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Editorial
 Encerramos a sé-

rie “Lugares inexplo-
rados” e iniciamos 
“Energia”. Uma sequ-
ência que vai investi-
gar as modalidades de 
geração de energia em 
Santo Ângelo e região. 
Segundo dados de 
2007 da Aneel, 75% da 
energia brasileira é de 
fonte hídrica e 25% de 
fonte térmica.  

Tanto o custo da 
energia para as famí-
lias, quanto fatores 
relacionados à susten-
tabilidade e segurança 
energética, tem esti-
mulado outras formas 
de geração de energia, 
já percebemos o uso de 
esterco para produção 
de gás, da força dos 
ventos para energia 
elétrica e  também do 
calor do sol para aque-
cimento de água e ele-
tricidade. 

Mas quais expe-
riências práticas tem 
se consumado com 
efi ciência e já fazem 
parte do cotidiano das 
pessoas deste lugar? 
Acompanhe nossas 
edições e o aprofunda-
mento destas questões. 

Outra matéria fei-
ta com exclusividade 
fala sobre a situação do 
Estádio da Zona Sul, 
principal símbolo do 
futebol local que está 
fi cando sucateado e 
sem condições de ofe-
recer acolhimento aos 
jogadores e torcedores, 
demonstrando o quan-
to mudou a cultura do 
esporte no município. 

No Retrato Cotidia-
no a foto mostra o fl a-
grante do nascimento 
de um bezerro e nesta 
edição você confere as 
principais informações 
sobre a inter-regional 
do ENART, as fotos e 
fatos da inauguração 
da UPA, entre outras 
informações.

Notas Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Marcos Demeneghi

Nasce um bezerro
O interior missioneiro pro-

porciona a observação do co-
tidiano dos animais, uma das 
cenas presenciadas pela equipe 
do Mensageiro na tarde da últi-
ma sexta-feira, dia 21, foi o nas-
cimento de um bezerro.  A mãe 
acolhe o cria e cuida para que ele 
se adapte ao novo ambiente. 

Segundo informações do CPT 
– Centro de Informações Técni-
cas, disponíveis na internet, as-
sim que o bezerro nasce, a mãe o 
lambe, retirando as membranas 
fetais e mucos. Simultaneamen-
te, o seu corpo é massageado, o 
que é muito importante para o 
recém-nascido. Portanto, a in-
tervenção do tratador só deverá 
acontecer após essa massagem 
que poderá remover as membra-
nas fetais e o excesso de muco 
do nariz e boca do bezerro. 

Do mesmo modo que os Be-
bês humanos a ingestão de co-
lostro é considerada importante 
para a cria ganhar imunidade. O 
colostro é o primeiro alimento 
que o bezerro consome ao nas-
cer e possui um grande valor nu-
tritivo. Ele é a primeira “vacina” 

que o bezerro recebe. Principal-
mente porque, nos bovinos, a 
passagem de imunidade da mãe 
para o filho dificilmente ocorre 
pela placenta, deixando o bezer-
ro praticamente desprotegido ao 
nascer. Desta forma, há a neces-
sidade da ingestão do colostro.

O colostro, especialmente o 
da primeira mamada, é quatro 
a cinco vezes mais rico em pro-
teínas que o leite comum, pobre 
em lactose e gorduras, tem mais 
minerais e vitaminas que o lei-
te normal, e, além de fornecer 
anticorpos, é rico em proteínas, 
minerais, enzimas e vitaminas e, 
ligeiramente laxativo, antitóxico 
e energético.

A cura do umbigo deve ser 
feita logo após a mamada do 
colostro, pois o bezerro recém-
-nascido fica com uma porção do 
umbigo não cicatrizada exposta, 
onde podem surgir bicheiras ou 
infecções. A maneira correta de 
tratar o umbigo é cortá-lo, dois 
a três dedos abaixo de sua in-
serção, não sendo necessário 
cortar, se ele tem um tamanho 
menor. 

Manifestação contra
 a Pedofilia

Uma manifestação contra a Pedofi lia será realiza-
da no próximo dia 1º de outubro, em frente ao Fórum 
de Santo Ângelo. A ação tem início às 9h, a ideia da 
organização do evento é que todos os participantes 
usem camisetas brancas.

Termina na sexta-feira, dia 28, o prazo para 
que cotistas do PIS com menos de 60 anos pos-
sam sacar o benefício. Os trabalhadores que ain-
da não sacaram o benefício podem consultar na 
página da CAIXA (www.caixa.gov.br/cotaspis). A 
consulta permite ver o valor que cada cotista tem 
a receber e os canais disponíveis para realização 
do pagamento. A partir de 1º de outubro, os sa-
ques voltarão a ser permitidos somente para os 
cotistas que atendam a um dos critérios previs-
tos: pessoas com 60 anos ou mais, aposentados, 
herdeiros de cotistas, pessoas em situação de in-
validez ou acometidos por doenças específi cas.
Para facilitar o atendimento aos cotistas que ainda 
não sacaram seus benefícios, as agências da CAIXA 
fi carão abertas duas horas a mais nos dias 27 e 28 
de setembro. 

Cotas do PIS 

O professor, gestor universitário, palestrante e 
empreendedor em design social e inovação, Jorge 
Piqué, ministrou na segunda-feira, dia 24, pales-
tra sobre Economia Criativa, no Teatro Municipal 
Antônio Sepp. O evento é o terceiro workshop do 
Governo de Inovação, com o intuito de estimular 
criatividade e empreendedorismo. Jorge expôs o 
seu projeto chamado “Distrito C”, e posteriormen-
te falou do potencial de Santo Ângelo, e como o 
município pode se destacar frente às ações da eco-
nomia criativa.  

No decorrer da palestra, Piqué expressou seu 
conceito de economia criativa, no qual ele diz que 
é tudo que tem um impacto social, com iniciativas 
inovadoras, com benefícios rápidos para a comuni-
dade, sendo construída gradativamente.

Piqué destaca o potencial 
de economia criativa

Aniversário Premiado
105 anos Sicredi União 
No sábado, dia 22, a Sicredi União RS realizou 

o primeiro sorteio da segunda etapa da campanha 
Aniversário Premiado 105 anos Sicredi União RS. 
Foi sorteado uma motocicleta Honda XRE e o ga-
nhador foi Félix Matias Winter de Alecrim; uma 
motocicleta Yamaha Ténéré, sendo a ganhadora 
Dorildes da Silva Gerardi, de São Luiz Gonzaga 
e um conjunto de barco, motor e reboque que foi 
para Sérgio da Silva Nunes, de Caibaté. O próximo 
sorteio ocorre dia 28 de outubro em Santo Ângelo, 
na Praça Ricardo Leônidas Ribas, às 10 horas. Será 
sorteado uma motocicleta SH150i e um Gol.

Samu do HSA 
completa 9 anos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
e Emergência (SAMU) do Hospital Santo Ângelo 
completou na sexta-feira, dia 21, 9 anos de fun-
cionamento. De acordo com o coordenador de en-
fermagem do SAMU, Alex Martins Antunes, neste 
período foram 19.561 atendimentos, sendo deste 
total 70% pacientes homens e 30% pacientes mu-
lheres; e 60% casos clínicos e 40% referem-se a 
vítimas de traumas. 

O Samu de Santo Ângelo conta com duas am-
bulâncias e atende municípios como Eugênio de 
Castro, Vitória das Missões, Sete de Setembro e 
dá apoio a unidade do Samu de Entre-Ijuís. “A 
equipe conta hoje com 8 médicos, 11 condutores, 
6 enfermeiros e 5 técnicos de enfermagem, perfa-
zendo um total de 30 profi ssionais.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo 
Secretaria Municipal da Fazenda

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
De acordo com o disposto no Art. 9º, § 4º da Lei Com-
plementar nº. 101/2000, o Executivo Municipal convoca 
a todos os interessados para a audiência pública a fi m 
de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fi s-
cais do Segundo quadrimestre do exercício fi nancei-ro 
de 2018. A audiência será realizada no Plenário da Câ-
mara Municipal de Vereadores, no dia 27 de setembro 
de 2018 às 14horas. 
Santo Ângelo, 25 de setembro de  2018.

Jacques Gonçalves Barbosa
Prefeito Municipal
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Série: Energia

Em 1950 entrou em operação a Usi-
na Hidrelétrica Ijuizinho, construída 
com recursos públicos e fez parte de 
um plano de eletrifi cação do  Estado. 

Localizada nos limites dos municí-
pios de Eugênio de Castro e Entre-Iju-
ís tem capacidade instalada de pro-
duzir 1 MW (potência 1250 kva). No  
ano de 2010 a Companhia Estadual 
de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica – CEEE-GT chegou a concluir 
estudos aprofundados para aumentar 
a produção da usina para 15 mw, mas 
até hoje a obra não saiu do papel. 

Este tipo de usina é considerada de 
baixo impacto ambiental por usar re-
cursos naturais renováveis e não ala-
gar grandes porções de terra. A barra-
gem da Usina Hidrelétrica Ijuizinho é 
do tipo alvenaria de pedra, possui 130 
metros de comprimento, três metros 
de altura e resulta em um reservató-
rio de 56.000 m³ de água, alagando 

0,038km² de área e quase não interfe-
re no curso natural do rio.  A turbina é 
do tipo Francis horizontal.

Neste tipo de turbina, a água sob 
pressão entra por um duto circular de 
secção decrescente, onde é desviada 
por um conjunto de pás estáticas para 
um rotor central. A água atravessa a 
parede lateral do rotor, empurrando 
outro conjunto de pás fi xas no mesmo, 
e sai pela base do rotor com pressão e 
velocidade muito reduzidas. A potên-
cia mecânica extraída da água é trans-
mitida pelo rotor a um eixo fi xado na 
base oposta. As pás estáticas podem 
ser ajustáveis.

A área onde está localizada a Usi-
na Ijuizinho fi ca a uma distância de 25 
quilômetros do centro de Santo  Ân-
gelo, sendo que 6,5 km deste trajeto 
são percorridos por estrada de chão. 
O acesso ao parque é restrito ao pú-
blico e os locais próximos a barragem 

são sujeitas a inundações repentinas, 
é proibida a pesca e banho, conforme 
placas indicativas no local, mas o tra-
jeto, como um todo, é de fácil acesso. 

A hidrelétrica foi construída no 
Rio Ijuizinho que é um curso de água 
do estado do Rio Grande do Sul que 
nasce em Jóia, passa por Eugênio de 
Castro e Entre-Ijuís e desemboca no 
rio Ijuí, (no limite de Entre-Ijuís com 
Vitória das Missões). 

A Hidrelétrica Ijuizinho é admi-
nistrada pela Companhia Estadual 
de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica – CEEE-GT. Empresa de eco-
nomia mista cujo sócio majoritário é o 
Grupo CEEE, concessionária de servi-
ços de geração e transmissão de ener-
gia elétrica no Estado do Rio Grande 
do Sul.

CONTEXTO DE GERAÇÃO
No Brasil 65% da energia elétrica 

vem de grandes usinas hidrelétricas, 
28% de usinas térmicas e as pequenas 
centrais hidrelétricas como a Usina Hi-
drelétrica Ijuizinho, são responsáveis 
pela produção de 3,51% da matriz elé-
trica brasileira (fonte: ANEEL, 2013). 

A Usina Ijuizinho é considerada es-
tratégica para o Plano de Investimen-
tos da companhia. Existe um estudo 
de Expansão e Modernização do Siste-
ma Elétrico de Geração e Transmissão 
de energia para propor a ampliação do 
sistema implantado atualmente neste 
lugar: O projeto prevê a geração de 
15,01 MW, o reservatório existente so-
freria um aumento de 0,038 km² para 
1,01 km², inclusive a companhia con-
cluiu estudos de impacto ambiental.

A geração de energia com a força 
da água é comprovadamente uma po-
tencialidade da região das Missões, 
principalmente com o concurso de pe-
quenas usinas.

Uma das Uma das 
hidrelétricas hidrelétricas 
do Ijuizinhodo Ijuizinho

A Hidrelétrica Ijuizinho foi implantada no ano de 1950, está há 
25,5 km da Catedral Angelopolitana, na divisa dos municípios 
de Entre-Ijuís e Eugênio de Castro. O conteúdo desta matéria 
aborda a geração de energia elétrica  a partir da força d’água e 

abre a série: “Energia”, que irá aprofundar o conhecimento local 
sobre os combustíveis que geram a força para a população de 

Santo  Ângelo e região das Missões

Marcos Demeneghi

Barragem da Usina Ijuizinho, 130 metros de comprimento e três metros de altura

Local onde fi ca a turbina tipo Francis que gera 1mw de energia

Placa inaugural de identifi cação desta obra pública
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NOVIDADES
A empresária Lisandréia Munareto, retornou de São 
Paulo com as últimas novidades e tendências para 
você, mulher, arrasar e fazer sucesso na nova estação. 
Então, hoje, quarta-feira, é dia de pontifi car na Sfera 
para ver de perto tudo aquilo que está em voga na 
moda primavera|verão 2019! Corra já, para a Sfera.

ACONTECE HOJE...
...a partir das 17 horas, em alto estilo e em torno 
de muitos brindes com “champs” a inauguração 
das novas, belas  e moderníssimas instalações do 
festejado Centro de Beleza STUDIO T - pilotado com 
competência e talento por Tamires Nascimento. 
O Studio T - fi cou um luxo!!! E seu novo endereço 
é Rua São Carlos, 344, bem próximo a Peixaria do 
Carlinhos. Vale dar uma espiada de perto!

Amanda Klidzio 

Polanczyk  

dinâmica 

farmacêutica que atua 

no Hospital Santa 

Teresa, em Guarani 

das Missões, estreia 

idade nova hoje, 

26, sendo alvo de 

muitas homenagens, 

especialmente de 

seus familiares e 

inúmeros amigos. À 

Amanda, parabéns e 

muitas felicidades.

Élton Strapazon 

- que através da Prisma 

Vídeos, capta as melhores 

imagens das mais 

badaladas festas da 

região, comemorou seu 

aniversário no último 

domingo, 23, recebendo 

inúmeros cumprimentos, 

especialmente da sua 

Rossana Ribas, fi lhos 

Gabriel e Rafaela, demais 

familiares e amigos. Ao 

amigo Élton, parabéns  e 

sucesso sempre! 

Após um tour pela Índia, Dr. Mustafá, sempre 
em busca do constante aprimoramento, 
participa do importante Congresso 
Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
em Dubai, que encerra neste sábado, 29. Cabe 
salientar que o congresso reune apenas 20 
profi ssionais brasileiros convidados e o Dr. 
Mustafá é membro  titular como Especialista 
em Cirurgia Bariatrica e Metabólica .

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

No último sábado, o Canoas Parque Hotel, em Canoas, foi o cenário da festa de escolha 

do Broto Rio Grande do Sul 2018, numa promoção de Marcelo Soes, que contou com a 

participação de 18 candidatas, entre elas a representante de Santo Ângelo, Júlia Lima, que foi 

indicada pelo jornalsita Amauri Lírio. A 48ª edição do evento teve como vencedoras: Broto RS 

2018 - Eduarda Kaufmann (Venâncio Aires), Princesas - Gabriela Stumm (Santa Cruz do Sul) e 

Fernanda Xavier (Lajeado), Broto Simpatia - Morgana Anselmi (Farroupilha), Broto Ternura - 

Tássia Rodrigues (Dom Pedrito), Broto Destaque - Franciele Laroque (Pelotas) e Broto Social  

- Dounia Zorkot (Novo Hamburgo).  A nossa bela Júlia, mesmo não fi gurando entre as sete 

classifi cadas, representou muito bem a nossa cidade. 

Franciele Laroque (Pelotas) - Broto Destaque, Dounia Zorkot (Novo Hamburgo) - Broto Social, Fernanda Xavier (Lajeado) Franciele Laroque (Pelotas) - Broto Destaque, Dounia Zorkot (Novo Hamburgo) - Broto Social, Fernanda Xavier (Lajeado) 
- Princesa, Eduarda Kaufmann (Venâncio Aires) -  Broto Rio Grande do Sul 2018, Gabriela Stumm (Santa Cruz  do Sul) - - Princesa, Eduarda Kaufmann (Venâncio Aires) -  Broto Rio Grande do Sul 2018, Gabriela Stumm (Santa Cruz  do Sul) - 

Princesa ,Tássia Rodrigues (Dom Pedrito)  - Broto Ternura  e  Morgana Anselmi (Farroupilha) - Broto Simpatia.Princesa ,Tássia Rodrigues (Dom Pedrito)  - Broto Ternura  e  Morgana Anselmi (Farroupilha) - Broto Simpatia.

Júlia LIma- Broto Santo 

Júlia LIma- Broto Santo ÂngeloÂngelo

Fotos: Wellington CostaFotos: Wellington Costa

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Margarete MacielFoto: Margarete Maciel
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Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Camila Hartmann (D) - esteticista e cosmetóloga com 
sua mãe Lisete Hartmann - felizes com o sucesso da 
estreia da Clínica Camila Hartmann - Saúde Integrada, 
que recentemente movimentou a cidade.

Sabrina Alves de Souza (D) - psicóloga ao lado de seus pais 
Dinalva e Can de Souza, fi lho Théo e de sua prima Laura Escobar 
(E) - Sabrina é uma das psicólogas da CH - Saúde Integrada.

Simone Betencourt - psicóloga entre seu marido Paulo e fi lha Bruna 
Betencourt. Simone também atua como psicóloga na nova Clínica.

Andréia Bortoluzzi - Nail Designer na Clínica CH entre 
Rosane e Paulinne Klee - brindando a estreia do novo 
espaço multiprofi ssional.

NA ESTREIA DA CAMILA HARTMANN - SAÚDE INTEGRADANA ESTREIA DA CAMILA HARTMANN - SAÚDE INTEGRADA
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Dra. Paola Perim - Ortodontista e 
Professora do curso de odontologia do 
CNEC, buscando  sempre a atualização de 
conhecimentos, bem como trazer para a sua 
clínica a evidência científi ca, com o objetivo  
de oferecer o melhor e o novo para seus 
pacientes e alunos, participou  de 20 a 22 
deste mês, em São Paulo do Orto 2018-SPO, 
21º Congresso Brasileiro de Odontontia, 
considerado o  do maior Congresso Latino 
Americano de Ortodontia.
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Esporte 

O Estádio da Zona 
Sul pede socorro
O Estádio Raul Oliveira, popularmente conhecido como 

Estádio da Zona Sul está com aspecto de abandono, 
prejudicando a prática do futebol e restringindo o acesso dos 

torcedores que pretendem assistir aos jogos 

Túnel de acesso aos vestiários tem infi ltrações e a pintura está desgastada

O aspecto de abandono e a fal-
ta de manutenção do Estádio Raul 
Oliveira está cada vez mais nítido. 
As equipes profissionais e amadoras 
de futebol percebem que o esporte 
santo-angelense está desvalorizado. 
“Gramado de péssimas condições, 
que dificulta as ações da partida”, 
assim foi à avaliação do Ypiranga de 
Erechim, manifestada no site oficial 
da equipe, após a partida contra o 
Elite no último dia 16.   

No campo que já foi considerado 
um dos melhores do Estado, a bola 
rola com dificuldade entre rosetas e 
desníveis.  Os banheiros são sujos, a 
caixa d’água está com vazamentos e 
a cobertura do pavilhão social não 
existe mais. 

Os corredores e as arquibancadas, 
locais em que torcidas como a Raça 
Missioneira e Guary “faziam a festa”, 
estão com pinturas apagadas e des-
cascando, vidros estão quebrados e 
o terreno sem conservação. Outro 
setor, como a arquibancada da Ave-
nida Getúlio Vargas se quer recebe a 
torcida. Uma das rampas de acesso à 
arquibancada não foi concluída, anos 
após o início da construção. 

A parte coberta do Estádio, que 
foi arrancada durante um tempo-
ral no ano passado, ainda não foi 
recolocada, agravando ainda mais 
a situação do Estádio da Zona Sul. 
Torcedores, repórteres e equipes de 
transmissão, agora precisam enfren-
tar chuva ou sol para acompanhar 
as partidas. Além disso, áreas que 
deveriam servir para fisioterapia e 
musculação viraram depósitos de 
utensílios velhos. Os vestiários tam-
bém estão sujos e com aparência de 

abandono. 
Popularmente conhecido como 

Estádio da Zona Sul, foi inaugurado 
com capacidade para seis mil pesso-
as. Entretanto atualmente pode re-
ceber apenas 1200 torcedores devido 
à falta de adequações.

O Estádio da Zona Sul foi conce-
bido para ser um dos melhores es-
tádios do interior gaúcho, contando 
inclusive, com cabines para a im-
prensa, pavilhão coberto, vestiários 
para arbitragem, futebol profissio-
nal masculino, feminino e juniores, 
refeitório, cozinha, lavanderia, sala 
de fisioterapia e musculação, porém, 
o local sofre com a ação do tempo e 
falta de cuidados. 

Atualmente o estádio é casa da 
AER Santo Ângelo, e recebe jogos do 
Elite Clube Desportivo, que disputa 
a Copa Wianey Carlet. Além disso, 
campeonatos municipais são reali-
zados no local. 

A precarização do futebol tam-
bém se torna evidente pela situação 
do Estádio Municipal Carlos Wilson 
Schröeder, que mesmo recebendo 
investimentos na casa de 1,12 mi-
lhão, ainda não está em condições 
de servir a população. O local ser-
viria como um segundo estádio na 
cidade e receberia competições de 
abrangência municipal e estadual. A 
situação do Estádio Municipal gera 
polêmica em Santo Ângelo, já foram 
realizadas reuniões de esclarecimen-
to entre representantes do municí-
pio e da empresa responsável pelas 
obras de remodelação, mas ainda 
não existe uma solução para ofertar 
um local adequado para a prática do 
futebol em na Capital das Missões. Área da bilheteiria está com aspecto de abandono 

Gramado está com desníveis, rampas próximo dos gramado colocam jogadores em risco e a cobertura do estádio, arrancada por um temporal, ainda não foi recolocada
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EducaçãoSaúde

Fernando Gomes

A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA), já está aberta, 
sendo mais uma forma de aten-
dimento para situações de urgên-
cia. A estrutura da UPA pode ser 
comparada a de um mini-hospital 
e está localizada na Rua Dr. Antão 
Assis Brasil, 480, em anexo ao 
Centro Social Urbano, do Bairro 
Pippi, e conta com 12 leitos de 
observação e 24 poltronas para 
medicação.

Conforme acordo entre o mu-
nicípio e o Conselho Municipal 
de Saúde, até que a UPA receba 
a inspeção técnica do Ministério 
da Saúde e homologue o repasse 
de recursos para prestar o aten-
dimento às 24 horas do dia, seu 
funcionamento será das 7 às 22 
horas, nos sete dias da semana, 
oferecendo consultas médicas 
com clínico geral, procedimentos 
de enfermagem, raios-X e cole-
ta de material de laboratório. A 
equipe de profi ssionais que atua 
na unidade é composta por dois 
médicos clínicos gerais por turno, 
seis enfermeiros, 11 técnicos em 
enfermagem e técnico em radio-
logia, distribuídos em três turnos 
de atendimento. 

A cerimônia de inauguração 
foi realizada na manhã da terça-
-feira, 25, e contou com a parti-
cipação de lideranças políticas, 
empresariais, comunitárias e re-
presentantes das instituições de 
saúde do município. 

“Colocar a UPA em funciona-
mento é uma ação que marca um 
novo tempo na saúde de Santo 
Ângelo. É um ato de coragem do 
governo municipal que, mesmo 
diante à escassez de recursos e 
incerteza dos repasses legais e de 
obrigação do Estado e da União, 
encontra respaldo na sua política 
de austeridade, de controle dos 
gastos públicos, e de respeito ao 
cidadão trabalhador que busca 
socorro na rede pública de saúde”, 
disse o prefeito Jacques Barbosa.

O secretário de Saúde, o mé-
dico Luis Carlos Cavalheiro, 
lembrou que o espaço físico e os 
equipamentos médicos hospita-
lares foram entregues ao municí-
pio em 21 de dezembro de 2012, 
porém permaneceram quatro 
anos (2013/2016) sem uso, pro-
vocando problemas estruturais 
e de funcionamento. Cavalheiro 
afi rmou que foi necessário recur-
sos para recuperação do prédio e 
manutenção dos aparelhos hos-
pitalares. Também se manifesta-
ram na cerimônia, a adjunta da 
12ª Coordenadoria Regional de 
Saúde, Margareth Forlin e o pre-
sidente do Conselho Municipal de 
Saúde, Jorge Alérico.

UPA já está atendendo 
a comuunidade

Após ser concluida a UPA fi cou 21 meses fechada. Em um primeiro momento, o 
local funcionará das 7 às 22 horas atendendo situações de urgência médica 

Abertura da UPA foi realizada na manhã de ontem com uma solenidade aberta a comunidade

Lideranças locais durante o ato de abertura da Unidade de Pronto Atendimento
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ATIVIDADES TEMÁTICAS MARCAM A SEMA-
NA FARROUPILHA NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Uma semana recheada por ritmos, brincadeiras e sa-
bores tradicionais marcaram a Semana Farroupilha nas 
escolas estaduais de abrangência da 14ª Coordenadoria 
Regional de Educação. Os estudantes substituíram os 
uniformes pelo colorido dos lenços, bombachas, botas, 
vestidos com babados, rendas, fi tas e saias de armação 
que compõem a pilcha gauchesca. Participaram de uma 
série de atrações diferenciadas, especialmente organi-
zadas pelas coordenações e equipes diretivas, a fi m de 
cultuar as tradições gaúchas. Cafés de chaleira, comidas 
típicas, mateadas, gincanas, declamações, palestras, 
apresentações de danças dos elencos e visitas às entida-
des tradicionalistas integraram a extensa programação, 
que aprofundou os estudos sobre a cultura e a história 
rio-grandense. A Coordenadora Regional de Educação e 
também Presidente da Comissão Organizadora da Sema-
na Farroupilha 2018, professora Enida Teresinha Lange 
Sallet, destacou a importância de as escolas promoverem 
projetos que integrem alunos, professores, funcionários 
e comunidade escolar com a realidade campeira, trazen-
do conhecimento e criando um vínculo mais forte com a 
nossa tradição, história e a cultura. Sigamos preservando 
nossa cultura. 

14ª CRE PARTICIPA DO SEMINÁRIO 
REGIONAL DO CURSO NORMAL

Aconteceu em Ijuí, no dia 18 de setembro, o III Se-
minário Regional do Curso Normal coordenado pelos 
representantes da SEDUC, professor Clark Sarmento e 
Adriana Schneider, envolvendo nove coordenadorias Re-
gionais de Educação: 9° Cruz Alta, 10° Uruguaiana, 14° 
Santo Ângelo, 17° Santa Rosa, 20° Palmeira das Missões, 
21/ Três Passos, 32° São Luiz Gonzaga, 35° São Borja e 
36° Ijuí com os institutos que ofertam o curso normal. 
De Santo Ângelo participaram professores do Instituto 
Estadual de Educação Odão Felippe Pippi e assessoras 
da 14° Coordenadoria Regional de Educação. No evento 
foram apresentados os relatos de pesquisa das escolas 
contemplando e história do curso normal, a BNCC para a 
Educação Infantil e Ensino Fundamental e ainda o ciclo 
de alfabetização com foco na formação de professores. A 
história do Curso Normal das escolas públicas da rede 
estadual de ensino do Rio Grande do Sul irá compor um 
livro a ser lançado na próxima edição da Feira do Livro 
de Porto Alegre.

14ª CRE PROMOVE ENCONTRO COM ESCO-
LAS DO CAMPO

A 14ª CRE realizou no dia 18 de setembro, um en-
contro com 32 professores das escolas do campo, no Nú-
cleo de Tecnologia Educacional de Santo Ângelo, sob a 
responsabilidade das assessoras Pedagógicas Rosamari 
Rossatto e Ivana Teixeira. Na oportunidade, o Profes-
sor da Escola Técnica Estadual Guaramano, Luis Carlos 
Marmilics proferiu a palestra “ Desenvolvimento de prá-
ticas de produção orgânica e/ou agroecológica para ga-
rantida de um futuro sustentável”. O objetivo do evento 
foi promover a formação dos professores na perspectiva 
da melhoria da aprendizagem dos saberes do núcleo co-
mum e das especifi cidades rurais, com metodologias pe-
dagógicas interdisciplinares e efetivas ligadas na vida fa-
miliar, ambiental, na convivência humana e no trabalho.

CONHEÇA OS 15 PROJETOS DA 14ª CRE QUE 
PARTICIPAM DA MEP 2018

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação, inte-
grante do Núcleo 6, conta com 15 trabalhos inscritos 
pelas escolas estaduais de educação profi ssional da re-
gião de sua abrangência que participarão, nos dias 25 
e 26 de setembro, na Mostra das Escolas Estaduais de 
Educação Profi ssional - MEP, em Ijuí. São eles: Controle 
Agroecológico de Carrapatos em Bovinos da ETE Gua-
ramano; Pomada Natural de Ervas da ETE Guaramano; 
Reciclando Saberes do Colégio Estadual Pedro II; A vida 
do idoso no Asilo do Colégio Estadual Pedro II;  Solida-
riedade: Ação que não envelhece do Inst. Estadual  de 
Educação Odão Felippe Pippi; Mini Horta da ETE Entre-
-Ijuís; Produzindo um gás econômico a partir da gaso-
lina da ETE Entre-Ijuís; Robô Faxineiro FB-18 da ETE 
Entre-Ijuís;  Utilização das Ondas Eletro Magnéticas 
na Produção dos Frangos de Corte da ETE Guaramano; 
Avaliação da Variedades da Cultivar da Soja na Região 
das Missões da ETE Guaramano;  Infl uência de Insetos 
Polinizadores na Cultura da Canola da ETE Guaramano ;  
Desenvolvimento de Barras de Cereais com produtos as 
agricultura familiar batata doce e abóbora desidratadas 
da ETE Guaramano; Produção de pós e pré dipping de 
modo caseiro, visando a diminuição da mastite da ETE 
Guaramano;  Caixa Artesanal para abelhas Apis Melífera  
da ETE Guaramano e  Turistando em Santo Ângelo do 
Colégio Estadual Pedro II. Desejamos a todos os profes-
sores orientadores e coorientadores dos projetos e alu-
nos pesquisadores um evento de muito sucesso.
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A Capital Missioneira sediou uma das fases classifi catória do Enart no ano passado

Pelo segundo ano consecutivo 
Santo Ângelo vai sediar a 2ª fase da 
inter-regional do Encontro de Artes 
e Tradição Gaúcha (ENART) 2018. 
O evento que acontece no próximo 
sábado e domingo, 29 e 30 des-
te mês, com entrada franca, terá o 
Ginásio Marcelo Mioso como palco 
principal das danças tradicionais 
força B e individuais, com progra-
mações também no CTG Os Lega-
listas, Colégio Estadual Missões e 
Colégio Tiradentes da Brigada Mi-
litar.

Participarão do festival, 10 Regi-
ões Tradicionalistas do Rio Grande 
do Sul, de onde sairão os fi nalistas 
das diversas modalidades para a 
grande fi nal em Santa Cruz do Sul, 
no mês de novembro.

Segundo a secretária de Cultu-
ra, Neusa Cavalheiro, o ENART é 
um festival grandioso para a cul-
tura gaúcha. “Estamos gratifi cados 
e honrados por sediar um evento 
deste porte cultural pela segunda 
vez. A administração municipal e 

as entidades envolvidas estão moti-
vadas, levantando todos os esforços 
para atingir o objetivo de propor-
cionar um grande evento na capital 
missioneira”, destacou.

Dentre as modalidades do fes-
tival estão às danças tradicionais, 
danças de salão, declamação, solis-
ta vocal feminino e masculino, chu-
la, gaita, as quais terão como palcos 
o Colégio Tiradentes, Colégio Esta-
dual Missões e CTG Os Legalistas. 
Também acontecerão apresenta-
ções artísticas locais no Ginásio 
Marcelo Mioso antes do resultado 
fi nal.

O evento é uma realização do 
Governo Municipal, por meio da 
Secretaria da Cultura, Assetrasa, 
Movimento Tradicionalista Gaúcho 
(MTG) e representantes da 3ª Re-
gião Tradicionalista (RT). Esta edi-
ção, conta com o fi nanciamento do 
Pró-Cultura RS - Lei de Incentivo à 
Cultura (LIC/RS), Secretaria de Es-
tado da Cultura, Turismo, Esporte 
e Lazer, com patrocínio da Corsan. 

Pelo segundo ano consecutivo, município sedia uma fase inter-regional do maior festival de arte amadora
da América Latina. O evento acontece nos dias 29 e 30 deste mês, com entrada gratuita à comunidade

Inter-regional do Enart
inicia no próximo sábado

Fernando Gomes


