria Regional de 
Educação participou a Chefi a Pedagógica, Rute Ribeiro Go-
mes e a Inspetora de Ensino, Eliena Garlet.

14ª CRASSERS PROMOVE 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

A diretoria da 14º CRASSERS, com apoio do 5º NOEM, 
Smed Santo Ângelo, 14ª CRE, GDF Os Farroupilhas pro-
moveu na sexta-feira (18/05), a primeira etapa do Curso 
de Formação “A Prática da Supervisão e Orientação Esco-
lar na Contemporaneidade”. A Coordenadora Regional de 
Educação da 14ª CRE, professora Enida Teresinha Lange 
Sallet fez a abertura do encontro, momento em que desta-
cou a importância das formações e do efetivo trabalho da 
14ª CRASSERS, ASSERS e 5º NOEM. O evento acontece 
no Centro Municipal de Cultura de Santo Ângelo, com o 
tema “Base Nacional Comum Curricular – Currículos e 
Propostas Pedagógicas”, tendo como palestrante Maria 
José Machado de Lima, Presidente da Associação dos Su-
pervisores do Rio Grande do Sul. A formação destina-se 
aos coordenadores pedagógicos e/ou supervisores escola-
res, orientadores educacionais e direções das escolas das 
redes Estadual, Municipal e particular da região. Será rea-
lizada em 05 encontros, totalizando 40 horas. Veja as datas 
dos próximos encontros e temáticas que serão abordadas: 
2ª etapa- 15/06/18 - Supervisor e Orientador – abrindo 
as portas para vencer barreiras; 3ª etapa – 13/07/18- In-
terdisciplinariedade – teoria, prática e projetos educativos 
envolvendo a educação básica; 4ª etapa - 24/08/18 - Nos-
sas raízes/ cultura do povo gaúcho e 5ª etapa – 11/09/18- 
A Educação na contemporaneidade e relato de práticas 
pedagógicas das escolas.

SEMINÁRIO - MUNICIPALIZAÇÃO
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aconteceu no dia 15 de maio, no Auditório do Ministério 
Público Estadual, em Porto Alegre, o SEMINÁRIO - MU-
NICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Cons-
truindo uma política compartilhada. O evento visou discutir 
e buscar o entendimento e o compartilhamento de dúvidas 
e soluções sobre o tema. Também debateu sobre a legisla-
ção e a gestão do sistema. Representando a 14ª CRE par-
ticipou a Coordenadora Regional de Educação, professora 
Enida Teresinha Lange Sallet e a Chefi a dos Recursos Hu-
manos, Vera Medeiros.

ALUNO SAMUEL CLASSIFICADO PARA A V 
CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL 

PELO MEIO AMBIENTE
A Coordenadora Regional de Educação, professora Eni-
da Teresinha Lange Sallet recebeu na manhã (18/05), o 
aluno Samuel Maciel dos Santos, juntamente com a pro-
fessora orientadora Elisiane Marques Cristoschek e a 
diretora Márcia Aranda da ETE Pres. Getúlio Vargas. O 
aluno Samuel, acompanhado da assessora da Educação 
Ambiental na 14ª CRE, Ivana Teixeira, participou da Con-
ferência Estadual, que aconteceu nos dias 08 e 09 de maio 
de 2018, em Porto Alegre, onde obteve sucesso na classi-
fi cação, habilitando-se para participar da V Conferência 
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente ocorrerá de 
15 a 19 de junho de 2018, em Brasília. A Coordenadora 
Regional de Educação, professora Enida Teresinha Lange 
Sallet parabeniza todos os envolvidos que trabalham em 
busca da qualidade de ensino, desenvolvendo projetos que 
estimulam o processo de aprendizagem e promoção dos 
nossos alunos. “A 14ª CRE, as escolas, os professores exis-
tem em função da aprendizagem e do desenvolvimento 
dos alunos”, destacou. Segundo, a Assessora da Educação 
Ambiental, na 14ª CRE, Ivana Teixeira, a V Conferência 
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente tem como 
objetivo fortalecer a educação ambiental nos sistemas de 
ensino, propiciando atitude responsável e comprometida 
da comunidade escolar com as questões socioambientais 
locais e globais com ênfase na participação social e nos 
processos de melhoria da relação ensino-aprendizagem, 
em uma visão de educação para a diversidade, inclusiva e 
integral. A 14ª CRE deseja sucesso nessa nova etapa.
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EducaçãoEsporteEducaçãoTransporte

Caminhoneiros paralisam ati-
vidades, inclusive em Santo Ân-
gelo e cidades vizinhas. Na terça-
-feira, dia 22, queimavam pneus 
na BR 285 no trevo de acesso 
a Entre Ijuís e convidavam os 
colegas motoristas, que ainda 
trafegavam pela rodovia, a esta-
cionarem no posto localizado no 
entroncamento da ERS 344. No 
entanto, poucos caminhoneiros 
se arriscavam a sair para a es-
trada. Nas  rodovia percebia-se 
somente carros de passeio, tendo 
em vista os varios pontos de blo-
queios que teriam que romper.

A Polícia Rodoviária Federal 
de Ijuí confi rmou manifestações 
em Santo Ângelo e Ijuí na BR 285 
e BR 342, em São Luiz Gonzaga 
na BR 285 (Trevo da CESA), em 
Cruz Alta, Panambi, Santa Rosa e 
Três de Maio. 

O aumento dos custos de 
transporte das cargas determina-
do principalmente pelo aumento 
do Diesel foi a motivação maior 
da paralização, mas os caminho-
neiros que estavam parados no 
trevo de acesso a Entre-Ijuís tam-

bém alegam que o custo do trans-
porte é impactado com uma série 
de outros itens, como: pneus,  
alimentação, óleo, pedágios e a 
manutenção do caminhão. Eles 
alegam que estão praticamente 
pagando para trabalhar. 

Segundo a Polícia Rodoviaria 
Federal, em ambos os pontos, 
não houve bloqueio de carros de 
passeio e as manifestações segui-
ram de forma tranquila. Ocorreu 
um único caso de ameaça em Pa-
nambi, onde um caminhão foi 
apedrejado. 

PETROBRAS DECIDE
BAIXAR OS PREÇOS 

A partir de hoje, dia  23, a ga-
solina e o óleo diesel fi carão mais 
baratos nas refi narias de todo 
o país. Informações divulgadas 
ontem no site da Petrobras indi-
cam que o preço da gasolina cairá 
2,08% e o do diesel, 1,54%.

A queda no preço da gasoli-
na ocorre depois de 11 aumentos 
consecutivos nos últimos 17 dias 
e de o preço do produto ter fecha-
do os primeiros 21 dias do mês 

de maio com alta acumulada de 
16,07%. Com a queda de 2,08% 
que entra em vigor amanhã, o 
preço da gasolina nas refi narias 
cairá para R$ 2,0433. 

Mesmo com o anúncio da 
redução, os motoristas que esta-
vam na BR 285 afi rmaram que 
continuarão por tempo indeter-
minado. Pois não acreditam que 
dará refl exos consideráveis na 
economia de transporte das car-
gas. 

Segundo a Petrobras, os au-
mentos são consequência das 
oscilações do preço do barril do 
petróleo no mercado externo. De 
acordo com a estatal, “os com-
bustíveis derivados de petróleo 
são commodities e têm seus pre-
ços atrelados aos mercados inter-
nacionais, cujas cotações variam 
diariamente, para cima e para 
baixo”.

A companhia destacou que 
a variação dos preços nas refi -
narias e terminais é importante 
para que a empresa possa com-
petir de forma efi ciente no mer-
cado brasileiro.
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