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NotasNotas Editorial
 

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Hoje continuamos 
com a Série “Novos 
Imigrantes”. No úl-
timo sábado, conta-
mos como iniciou o 
processo da vinda de 
Haitianos e outros 
imigrantes para Santo 
Ângelo. Hoje o desta-
que é para os dados 
ofi ciais do Ministério 
do Trabalho e da Poli-
cia Federal, que mos-
tra quantos estrangei-
ros buscam emprego 
em Santo Ângelo e na 
região e qual o perfi l 
principal destes novos 
imigrantes.

Nessa edição do 
JOM também apre-
sentamos a cobertura 
das manifestações em 
favor à greve dos ca-
minhoneiros, que lo-
taram as ruas centrais 
na quinta-feira. Desta-
camos também os re-
fl exos que as paraliza-
ções tiveram em Santo 
Ângelo, como o can-
celamento das aulas, 
falta de combustível e 
prefeituras que estão 
atendendo de forma 
parcial na região. 

Hoje é dia de festa 
e lembramos que logo 
mais a noite, no Clube 
Gaúcho, Amauri Lí-
rio celebra 18 anos de 
Briefi ng Social e a noi-
te marca o Lançamen-
to da 50ª Revista O 
Mensageiro, especial 
Briefi ng Social.

Na página 3, o 
destaque é para a 
educação, com uma 
matéria mostrando o 
aniversário do Colégio 
Sepé Tiaraju e do Sin-
pro-RS.  Esta edição 
também conta com os 
tradicionais cadernos 
Viver Bem e BS. Além 
disso, você confere os 
principais assuntos 
que foram destaque na 
semana. 

Uma boa leitura e 
um ótimo fi nal de se-
mana.

Marcos Demeneghi

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EDITAL Nº 47/SMAd/2018
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

JACQUES GONÇALVES BARBOSA, Prefeito Municipal de Santo Ângelo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA 
a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) aprovada(s) em Processo Seletivo Simplifi cado para contratação por prazo 
determinado, previsto no Edital nº 010/SMAd/2017, conforme ordem de classifi cação divulgada, para preenchimento de 
vagas no quadro conforme segue:

O(a) convocado(a) deverá comparecer na Secretaria de Administração nos dias 29 E 30 DE MAIO DE 2018, em horário 
de expediente, a fi m de anexar documentação necessária para o preenchimento da vaga. 
OBSERVAÇÕES:
a) O(a) candidato(a) convocado(a) deverá comparecer na Secretaria de Administração munido(a) do rol de documentos 
que se encontram disponível na Secretaria de Administração ou no site http://www.santoangelo.rs.gov.br/
b) O(a) candidato(a) convocado(a) deverá possuir 01 (uma) cópia xerográfi ca (xérox) de todos os documentos que 
constam no rol acima citado.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO, em 26 de maio de 2018. 

JACQUES GONÇALVES BARBOSA – Prefeito

Categoria funcional – Servente
(Classificação Suplente 40 a 42)
40- Vilma Schmidt
41- Claudiomiro Rodrigues
42- Silene Rissi Etchegaray

Categoria funcional – Professor Geografi a (Classifi cação Suplente 04)
04- Tânia Secretti
Categoria funcional – Professor Anos Iniciais (Classifi cação Suplente 
19)
19- Daniela Mara Sanfelice

URI oferece curso
de Excel Básico

Permanecem abertas na URI Santo Ângelo, até 
dia 6 de junho, as inscrições para o Curso de Excel 
Básico, a ser ministrado dia 9 de junho, das 7h45 às 
11h45 e das 13h às 17h, no Laboratório 7 (prédio 8). 
De acordo com a coordenadora do curso, professo-
ra doutora Neusa Salla, “a importância de aprender 
a usar o Excel nos dias de hoje é indiscutível em 
nosso meio”. A inscrição tem o valor de R$ 40,00 
e pode ser paga com cartões Banricompras, Visa ou 
Master. Mais informações, pelo e-mail: inovacao@
san.uri.br ou pelo telefone (55)3201-6307.

Campanha do Agasalho 
inicia na segunda-feira
O Gabinete da Primeira-Dama está ultiman-

do os preparativos para a Campanha do Agasalho 
2018 e dará início nesta segunda-feira, dia 28, à 
distribuição das caixas de coleta de roupas, co-
bertores, forros de cama e calçados, em pontos 
estratégicos de Santo Ângelo. Durante a 9ª Feira 
da Agroindústria e da Agricultura Familiar – FE-
AAGRI Missões -, no período de 31 de maio a 3 de 
junho, o Gabinete da Primeira-Dama estará rece-
bendo doações no acesso principal ao Parque de 
Exposições Siegfried Ritter. 

Combate à exploração 
sexual de crianças e 

adolescentes
O Prefeito Jacques Barbosa sancionou, na 

quinta-feira, dia 24, projeto de lei, de autoria do 
vereador Maurício Loureiro, que institui a Sema-
na de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes na Capital das Missões. 
Com a sanção da lei, em Santo Ângelo, o dia 18 de 
maio e todos os dias da semana que antecedem a 
data, serão marcados por atividades de conscienti-
zação e mobilização em torno do tema.

Encontro Antitabagismo
Com o intuito de alertar, estimular e ajudar no 

processo de abandono do vício, a Unimed Missões/RS 
realiza o Encontro Antitabagismo. A primeira edição 
do Encontro Antitabagismo no ano será realizada de 
4 a 8 de junho, com início sempre às 19h30min, no 
auditório da sede da cooperativa (Av. Getúlio Vargas, 
1079). “O evento é gratuito e aberto para toda a co-
munidade, sem levar em consideração se é um cliente 
Unimed ou não”, destaca o presidente da cooperativa, 
Dr. Roberto Valandro Bellinaso.As inscrições podem 
ser realizadas pelo site www.unimedmissoes.com.br. 
Informações através do telefone: (55) 3313-0500.

Amauri Lírio construiu a história 
de sucesso da marca Briefi ng Social 
e hoje à noite no Clube Gaúcho ce-
lebra 18 anos de conquista com a 
festa intitulada “O Outro Lado do 
Briefi ng”. Mas o cotidiano deste co-
nhecido jornalista santo-angelense 
percorre novos caminhos em 2018, 
pois tem um novo desafi o pessoal e 
profi ssional. Ao lado de Carlos Mi-
guel Scholl e Milton Piltz assume a 
direção da “Empresa Jornalística 
JOM LTDA” que é a nova detentora 
da marca “O Mensageiro”. 

Neste novo caminho cotidia-
no terá a missão de conduzir pela 
mesma trilha de sucesso do Briefi ng 

Social, a marca “O Mensageiro”. 
Embora este jornalista já estivesse 
comprometido com a produção de 
conteúdo de ambas as marcas, 2018 
descortina um novo momento na 
carreira deste profi ssional, ou seja, 
um caminho aberto para desenvol-
ver a experiência de gestão empre-
sarial. 

Mas hoje é dia de festa. Amauri 
Lírio celebra 18 anos de Briefi ng e 
ainda acumula 23 anos de comuni-
cação social. Na festa de hoje recep-
ciona amigos, colegas, anunciantes 
e familiares em mais uma momento 
marcante na história deste jornalis-
ta. 

A lado cotidiano A lado cotidiano 
do “Briefi ng”do “Briefi ng”
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 O Sindicatos dos 
Professores do En-
sino Privado do Rio 
Grande do Sul-Sin-
pro/RS completou 
80 anos no último 
dia 21. Entre as ações 
alusivas a data, o 
Sindicato lançou um 
selo comemorativo e 
realizará atividades 
como uma audiência 
na Câmara de Vere-
adores e uma come-
moração alusiva ao 
Dia do Professor em 
outubro.

Atualmente, O 
Sinpro/RS está re-
presentado na região 
pela 7ª Regional, lo-
calizada na Rua Três 
de Outubro, 106 sala 2, em Santo Ângelo. A regional 
atende cidades da região entre elas Cruz Alta, Panam-
bi, Santo Ângelo, Cerro Largo e São Luiz Gonzaga. 

Atualmente são diretores da regional as pro-
fessoras Isadora Cadore Virgolin, Sandra Balbé de 
Freitas e o professor Cirilo José Dalla Costa. Em 
nível estadual, o Sinpro/RS representa em torno 
de 35 mil professores da rede privada de ensino do 
RS, que trabalham em 1.700 instituições de ensino 
- da Educação Infantil à Educação Superior, aten-
dendo 425 mil estudantes. Mais de 55% dos profes-
sores estão associados à entidade. 

O Sinpro é considerado pioneiro em adotar o 
conceito Sindicato Cidadão, no início da década de 
90 e tem uma trajetória respeitada de luta e pro-
moção da cidadania. Além disso, é responsável  por 
ações como o Sistema Colegiado,  conquistas tra-
balhistas,  lançamento do Prêmio Educação, inau-
guração do Hotel Casa do Professor e ações que 
tem como objetivo, promover melhor qualidade de 
vida aos professores.

Ofertas válidas para os Supermercados COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões, para este final de semana. 
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)

COXA E SOBRECOXA
KG

R$ 5,39

OXACOXA E SOBRECOXPRESUNTO FRANGOSUL 
KG

R$ 13,99

ALIMENTO PARA CÃES 
STREET DOG 7KG

R$ 18,99

CREME DE LEITE CCGL
TP 200G

R$ 2,09

REFRIGERANTE GUARANÁ 
FRUKI 2L

R$ 3,69

PAPEL HIGIÊNICO FINOPEL
60M C/12UN.

R$ 8,99

PONTA DE PEITO BOVINA KG 
(COTRISA CONDE)

R$ 10,99

NTA DE PEITO BOVINA KGPO PEIT G ERVA MATE 
SEIVA PURA 1KG

R$ 7,99

LEITE LONGA VIDA 
LANGUIRU 1L

R$ 2,39
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$R$ 
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Em 1952 o Colégio Sepé Tia-
raju iniciava a história Cenecista 
em Santo Ângelo. Na quinta-fei-
ra, dia 24, esta história comple-
tou 66 anos.

Durante toda a semana, os 
alunos participaram de uma sé-
rie de atividades em alusão ao 
aniversário do Colégio. Foram 
gravados vídeos com depoimen-
tos dos alunos sobre a importân-
cia do Colégio para a formação. 

Os vídeos estão disponíveis 
na fanpage Colégio Sepé Tiaraju. 
As atividades não pararam por 
aí. Na manhã de quarta-feira, os 
alunos foram desafi ados a cons-
truir “O Jardim Cenecista”, com 
o plantio de fl ores formando a 
logo da CNEC.

Já na quinta-feira, dia do ani-
versário de 66 anos, os alunos 
e professores cantaram os pa-
rabéns ao Colégio, degustaram 
um delicioso bolo, além de fotos 
realizadas pelos próprios alunos 
para marcar o momento. 

Para significar ainda mais 
as comemorações, os alunos da 
Educação Infantil e Anos Inicias 
demonstraram seu carinho atra-
vés de desenhos relacionados ao 
Colégio. A atividade foi realiza-
da na rua em frente à Institui-
ção.

Atualmente, o Colégio oferece 
Educação Infantil, Anos Iniciais 
e Finais do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, uma infraestru-
tura completa e o corpo docente 
qualifi cado. Além disso, desde 
cedo, os alunos são inseridos nos 
espaços universitários, como os 
laboratórios da Clínica e biblio-
teca da Instituição. 

Segundo a professora Cris-
tiane Raquel Machado, “a escola 
é vida, regada com muito amor, 
comprometimento, ética, respei-
to pelo trabalho de cada um, fun-
cionários, professores, direção; 
com signifi cativas aprendizagens 
construídas na base do diálogo, 
das interações e da convivência 
diária”.

NotasEducação

Atividades foram realizadas com os alunos da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Médio em alusão a data

Foram gravados vídeos e fotos com depoimentos dos alunos 

Colégio Cenecista Sepé 
Tiaraju comemora 66 anos

Sinpro/RS completa
80 anos

Diretor regional do Sinpro/RS, 
professor Cirilo José

Dalla Costa

Assessoria Comunicação Colégio Sepé

Marcos Demeneghi
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FEAAGRI é assunto do café FEAAGRI é assunto do café 
colonial com a imprensa colonial com a imprensa 
Na manhã da última quinta-feira, dia 24, a Associação dos Produtores de 

Hortigranjeiros e Produtos Coloniais de Santo Ângelo ofertaram um Café Colonial 
para a imprensa, um dos objetivos foi agradecer o apoio recebido e também 

divulgar a FEAAGRI, que será realizada na próxima semana
A potencialidade das agroindústrias estará em 

foco durante Feaagri. Faltam seis deias para a feira 
que inicia no feriado do dia 31 de maio e vai até, dia 
3 de junho (domingo). O público tem acesso gratui-
to ao Parque de Exposições Siegfried Ritter e a feira 
tem como principal objetivo mostrar a produção das 
agroindústrias de alimentos existentes no município. 

Na manhã de ontem, dia 24, durante um Café 
Colonial com a Imprensa o coordenador da feira, 
Daniel Casarin, disse que pela primeira vez a FEA-
AGRI será realizada no Parque da Fenamilho e que 
neste ano foi realizada uma aliança com demais se-
tores da economia, pois se pretende realizar uma fei-
ra com mais atrativos para os visitantes.

MOMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL DA FEIRA

A greve dos caminhoneiros e o desabastecimen-
to de alimentos e combustíveis, reafi rma o valor es-
tratégico de investimento nas agroindústrias locais, 
capazes de garantir o alimento na mesa da comuni-
dade local. A FEAAGRI está sendo editada em um 
momento de fragilidade do sistema de comércio 
centrado no transporte rodoviário e poderá trazer 
exemplos de segurança alimentar para a região.

O consumidor que visitar a feira terá a oportuni-
dade de adquirir o produto agro industrializado, in 
natura e ainda participar do Café Colonial ofertado 
durante todo o evento. 

O Ministério da Cultura (MinC) pro-
moveu, na segunda-feira , dia 21, em 
Porto Alegre, a décima terceira edição 
do Circuito #CulturaGeraFuturo, que 
tem por objetivo capacitar gestores e 
produtores culturais para que estes pos-
sam ter mais chances de acesso aos re-
cursos de fomento à cultura do Governo 
Federal. Em Porto Alegre, o evento foi 
aberto pelo ministro da Cultura, Sérgio 
Sá Leitão. Realizado no Theatro São Pe-
dro, teve a participação de centenas de 
artistas, produtores culturais, gestores 
públicos e incentivadores.

Santo Ângelo esteve representado 
pela produtora cultura, Odila Motta, da 
MK Produções Culturais. Em conversa 
com Sérgio Sá Leitão, Odila convidou 
o Ministro para conhecer as “Missões” 
e analisar a possibilidade de realizar 
uma reunião da CNIC, ele ressaltou que 
tem grande desejo pessoal em visitar 
a região. Durante sua apresentação, o 
Ministro também apresentou os inves-
timentos em São Miguel Das Missões 
de R$ 27,6 Milhões. Etapa preparató-
ria: Implantação de sistema de prote-
ção contra descargas atmosféricas nas 

Ruínas de São Miguel; Implantação do 
Complexo Cultural do Sítio de São Mi-
guel Arcanjo: sede do Iphan, anexo do 
Museu das Missões, Centro de Atendi-
mento ao Turista, Centro de Interpreta-
ção das Missões e Centro Cultural.

Na abertura do encontro, Sá Leitão 
apresentou dados que destacam a força 
da cultura como eixo de promoção do 
desenvolvimento econômico do Bra-
sil. Detalhou, também, as principais 
realizações do MinC e o aumento dos 
investimentos previstos para este ano. 
“Em 2018, há R$ 1,43 bilhão em recur-
sos disponíveis para incentivo a proje-
tos via Lei Rouanet em todo o Brasil e 
cerca de R$ 1,5 bilhão para o fomento 
ao audiovisual, via Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA) e Lei do Audiovisu-
al. Nosso objetivo é fazer com que os 
recursos cheguem a um número cada 
vez maior de projetos, de diferentes 
regiões”, ressaltou.  Sá Leitão ressaltou 
aos produtores culturais e artistas pre-
sentes ao Circuito #CulturaGeraFuturo 
que o evento é fundamental para o pú-
blico saber mais sobre o que o Ministé-
rio da Cultura tem pensado e feito para 

garantir a execução de políticas cultu-
rais que estejam em consonância com a 
realidade de cada um dos estados.

De acordo com o ministro, por ra-
zões políticas, uma visão equivocada 
sobre a cultura tem sido difundida 
como forma de atacar o trabalho de-
senvolvido por agentes culturais. “Es-
sas ações podem ter um impacto ruim 

sobre a nossa atividade. Precisamos 
valorizar aquilo que nós fazemos e 
mostrar como o conjunto da socieda-
de se aproveita da cadeia produtiva da 
cultura. Nossa missão é fortalecer as 
atividades culturais e criativas em to-
das as regiões brasileiras, elevando sua 
contribuição para o desenvolvimento 
do País”, disse.

Santo Ângelo esteve representadano Circuito #CulturaGeraFuturo

Edna Souza e Odila Motta, com o Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão

Maio Vermelho, 
Madrassi e Máquinas 

pesadas no Brique 
A Associação do Brique da Praça agendou para 

o domingo, em mais uma edição do Evento Domi-
nical a presença do músico santo-angelense Lui-
gi Madrassi. Ao longo dos anos Luigi se mantém 
cativo ao seu repertório.  Já para marcar o Dia 
Mundial da Esclerose Múltipla, dia 30 de maio, 
pacientes e familiares farão uma ação de divulga-
ção sobre a doença com a distribuição de panfl etos 
durante a realização do Brique da Praça. Uma das 
organizadoras Ivone Albuquerque , portadora da 
doença, explica que no Rio Grande do Sul vários 
eventos são desenvolvidos neste fi nal de mês com 
o tema” Erradicação da Esclerose”, com o objetivo 
de buscar diagnóstico através de exames precisos. 
O trabalho em conjunto com cientistas, portadores, 
enfermeiros, angariadores de fundos e voluntários 
é decisivo para o sucesso da luta que se resume em 
encontrar formas de como melhorar a vida e de pôr 
fi m à doença para sempre conclui Ivone. 

PREVENÇÃO AO CÂNCER
BUCAL NO MAIO VERMELHO

Uma equipe da Prefeitura, através da Secreta-
ria Municipal da Saúde, mais a Faculdade CNEC 
Santo Ângelo, Coordenadoria Regional de Odon-
tologia ( CRO ) e Associação Brasileira de Odon-
tologia Missões ( ABO ) unem forças para a rea-
lização da 2ª Campanha de Prevenção de Câncer 
Bucal. Segundo o subsecretário de Saúde Mário 
Vieira Marques Neto, a campanha consiste na 
realização de exames bucais gratuitos à popula-
ção em geral, e ocorrendo a observação de lesões 
potencialmente malignas, será realizado o devido 
encaminhamento para a confi rmação do diagnós-
tico e tratamento.  Estes exames serão realizados, 
no domingo, junto ao Brique, pois uma Unidade 
Móvel da Secretaria estará a postos e equipada 
para esta tarefa, com inúmeros profi ssionais en-
volvidos nos procedimentos e informações.

A atividade é uma das propostas do Maio Ver-
melho que alerta sobre a grande incidência desta 
patologia entre nossa população.  Já no tradicio-
nal “Espaço Empresa”, a Associação do Brique 
recebe na edição de domingo, 27 de maio, e nos 
domingos 03 e10 de junho, a presença da GFS, 
cuja principal atuação está centrada nos cursos 
específi cos para o manejo de máquinas pesadas e 
terraplenagem. 

Pavilhão de Hortifrutigranjeiros, na Avenida Venâncio Aires

Eventos
Marcos Demeneghi

Divulgação
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A GERENTE REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO KELLY REGINA SELVA RESPONDE SOBRE O ASSUNTO 

Em que data se intensifi cou o processo de emissão de car-

teiras de trabalho para estrangeiros? 

Nos últimos anos houve um signifi cativo aumento na emis-
são de Carteiras de Trabalho para estrangeiros na Gerencia 
Regional do Trabalho de Santo Ângelo, iniciando em 2014 
com algumas empresas contratando trabalhadores oriundos 
da Argentina, posteriormente notou-se um aumento signifi -
cativo de trabalhadores oriundos do Haiti, principalmente ao 
longo do ano 2017, permanecendo o aumento em 2018.

Quantas Carteiras de trabalho foram emitidas para 

estrangeiros nos últimos cinco anos?

Nesta semana (até o momento), foram atendidos aproximad-
amente 30 estrangeiros, buscando confeccionar a carteira de 
trabalho, prorrogar a validade da carteira ou buscando infor-
mações sobre o documento.

Quantas carteiras foram emitidas para pessoas de na-

cionalidade haitiana?

Em 2017, das 134 carteiras emitidas, 91 foram para pessoas 
de nacionalidade haitiana, sendo 35 do sexo feminino e 56 

do sexo masculino. A faixa etária é de 16 a 35 anos: 78 pes-
soas e acima de 35 anos: 23 pessoas. 

Em 2018, das 120 carteiras emitidas até o momento, 97 
foram para pessoas de nacionalidade haitiana, sendo 45 do 

sexo feminino e 52 do sexo masculino.

Faixa etária: De 16 a 35 anos: 81 pessoas. Mais de 35 anos: 16 
pessoas

É possível identifi car a nacionalidades dos demais es-

trangeiros que fazem uso deste expediente no Ministério 

do Trabalho?

Além dos Haitianos (que são a maioria) também já foram 
confeccionadas Carteiras para trabalhadores oriundos da Ar-
gentina, Cuba, Senegal, Paraguai, Chile, Siria, Estados Unidos, 

entre outros. Atualmente, o maior número de estrangeiros é 
proveniente do Haiti, também temos uma grande procura de 
pessoas de nacionalidade argentina, em virtude da proximi-
dade, pois atendemos os municípios de fronteira, como Porto 
Mauá, Porto Xavier...

Quais os requisitos legais (documentos) necessários para 

obtenção da carteira de trabalho? 

Existem diferentes modalidades de permanência no país e 
os documentos variam de acordo com cada uma delas, mas, 
basicamente, os documentos necessários para encaminhar 
a Carteira de Trabalho são: - Carteira de Identidade de Es-
trangeiro ou Protocolo da Polícia Federal/ - CPF / - Compro-
vante de residência. Sempre que o trabalhador renovar sua 
permanência junto à Polícia Federal, deverá também renovar 
a Carteira de Trabalho.

Qual o grau de instrução destas destes estrangeiros? 

A grande maioria possui ensino fundamental ou ensino mé-
dio.

Há cerca de cinco anos o fl uxo de 
estrangeiros em busca de trabalho 
nos municípios das Missões e Forn-
teira Noroeste do Estado aumentou, 
estima-se que pelo menos 750 novos 
imigrantes estejam formalmente tra-
balhando nestes municípios. A maio-
ria que chega é jovem, na faixa etária 
de 16 a 35 anos. 

Além dos Haitianos (que são a 
maioria) também chegam pessoas inte-
ressadas em trabalhar na região vindas 
da Argentina, Cuba, Senegal, Paraguai, 
Chile, Siria, Estados Unidos, entre ou-
tros. Os dados são do Ministério do 
Trabalho com sede em Santo Ângelo. 

As informações desta matéria da 
Série “Os Novos Imigrantes” tem base 
em relatos e dados ofi ciais da Polícia 
Federal com base territorial de 94 mu-
nicípios e do Ministério do Trabalho 
(48 municípios). Portanto, não está 
localizada somente no Município de 
Santo Ângelo. 

IMIGRANTES LEGALIZADOS
A estada legal dos estrangeiros 

é amparada pela lei 13445 e regula-
mentada pelo decreto 9199. Na opi-
nião do responsável pelo Núcleo de 
Imigração da Polícia Federal em San-
to Ângelo, Elso Kwiatkowski, a nova 
lei de imigração do Brasil, burocrati-
zou a rotina, no entanto deixou o pro-
cesso mais democrático, facilitando o 
acesso e a estada legal dos estrangei-
ros no Brasil. 

O Agente informa que nos últimos 
meses, o fl uxo em busca de atendi-
mento naquele órgão federal está na 
média de 150 estrangeiros ao mês. 
Sendo que em 2018 há mais procura, 
quando comparado os  anos anterio-
res. 

Elso confi rma que o processo de 
imigração mais intenso foi iniciado 
no ano de 2013, há cerca de cinco 
anos. Estes estrangeiros entram com 
visto emitido no consulado brasileiro 
e obtido no país de origem. Os poucos 
que chegam sem visto, buscam refú-
gio no Brasil.  

 De modo resumido é possível 
afi rmar que o estrangeiro precisa de 

uma cópia do passaporte, fotos 3x4, 
comprovante de residência no Brasil, 
preencher um requerimento no site 
da Polícia Federal,  pagar a guia para 
emissão da “carteira de estrangeiro” 
e agendar o encaminhamento do pro-
cesso na Polícia Federal. 

Este documento comprova e in-
forma o número de registro destes 
estrangeiros e deve ser renovado em 
períodos de 1 a 2 anos, dependendo 

do caso. Também há vistos de perma-
nência com tempo indeterminado. 

A Polícia Federal de Santo Ânge-
lo atende 94 municípios gaúchos e 
até mesmo estrangeiros interessados 
em residir em outras regiões do Rio 
Grande do Sul, fora da área de abran-
gência da Polícia Federal de Santo 
Ângelo. “Eles buscam atendimento 
desta delegacia, dada a celeridade dos 
agentes locais”.

Série: Novos Imigrantes

Eles são jovens e Eles são jovens e 
buscam trabalhobuscam trabalho

Na edição do último sábado descobrimos que os haitianos que 
estão desembarcando principalmente em Santo Ângelo e Santa 

Rosa são infl uenciados por aqueles que chegaram primeiro e 
trabalham na Alibem. Hoje com base em dados do Ministério 

do Trabalho e da Polícia Federal, confi rmamos que a 
quantidade de estrangeiros que buscam trabalho na região no 
ano de 2018 é superior a média de anos anteriores, confi ra... 

Haitianos esperam atendimento na Polícia Federal de Santo Ângelo

Marcos Demeneghi
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Motoristas fi zeram uma carreata pelas principais ruas da cidade

Além da manifestação na BR 285 os caminhonei-
ros de Santo Ângelo realizaram uma carreata com 
apoio de setores da economia local e aplausos da co-
munidade. No centro de Santo Ângelo cerca de 500 
motoristas buzinaram e chamaram a atenção para o 
custo do transporte e dos combustíveis. A manifesta-
ção foi na tarde da quinta-feira, dia 24 e no comboio 
que era escoltado pela Brigada Militar, estavam mo-
toristas de caminhões, de ônibus e de vans, carros de 
passeios, tratores e taxistas.

No mesmo dia, no trevo de acesso a Santo Ânge-
lo,  receberam o apoio de agricultores que levaram 
tratores e maquinários agrícolas pra as ruas a fi m de 
protestar contra a alta dos combustíveis, melhores 
condições de estradas, pedágios mais baratos para 
veículos de carga e transportes, entre outras reinvin-
dicações. 

Já na quinta-feira, faltou gasolina em vários pos-
tos da cidade e o problema se agravou na sexta-feira, 
25, quando o desabastecimento foi completo. 

A área industrial também foi afetada. No frigorífi -
co Alibem os abates foram cancelados e cerca de tres 
mil funcionários das unidades de Santo Ângelo e San-
ta Rosa fi caram parados. Pois foi suspenso o abate de 
sete mil suínos por dia. Também existe a preocupa-
ção com a alimentação dos animais que ainda estão 
em propriedades rurais e dependem de ração. 

Alunos da URI e da CNEC faltaram aula na quin-

ta-feira, dia 24. Principalmente aqueles que se deslo-
cam de cidade vizinhas. Também foram registrados 
manifestações de estudantes no Campus local da 
URI, em apoio a paralização. A direção da URI can-
celou as aulas marcadas para sexta-feira e para este 
sábado, dia 26. 

Na rede municipal os estudantes não tiveram aula 
na sexta-feira e o fato surpreendeu pais e alunos. No 
transporte público municipal, não foi registrado ne-
nhum problema, os ônibus da Viação Tiarajú trafega-
ram de forma normal até a fi nalização desta edição.  

As Prefeituras de Vitória das Missões e Entre-Ijuís 
fecharam as portas. Em Santo Ângelo, o executivo e o 
legislativo também se mostraram solidários ao mo-
vimento. As repartições públicas municipais de San-
to Ângelo tiveram somente expediente interno, com 
exceção dos serviços das áreas de Saúde e Educação. 
O anúncio foi feito no início da tarde da quinta-feira, 
24, pelo vice-prefeito Bruno Hesse.

De acordo com Bruno, a decisão tomada pelo Go-
verno Municipal é solidária ao movimento nacional 
pela redução dos preços dos combustíveis e contrária 
ao corte do repasse da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (CIDE - Combustíveis) aos 
municípios. 

O presidente da Câmara de Vereadores de Santo 
Ângelo, Everaldo Oliveira, também anunciou a inter-
rupção do atendimento externo no Poder Legislati-

vo. O vereador justifi cou a medida destacando que o 
Poder Legislativo está unido na luta por uma política 
de preços justa para os combustíveis e em defesa do 
municipalismo. 

Já entidades como a ACISA – Associação Comer-
cial e Industrial de Santo Ângelo e o CDL-Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Santo Ângelo declaram por 
meio de nota, que apoiam o movimento dos caminho-
neiros e suas reivindicações. Segundo a nota, a mani-
festações “São justas e demonstram a necessidade de 
mais atenção com a classe produtiva como um todo”. 

ACORDO
Na noite da quinta-feira, o governo declarou que 

entrou em um acordo com representantes dos cami-
nhoneiros, com isso a paralisação deveria ser suspensa 
por 15 dias. Em troca, a Petrobras manteria a redução 
de 10% no valor do diesel nas refi narias por 30 dias. O 
governo também prometeu uma previsibilidade men-
sal nos preços do diesel até o fi m do ano, sem mexer na 
política de reajustes da Petrobras. Mesmo com acor-
do, caminhoneiros mantiveram os protestos. Em São 
Paulo, carretas e caminhões permanecem estaciona-
dos ao logo de rodovias. O mesmo ocorre em rodovias 
no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, 
estado que apresenta 74 pontos de manifestação. Na 
região as paralizações prosseguiram no entroncamen-
to da BR285, com a ERS 344.

A paralização já provocou desabastecimento nos postos de Santo Ângelo, cancelamento de aulas em instituições A paralização já provocou desabastecimento nos postos de Santo Ângelo, cancelamento de aulas em instituições 
de ensino, interrompeu o setor produtivo da Alibem, com cercas de 3 mil trabalhadores e Prefeituras cancelaram de ensino, interrompeu o setor produtivo da Alibem, com cercas de 3 mil trabalhadores e Prefeituras cancelaram 

parte do atendimento a populaçãoparte do atendimento a população

Caminhoneiros foram as 
ruas e a comunidade aplaudiu 

Antes do desabastecimento dos postos motoristas formaram fi las para encher o tanque
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Encontram-se aqui duas sínteses: uma de 
níveis de linguagem usados na fala e na es-
crita e uma de sinônimos de estrume e afins. 
Há seis níveis de linguagem na fala [oral]. 
Culto: sem erros gramaticais. Coloquial: al-
guns erros gramaticais. Vulgar: cheio de er-
ros gramaticais. Regional: próprio de cada 
região [exemplo: regionalismo usado em 
CTG]. Gíria: técnica – própria de cada pro-
fissão. Gíria juvenil: própria de cada grupo 
de jovens. Calão: palavrão, chulo. E há dois 
níveis de linguagem na escrita: padrão [gra-
matical] e literário [próprio do literato – 
ficcionista e poeta]. O literato, quando quer 
ser ou precisa ser fiel ou mais fiel ao nível 
de linguagem da personagem que usa ou da 
cultura do local em que ambienta a história, 
pode lançar mão de um ou de mais níveis de 
linguagem próprios da fala.

Eis alguns sinônimos de estrume: adu-
bo constituído em geral de esterco, ramos 
ou folhas apodrecidas, sujidade, imundície, 
esterco, adubo animal. Veio ao português 
do latim strumen. E eis alguns sinônimos 
de esterco: excremento animal, sujidade, 
imundice, lixo. Veio do latim stercus. Uma 
curiosidade quase esquecida: esterco de ju-
mento servia de remédio para curar feridas. 
Aliás, nesse pivô, Mário de Andrade no livro 
Namoros com a Medicina diz na página 75 
que “já nos tempos coloniais se usava pôr 
esterco de jumento nos cortes que sangra-
vam muito”. E mais isto: esterco, tanto no 
singular quanto no plural, tem pronúncia 
fechada /ê/.

Posto isso, traz-se agora de novo a frase 
de Miguel Torga – humilde e manso como 
um monte de estrume. Essa frase se encon-
tra na página 51 do livro Novos Contos da 
Montanha. Perguntava-se no artigo publi-
cado aqui no dia 12 de maio de 2018 por que 
Miguel Torga não usou esterco no lugar de 
estrume, uma vez que, em termos gramati-
cais, ambos os termos são substantivos si-
nônimos. Em síntese: usou estrume porque 
estrume em estilística é bem mais eufônico, 
literário, poético e culto que esterco, signifi-
cados que as gramáticas não guardam. 

Aliás, ao passar-se um pente fino nes-
sa dupla de palavras, notar-se-á que até a 
gramática e o dicionário mostram uma dife-
rença de significado entre elas. Observe-se, 
pois, isto: estrume é adubo feito em geral 
de esterco, ramos ou folhas apodrecidas, e 
esterco, por sua vez, tem apenas o sentido 
de excremento, não tem juntado o sentido 
de ramos e de folhas apodrecidas. Vale esta 
observação no campo conotativo da estilís-
tica: tanto estrume passa quanto esterco os 
sentidos de serem secos e leves, sem cheiros 
alguns, menos os desagradáveis como os de 
excrementos recém-feitos, largando fuma-
ças. E esta também: aqueles podem ser ma-
nuseados até mesmo sem luvas.

Assim, nos campos sinonímicos grama-
ticais e estilísticos, os sinônimos devem ser 
irmãos ou primos-irmãos, nunca estranhos. 
Mesmo sendo irmãos ou primos-irmãos, 
apresentam entre si uma diferença ou mais. 
O sinônimo irmão ou primo-irmão mais se-
melhante a estrume é esterco. Os demais si-
nônimos ficam, no caso da frase de Miguel 
Torga, totalmente descartados, inclusive os 
do nível culto e científico da área médica e 
hospitalar: ir aos pés e diarreia.
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