
0.FOTBHFJSP

$126

$5($/,'$'('26)$726

0.FOTBHFJSP
Quarta-feira, 11 de julho de 2018 | Ano XXI - Nº 2049 | R$ 2,50

www.jom.com.br

Marcos Demeneghi

ESPECIAL
 0.FOTBHF
JSP
0.FOTBHFJSP

$126

$5($/,'$'('26)$72
6

Quarta-feira, 11

de julho de 2018

- Santo Ângelo-RS

| Edição nº 93
Divulgação / Escola

Criança e Companhia

Confira
nesta
edição o
caderno

Hábito 1 do Líd
er em
Mim: Seja Proa
tivo!

quinzenal
de educação

SÉRIE

Lugares
inexplorados
Página 3

Caderno especial

11 de julho de 2018

2

Editorial
Por unanimidade
na redação foi iniciada
a série “Lugares inexplorados”. Realizamos
uma fotografia da ponte férrea do Rio Itaquarinchim e este registro
inspirou a iniciativa
de editarmos outras
matérias que explorem
lugares pouco lembrados, mas que contam
histórias, sejam elas
curiosos ou que façam
parte da nossa cultura.
Nesta edição o
Mensageiro também
informa sobre o evento
de
lançamento
da inter-regional do
ENART, pois Santo
Ângelo sediará pelo
segundo ano consecutivo, uma das etapas
regionais deste evento
que envolve milhares
de pessoas em todo o
Rio Grande do Sul.
Além disso, eventos culturais e políticos
também estão na pauta
do Mensageiro.
Na página de segurança entre outros assuntos contamos uma
ocorrência
atendida
pela Brigada Militar
em que um homem foi
detido por ameaçar a
mãe de 106 anos.
No “Retrato Cotidiano” registramos a
imagem da Estação Rodoviária de Santo Ângelo para lembrar que
viajar pela rodovia de
ônibus está mais caro.
Aproveitamos o assunto
para realizar um comparativo com as passagens aéreas. Confira.
Hoje é dia do Caderno Especial de
Educação com as principais realizações das
escolas de educação
fundamental e infantil
de Santo Ângelo.
Boa leitura, ótimo
final de semana.

Retrato cotidiano

Notas
Marcos Demeneghi

Estão abertas as inscrições para o Concurso
Público do Conselho Regional de Enfermagem do
Rio Grande do Sul (COREN-RS), promovido pelo
Instituto Quadrix. São 390 vagas (6 imediatas e
384 para cadastro reserva) para cargos de nível
médio, médio/técnico e superior. Os salários são
de 2.542,64 (médio) R$ 3.108,82 (médio/técnico)
e de R$ 6.622,18 (superior). As inscrições, nos valores de R$ 60, R$ 70 e R$ 100, poderão ser feitas
até o dia 15 de agosto em www.quadrix.org.br. A
prova objetiva, para os cargos de nível médio e nível médio/técnico, será aplicada em 16 de setembro de 2018, no turno da manhã e com a duração
de 3 (três) horas. Os locais de aplicação da prova
serão divulgados no endereço eletrônico http://
www.quadrix.org.br e no Diário Oficial da União.

Pela estrada
ou pelo ar?
semi-direto que parte de São Nicolau
rumo a Porto Alegre e também faz escala em Santo Ângelo levando passageiros. Os santo-angelenses que usam
esta linha vão desembolsar R$ 155,
sem seguro e R$ 165, com seguro.

Quem se programa com antecedência poderá economizar tempo
e dinheiro viajando pelo ar. A passagem de ônibus de Santo Ângelo a
Porto Alegre sofreu reajuste, assim
como todas as viagens intermunicipais de longo curso.
O Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem (Daer) autorizou o aumento que será feito em
duas vezes, um já foi praticado no
início deste mês e o segundo será em
1º de dezembro. No total as passagens terão um acréscimo de 18,9%
para ônibus que pegam passageiros
apenas em rodoviárias e 22,2% para
embarque ao longo do percurso.

PELO AR
Viajar de avião pode sair mais
barato do que usar ônibus leito direto. Quem está se programado com
antecedência para uma viagem até
a capital, Porto Alegre, poderá fazer
reservas com valores ao custo aproximado de R$ 170.
A distância do aeroporto pode
acrescer alguns reais neste custo, que
deve ser avaliado pelo usuário viajante,
mas o aumento do custo do transporte
rodoviário e o preço dos combustíveis
continua impactando na rotina das
pessoas e no bolso do consumidor.
Não é atoa que a Azul opera no
Aeroporto de Santo Ângelo com praticamente todos os voos lotados uma
média superior a 80% de ocupação.
Mas viajar de avião sem se programar pode sair caro, confira:

PELA ESTRADA
Viajar de Santo Ângelo a Porto
Alegre está custando de: R$ 152 à R$
241, dependendo do tipo de ônibus e o
número de escalas em outros municípios. A passagem mais cara até a Capital do Estado é no ônibus leito, direto
com saída às 23h de Santo Ângelo e
previsão de chegada às 5h35min.
A mais barata é em um ônibus

390 vagas para o COREN-RS

Novos maquinários
Foi realizada na sexta-feira, dia 6, a entrega de
um trator agrícola, de um rolo compactador e de
um caminhão baú térmico para o Governo Municipal de Santo Ângelo. Os novos maquinários foram
recebidos pelo prefeito Jacques Barbosa e pelo vice-prefeito Bruno Hesse, e os mesmos foram entregues pelos deputados Federais Pompeo de Mattos
(PDT), Cajar Nardes (Podemos) e pelo deputado
Estadual Eduardo Loureiro (PDT).

“Selo Pela Vida”
O Poder Legislativo de Santo Ângelo, em conjunto com integrantes do Fórum Permanente dos
Conselhos Municipais, organiza a primeira concessão do “Selo pela Vida”. A iniciativa está prevista em
Decreto Legislativo de nº 288/2016 e visa prestar
reconhecimento público a pessoas ou entidades que
realizam atividades educacionais de prevenção ao
uso de drogas. A entrega do “Selo pela Vida” será
realizada no dia 22 de outubro, durante Sessão Especial da Câmara de Vereadores. A data marcará o
início da Semana Municipal de Prevenção ao Uso de
Drogas. Interessados em participar podem realizar
sua inscrição, com descrição das ações desenvolvidas, junto à sede do Conselho - na Rua Três de Outubro, nº 800 (anexo ao Centro Municipal de Cultura)
ou pelo endereço eletrônico: conselhos@santoangelo.com.br . Mais informações pelo fone: 3312-9736.

VII Mostra de Expressão
Gráfica e Plástica

Previsão do Tempo

Loteria

Fonte: Tempo Agora

QUA
MÍN.
MÁX.

Encerrou ontem, a VII Mostra de Expressão
Gráfica I e Plástica, realizada pelos estudantes do
1º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo
da URI Santo Ângelo. A Exposição intitulada “Abstrato, Arquitetura, Arte”, foi coordenada pelas professoras Claudete Boff e Roberta Doleys. A abertura da Mostra aconteceu na tarde de quarta-feira,
dia 4, quando ocorreu a Festa Julina do Curso.

Emprego e Estágio

10/7/2018 - 14h
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Prêmio
Prêmio
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-

3.093
3.285
6.397
5.990
4.536
3.301

10/7/2018 - 18h

Até o fechamento
da edição não havia
sido divulgado o resultado da extração
da loteria.

Fases da Lua
Minguante
6/7 a 11/7

Nova
12/7 a 18/7

A CNEC Santo Ângelo está com vagas abertas para compor seu quadro de funcionários: Biomédico Patologista Clínico e Auxiliar Administrativo. Para candidatar-se à seleção de Auxiliar
Administrativo, o candidato deverá encaminhar currículo para o e-mail 1432.sidneyrocha@cnec.br ou entregar pessoalmente no Setor de Recursos Humanos
na CNEC Santo Ângelo até às 22h do dia 13 de julho.
A Promotoria de Justiça Cível de Santo Ângelo está com
as inscrições abertas para inscrições de estagiários do
curso de Direito, a partir do 4º semestre. As inscrições
podem ser feitas até o dia 16 de julho, exclusivamente no
Cartório da Promotoria. O processo seletivo será realizado dia 18 de julho, a partir das 15h30. A academia Bela
Forma, de Santo Ângelo, está selecionando acadêmicos
do curso de Administração, a partir do 4º semestre, para
estágio. Os interessados devem enviar o currículo até o
dia 20 de julho, para o e-mail: belaforma.sa@gmail.
com.Para candidatar-se a vaga é necessário ter disponibilidade para trabalhar no turno da noite. Mais informações pelo telefone (55) 9 8406-3933.
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Lugares Inexplorados

A ponte
ferroviária do
Rio Itaquarinchim
Ramal Ferroviário no trecho que passa pelo Rio Itaquarinchim, zona norte do Município, paralela a Av. Salgado Filho

Iniciamos hoje uma série de matérias
que destacam lugares que guardam
histórias e lembranças do povo santoangelense, porém, pouco explorados e
até desconhecidos de uma parcela mais
jovem de moradores. Bem-vindo a série
“Lugares Inexplorados”

A Ponte Ferroviária Sobre o Rio Itaquarinchim
é uma estrutura pouco conhecida dos santo-angelenses, mas é parte da história da cidade. Está localizada na zona urbana de Santo Ângelo à 3,6 km
da Catedral Angelopolitana. Bastam 13 minutos de
bicicleta, 10 minutos de carro ou 46min a pé.
O ramal que passa pelo Itaquarinchim liga nossa cidade a Catuípe, Ijuí, Cruz Alta e outras regiões
brasileiras.
A inauguração da estação ferroviária ocorrida no
ano de 1921 em Santo Ângelo permitiu que a cidade fizesse parte das principais rotas de transporte
daquela época e desenvolveu o município, até hoje,
considerado um polo regional e a Capital das Missões.
Para encontrar a localização exata deste ponto
da ferrovia é possível se referenciar tomando como
partida a Estação Ferroviária do Bairro São Pedro,
partindo de lá e seguindo pelos trilhos percorrem-se, mais ou menos 1000 metros em direção aos
armazéns da CESA. É neste trajeto que a ferrovia
encontra o rio.
A ponte ferroviária do Rio Itaquarinchim não
é uma engenharia sofisticada, mas é uma obra que
permite a passagem das locomotivas e dos vagões,
nestes tempos contemporâneos, esporadicamente o
trem passa, mas no passado era a principal via de
transporte de passageiros e cargas.
“De vez em quando passa o trem”, disse um morador, que por curiosidade aproximou-se da equipe
de reportagem. Ele não sabe precisar a quantidade
de viagens, mas calcula que o trem passa pelo menos três vezes por mês, aumentando a frequência em
épocas de safra agrícola.
O morador também conta que naquele local
onde o curso do arroio segue em direção a cidade,
ocorrem rituais de batismo. Religiões que realizam
imersão nas águas como modo dos fiéis serem iniciados em uma mística de passagem, se utilizam do
manancial de água do rio naquela localidade.

LINHA DO TEMPO

Rio Itaquarinchim. Local de rituais religiosos

Embora a ferrovia tenha sido construída e inaugurada
no século XX, a história da ferrovia remonta o século XIX.
Pois no ano de 1889 foi aprovado um decreto federal para
ser iniciado o estudo da construção de 292 quilômetros da
estrada de ferro de Itararé, SP a Santa Maria, ligando Rio
de Janeiro e São Paulo ao Rio Grande do Sul. O projeto foi
idealizado pelo Engenheiro Teixeira Soares.
1915 – A ferrovia chega a Catuípe
1918 – Iniciou a construção da Estação Férrea de Santo
Ângelo
1921 – A ferrovia chega a Santo Ângelo. Foi nesta época que o engenheiro Luís Carlos Prestes recebeu a missão
de instalar o batalhão Ferroviário em Santo Ângelo, portanto foi construída por militares e homens sob o comando
de Prestes.
A construção da Estação de Santo Ângelo foi iniciada
em 1918 e inaugurada em 1921, o prédio, com características da arquitetura colonial inglesa, durante 50 anos serviu como estação de passageiros. De grande importância
histórica, a estação de trem representou um forte impulso
para o desenvolvimento comercial, industrial e populacional da região. No local, ainda se encontra a caixa d’água de
ferro de fabricação belga. Tombada pela Lei nº 825 de 19
de novembro de 1984.
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DUAS DÉCADAS

Foto: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida

Logo mais, a partir das 16 horas e 30minutos, a dinâmica empresária
Lisandréia Munareto, vai reuninir suas clientes e amigas para brindar
os 20 anos de sucesso da sua bem estruturada e festejada Sfera, que se
transformou em referência, quando se fala em moda feminina.

CONSELHO CLUBE GAÚCHO & PAIS
Está definido para dia 11 de agosto, a 4ª edição do“Jantar Baile do Conselho”
do Clube Gaúcho, atualmente sob a presidência de Antônio de Albuquerque
Caetano . O evento que também vai ser em homenagem ao “Dia dos Pais”,
terá menu de Chica Sperling e música ao vivo sob a responsabilidade do
Musical Abertura, de Caxias do Sul! Os convites podem ser adquiridos na
secretaria do Clube. Mais informações através do fone: 3313-2463. Pelo que
tudo indica vai ser baita evento!! Então não dá para perder!

TÁ CONTADO...

 Na próxima edição vamos evidenciar a festa dos 40 anos dos amigos
Fabiane Piltz e Múcio Muniz. Também vai ser destaque as "Bodas de
Ouro" do nobre casal Onézio e Noimi da Silva.
 As lojas Eclipse - que está em voga nesta estação, está com uma bela
promoção que concede descontos de até 50%! Vale conferir de perto!
 O Clube Gaúcho está com inscrições abertas para o Debut 2018.
Mais informações ligue: 3313-2463.
 E ainda falando no Clube Gaúcho: as inscrições para a 6ª edição
do Festival de Cinema - Curta Metragem, que acontece de 4 a 6
de setembro, na sede social do entidade, continuam abertas. Cabe
lembrar que o grande homenageado desta edição do evento é o casal
Maritê e Antônio de Albuquerque Caetano - idealizadores do Festival.
 O melhor da moda inverno a Abusiva - moda feminina, masculina e kids,
tem! Taí uma boa oportunidade para renovar no seu roupeiro, closet, armário...
 Continuam em cartaz no Cine Cisne os filmes: “Os Incríveis”,
“Jurassci World - Reino Ameaçado” e “O Homem Formiga e a
Vespa” em 3D; e “Deadpool” em 2D.
 A Sfera está com as últimas tendências para você arrasar nesta
estação! E o melho, hoje inicia uma grande promoção de aniversário!!
 A D’Pelle - Moda Íntima - está com muitas novidades do mundo das
lingeries. Ah! Tem a promoção da HOPE: na compra de 4 calcinhas você leva
5, ou seja, ganha 1!!! Vale dar uma espiada!

J

ucenara Oliveira, que integra com dinamismo o
staff do Laboratório Tiaraju, comemorou seus 50
0
anos, reunindo familiares e amigos, em torno de umaa
bela festa que aconteceu no dia 16 de junho e teve
ve
como cenário o Salão Panorâmico, do Clube Gaúcho.
o.

DESTAQUES NA FESTA DO BRIEFING

Adriane e Rogério Ribas

Edenise e Erci de Oliveira Souza

Fotos: Marcelle Corrassa|Equipe Vick Almeida
da
a

Amanda Sarturi Pacheco
e Antônio Lucca
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Foto: Margarete Maciel

O SUCESSO SE REPETE!

A

3ª edição do evento “Homens
na Cozinha” - promovido pelo
Rotary Santo Ângelo e pelo
Clube
C
Gaúcho foi novamente um
g
grande
sucesso. O concorrido jantar,
que
q aconteceu no sábado passado, e
s
simplesmente
superlotou o principal
d Clube Gaúcho, foi todo organizado
do
e preparado pelos rotarianos e
pelos
p
diretores do Clube Gaúcho,
ou
o seja, todos os pratos e inclusive a
sobremesa.
s
Tudo muito delicioso e dar

água na boca. Vale comentar que além
da excelente e apetitosa gastronomia,
novamente
inúmeros
detalhes
chamaram a atenção no evento que
literalemente colocou os homens para
pilotar o fogão. A identidade visual do
evento estava inserida em tudo: nos
indicadores das ilhas, do tipo de prato
e sobremesa, na indetificação das
mesas... Tudo foi personalizado!!! E isso
salientou a bela oraganização do grande
evento idealizado e comandado pelo

rotariano Fernando Londero. Enfim, os
elogios - novamente, foram unânimes,
e os méritos do evento benemerente
devem ser creditados ao Rotary Santo
Ângelo e à diretoria do Clube Gaúcho.
Na foto os rotarianos e os diretores do
Clube Gaúcho, ou melhor, os aspirantes
a “chef” , que prepararam os saborosos
e elogiados pratos do jantar “Homens
na Cozinha - 3ª Edição”, vibrando com
o sucesso do evento. Sim, com toda a
certeza o evento, já virou tradição!!!
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Eventos
Cultura

2ª Inter-regional do Enart
será lançada amanhã

Poema nos Ônibus:
Prorrogado o prazo
para participar
Reprodução

A solenidade será realizada na sede do CTG Tio Bilia, às 19h30min
Marcos Demeneghi

Folder ilustrativo do Concurso, que está com inscrições
abertas até o dia 16 deste mês

Inter-regional foi realizada no ano passado no município e teve como um dos palcos, o Ginásio Marcelo Mioso

A 2ª Inter-regional do Enart será lançada amanhã em Santo Ângelo. O evento é organizado pela
Associação de Entidades Tradicionalistas (Assetrasa) e acontecerá na sede do CTG Tio Bilia, a partir
das 19h30min, com apresentações artísticas abertas
a toda a comunidade.
Esta será a segunda vez que a cidade está entre
o seleto grupo dos três municípios gaúchos a sediar
uma das fases classificatórias do Encontro de Artes e
Tradição Gaúcha – ENART, considerado o maior festival artístico amador da América Latina. No ano passado a Capital Missioneira foi uma das sedes do evento, e segundo os organizadores, recebeu elogios pela
infraestrutura e organização durante a inter-regional.
Em 2018, a segunda inter-regional acontecerá
nos dias 29 e 30 de setembro e reunirá na cidade
prendas e peões de todas as idades, que representarão 10 Regioes tradicionalistas do estado em diversas modalidades. Em solo missioneiro eles buscarão
uma vaga para a grande final do Enart que acontecerá no final do ano em Santa Cruz.
Segundo a Assetrasa, neste ano a 2ª Inter Regional foi um dos projetos aprovados junto a LIC/ RS-Lei de Incentivo a Cultura e agora a equipe organizadora está captando os recursos.

LOCAIS E RTS:
CAMPO BOM
RTs 1ª, 2ª, 6ª, 12ª, 15ª, 16ª, 22ª, 23ª, 26ª e 30ª;
SANTO ÂNGELO
RTs 3ª, 4ª, 5ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 18ª, 20ª e 21ª;
LAJEADO
RTs 7ª, 8ª, 11ª, 17ª, 19ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª e 29ª.
PROPORÇÃO DE VAGAS E DATA:
Campo Bom
25 e 26 de Agosto
FORÇA A = 16 Vagas
FORÇA B = 10 Vagas
Santo Ângelo
29 e 30 de Setembro
FORÇA A = 8 Vagas
FORÇA B = 14 Vagas
Lajeado
20 e 21 de Outubro
FORÇA A = 11 Vagas
FORÇA B = 11 Vagas

Audiência na Câmara debaterá o apoio ao
esporte e aos desportistas santo-angelenses
A Câmara de Vereadores de
Santo Ângelo realiza, na próxima
quinta-feira, dia 12, audiência pública a fim de ouvir as demandas
e buscar alternativas que incentivem e auxiliem os desportistas
santo-angelenses em competições de diversas modalidades.
A audiência atende solicitação
do vereador Maurício Loureiro.
O objetivo, segundo o parlamentar, é discutir mecanismos

capazes de ampliar a rede de
apoio aos atletas que representam o município em eventos estaduais, nacionais e internacionais.
Além disso, Loureiro abordou o
assunto destacando a importância da prática do esporte para saúde, socialização e lazer: “Investir
no esporte é investir em saúde,
em educação, em talentos. Vamos
aproveitar esse momento para realizar um amplo debate sobre os

recursos disponíveis, projetos em
andamento e ações futuras para a
área”, acrescentou Loureiro.
A audiência terá início às 9
horas e deve contar com a presença de membros do Conselho
Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Turismo e Esportes. Desportistas, assim como
entidades e associações ligadas ao
assunto também são convidadas
a participar.

A Administração Municipal de Santo Ângelo,
através da Secretaria da Cultura, prorrogou o período de inscrições para o Concurso Poema nos Ônibus 2018. O prazo, que seria até a última segunda-feira, dia 9, foi estendido até o dia 16 de julho.
Serão aceitas inscrições nas categorias livre e
estudantil e podem ser feitas através do e-mail:
poemanosonibus2018@gmail.com.
A retomada do concurso literário que deu notoriedade para Santo Ângelo em suas edições anteriores é comemorada pelos segmentos culturais.
As 40 obras classificadas (10 na categoria Estudantil e 30 na Livre) serão passadas para adesivo
colorido e fixadas nos ônibus urbanos, interurbanos e do transporte escolar, com o nome e fotografia do autor da obra no canto superior direito
do adesivo, oportunizando a população usuária do
transporte coletivo, o acesso à leitura dos poemas.
A entrega da premiação e a inserção dos poemas nos coletivos acontecerão no período de 4 a
19 de agosto, durante a 26ª Semana Cultural de
Santo Ângelo.
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Educação
Segurança

Homem é preso após
ameaçar mãe de 106 anos
Morador de 56 anos, foi preso em flagrante após ter sido acusado de
ameaçar jogar água quente e agredir a mãe no Bairro Hortência
Um homem de 56 anos de
idade foi detido pela Brigada Militar no último domingo, dia 8,
após ser acusado de ameaçar jogar água quente em sua mãe, de
106 anos de idade, que reside em
uma peça anexa à residência.
A ocorrência foi atendida por
volta da meia noite e meia, e segundo a BM, ao chegar no local,
os policiais encontraram o acu-

sado no portão da frente, próximo à vítima, a qual relatou o
ocorrido.
Para os policiais, a senhora
informou que a ameaça ocorreu
no momento em que ela pediu ao
filho que baixasse o som do rádio, o que motivou o desentendimento. Em um segundo momento, os policiais fizeram contato
com uma testemunha, neto da

vítima, o qual confirmou que o
acusado havia empurrado a mãe,
ameaçado de jogar água quente
nela, além de proferir palavrões.
Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, sendo
que a vítima solicitou as medidas
protetivas da lei Maria da Penha.
A delegada plantonista determinou Lavratura do Auto de Prisão
em Flagrante ao acusado.

Número de mortes reduz 35% nas rodovias
federais da região no primeiro semestre de 2018
Divulgação/PRF

Dados divulgadios nesta semana pela PRF de Ijuí, mostram também que foram realizados mais de 5 mil testes de alcoolemia neste ano

A Polícia Rodoviária Federal
divulgou na última segunda-feira, dia 9, número de ocorrências
e resultados das ações atendidas
no primeiro semestre de 2018,
nas rodovias da região, que são
atendidas pela PRF de Ijuí. O
destaque é para os índices de acidentalidades, com uma redução
de cerca de 35% no número de
pessoas mortas em decorrência
de acidentes de trânsitos, comparado, ao mesmo período do ano
passado.
ACIDENTES COM DANOS
MATERIAIS
Em relação às ocorrências de
acidentes, com danos materiais,
os números também são considerados bastante positivos se comparado a anos anteriores. No primeiro semestre de 2016, foram
atendidos 124 acidentes com danos materiais, em 2017 foram 90,

e neste semestre foram 29.
Desde o mês de abril deste
ano, houve uma modificação na
sistemática de registro, sendo que
nestes casos, via de regra, o próprio envolvido efetuará o registro
através do site da PRF.
143 CONDUTORES
AUTUADOS POR BEBER E
DIRIGIR
Na área de fiscalização, foram
realizados mais de 5 mil testes de
alcoolemia, com um total de 143
condutores autuados para esta
infração, sendo que 6 deles foram
presos por dirigir sob influência
de álcool. Em 2017, foram extraídos 155 autos e 17 motoristas
foram presos nessas condições.
Neste período, foram fiscalizados
cerca de 14 mil veículos e pessoas.
CONSCIENTIZAÇÃO
Na área relacionada a edu-

cação para o trânsito e campanhas educativas, foram sensibilizadas mais de 3 mil pessoas
em 2018, com destaque para as
atividades de Cinema Rodoviário e campanhas educativas
realizadas nas empresas e escolas da região. As atividades
ocorrem
ininterruptamente,
com ênfase no mês de Maio,
chamado de Maio Amarelo, que
é dedicado para atividades de
conscientização e prevenção no
trânsito.
Na avaliação da Polícia Rodoviária Federal, apesar das
dificuldades enfrentadas no período, como rodovias deterioradas e movimentos paredistas
manifestando-se nas rodovias,
a PRF conseguiu desenvolver
sua missão, principalmente a
otimização de seus recursos,
apresentando um balanço positivo em relação ao ano anterior.

NÚMEROS RELEVANTES
- Diminuição de cerca de 16% no número de acidente com
feridos que passou de 89 em 2017, para 74 em 2018.
- Diminuição de cerca de 35% no número de pessoas mortas em acidentes. em 2017 foram 17 pessoas mortas e neste ano apenas 11 pessoas mortas. Estes resultados contribuem para atingir a meta do Brasil e ONU em reduzir em
50% o número de acidentes graves até 2020.
- No combate ao crime, foram detidas 40 pessoas neste pri-

meiro semestre de 2018 pelo cometimento de crimes e no
cumprimento de mandados de prisão.
- Foram 14 condutores flagrados violando a suspensão do
direito de dirigir, crime de menor potencial ofensivo no
qual a própria PRF lavra no ato um termo circunstanciado.
Além disso, foram recuperados 4 veículos com ocorrência
de furto ou roubo e que foram devolvidos aos seus proprietários.

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet
Coordenadora Regional da
Educação - 14ª CRE

E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br
BNCC FOI TEMA DE FORMAÇÃO NA 14ª CRE
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação promoveu na quinta-feira (5), o Encontro Regional sobre
a Base Nacional Comum Curricular- BNCC, no Salão
Azul do IESA, em Santo Ângelo. O evento contou com
a presença da Diretora Pedagógica da Seduc, Sônia
Rosa, que abordou “A implementação da BNCC e a
construção do referencial curricular gaúcho: um olhar
sobre o currículo”. Também representaram a Seduc,
Claudia Pinheiro e Lara Viscardi. Segundo a Coordenadora Regional de Educação, professora Enida
Teresinha Lange Sallet o encontro visou socializar a
proposta da Base Nacional Comum Curricular objetivando à construção coletiva do Referencial Curricular
Gaúcho. “Vivemos um importante momento na história da educação, momento que possibilita a escola
exercer seu direito de escolher seu currículo de acordo
com sua realidade. É preciso ouvir os professores, estudantes e comunidade, valorizando a intervenção de
todos nessa construção que fundamenta a educação
Nacional”, relatou. Participaram do encontro professores do ensino fundamental, gestores, coordenadores pedagógicos, supervisores escolares, orientadores
educacionais, Secretários Municipais de Educação
dos onze municípios da região de abrangência da 14ª
Coordenadoria Regional de Educação, além de profissionais da educação da rede privada e municipal.
SEGUNDO DIA D DA BNCC
MOBILIZA PROFESSORES
Nas escolas da região de abrangência da 14ª Coordenadoria Regional de Educação, a sexta-feira (6),
foi dedicada para o debate das competências e normativas da Base Nacional Comum Curricular - BNCC,
bem como para a construção do Referencial Curricular Gaúcho. A plataforma digital ficou aberta entre os
dias 6 e 10 de julho, após se cadastrarem no site, os
educadores das redes estadual e municipal, e de escolas privadas, puderam oferecer sugestões de assuntos
a serem trabalhadas no novo currículo, a ser implementado a partir de 2019. A etapa seguinte será realizada até o final do mês de julho, quando ocorrerão
audiências públicas sobre o tema, com a participação
de toda a comunidade escolar do Rio Grande do Sul.
FORMANDOS 2018
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação de
Santo Ângelo parabeniza os 126 alunos do Curso Técnico em Agropecuária da Escola Estadual Técnica
Guaramano de Guarani das Missões pela formatura
no dia 06 de julho. Desejamos sucesso e parabenizamos também toda comunidade escolar pelo trabalho
realizado com amor e dedicação.
PROJETOS DE ESCOLAS DO CAMPO
SELECIONADOS PARA EXPOINTER
Parabenizamos a comunidade escolar da EEEF
Santo Tomás de Aquino da Restinga Seca - Santo Ângelo e EEEF São João Batista da Esquina Borchartt
- Vitória das Missões, escolas do campo, pela seleção de projetos para participar da Feira Internacional Expointer - Esteio RS. A EEEF Santo Tomás de
Aquino apresentou o projeto “ O USO DA CISTERNA
NA ESCOLA”. Este projeto é desenvolvido de forma
interdisciplinar, através da ação conjunta da direção,
professores, funcionários, alunos e pais da Escola.
Busca-se através do mesmo, captar águas pluviais
através de um processo possível, com baixo custo, em
um curto prazo e sem necessidade de alta tecnologia.
Aproveitar um recurso natural, disponível em abundância em nosso telhado devido a regularidade das
chuvas, viabilizando a sustentabilidade com ênfase na
horta escolar, limpeza da escola e conservação do uso
da água. Já a EEEF São João Batista foi selecionada
com o projeto “HORTICULTURA”. O projeto tem por
objetivo dar continuidade à horta na escola, avaliando
sua aplicabilidade como método de ensino para Educação Ambiental, além de trazer melhor qualidade à
alimentação servida neste educandário. Oferecer um
laboratório natural aos alunos, promovendo uma mobilização social com a finalidade de conscientizar uma
melhoria na alimentação, principalmente, na comunidade escolar incentivando os alunos a permanecerem
no campo e agregar valor aos lotes que residem. A 14ª
Coordenadoria Regional de Educação sente-se orgulhosa dos projetos realizados pelas escolas do campo,
envolvendo a comunidade escolar em prol de uma
educação comprometida com a qualidade de vida. Parabéns e sucesso!
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