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Editorial
 Nesta edição do 

JOM, a capa é ilustrada 
por um cotidiano que 
vem dos ares. Quatro 
vezes por semana, um 
ATR72 da azul pousa 
em uma das cabecei-
ras do aeroporto de 
Santo Ângelo, trazen-
do pessoas e cargas de 
Porto Alegre. O avião 
“nem esquenta o ban-
co”, decolando-se em 
seguida, levando mais 
cargas e passageiros. 
Na página 2 desta edi-
ção você poderá saber 
mais sobre os voos que 
ligam a Capital das 
Missões, com a Capital 
do Estado.

Nesta edição um 
dos destaques é para o 
Instituto Federal Far-
roupilha, que segue 
crescendo. Na página 
três, elencamos uma 
matéria mostrando 
que novos cursos serão 
abertos e novos pré-
dios estão sendo cons-
truindo, saiba mais.

Na página seis es-
tão matérias sobre a 
educação. Ontem, alu-
nos de escolas muni-
cipais participaram de 
um evento que reuniu 
dança e música no Te-
atro Municipal. Além 
disso, confi ra também 
os vencedores da 2ª 
Copa URI de Xadrez.

Também dedica-
mos nesta edição uma 
página para eventos. 
Na página sete está 
elencada a matéria 
mostrando quais são 
as dez escolhidas para 
a próxima fase do Con-
curso de Soberanas da 
19ª Fenamilho Inter-
nacional. Além disso, 
trazemos as informa-
ções sobre o Baile do 
Chope de Buriti e a V 
Semana Crioula do 
CTG Tio Bilia.

Confi ra ainda o 
Caderno Educação e o 
Briefi ng Social. Uma 
Boa leitura e uma óti-
ma semana.

Notas
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

25°
21°

31 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

23°
20°

14 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

26º
16°

4 mm

30/10/2018 - 14h
1° Prêmio -  5.380
2° Prêmio -  1.466
3° Prêmio -  0.524
4° Prêmio -  6.199
5° Prêmio -  9.359
6° Prêmio -  2.928

30/10/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Minguante
31/10 a 6/11
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O fl uxo de passageiros e de cargas no 
aeroporto de Santo  Ângelo está longe de 
nossos olhos, mas é uma realidade coti-
diana. Quatro vezes por semana o ATR-
72 da Azul pousa e decola na pista do 
Aeroporto Regional Sepé Tiaraju. Na úl-
tima segunda-feira, dia 29, embarcavam 
para a Capital do Rio Grande do Sul, 69 
passageiros. O avião também veio lota-
do e esta movimentação envolve outras 
questões que passam despercebidas de 
nossos olhos.

ALUGUEL DE VEÍCULOS - Uma 
das curiosidades é que lá no aeroporto 
mantêm-se uma frota de veículos para 
aluguel e um escritório que recepciona 
quem usa este tipo de serviço.

Segundo a atendente da empresa 
conveniada, os clientes já vem com a re-
serva pronta e ela somente concretiza a 
operação de aluguel do veículo. A maio-
ria das pessoas que alugam automóveis 
são executivos que vem para a região a 
trabalho, mas famílias também usam o 
serviço, explicou a representante que 
atende no escritório montado dentro do 
terminal do aeroporto. 

TRANSPORTE DE CARGAS - 
Além dos passageiros e suas bagagens o tipo 

de aeronave que pousa e decola em nosso 
aeroporto, permite também transportar 
600 quilos de carga. Portanto, o transporte 
aéreo de carga já tem impactado na rotina 
de quem despacha e recebe volumes. Tanto 
pessoas físicas, quanto  jurídicas estão utili-
zando este tipo de serviço. 

Segundo o Gestor de Base da Azul 
Cargo Express, transporta-se uma média 
de 502 quilos por voo.  São volumes que 
ganham velocidade na entrega e custo 
reduzido para quem contrata o serviço, 
segundo informou o gestor que destaca 
as vantagens do serviço que a empresa 
presta. Para despachar ou receber um 
volume o cliente não vai até o aeroporto, 
pois tanto a entrega, quanto o envio são 
feitos no escritório que está no centro de 
Santo  Ângelo. Sempre que o avião pousa 
e decola uma equipe da empresa leva os 
volumes despachados e também recep-
cionam outros que serão entregues, in-
clusive a domicílio.

O transporte de carga é um dos tipos 
de serviços que ajudam manter a susten-
tabilidade fi nanceira da empresa, caso 
haja menos passageiros o transporte de 
carga ajuda sanar os custos do voo.  

A cobertura deste braço da Azul é de 

3500 municípios em todo o território 
nacional e a base de Santo Ângelo geren-
cia os volumes entregues e despachados 
de 45 municípios na região Noroeste do 
Estado. O escritório mantido pela em-
presa também faz a venda de passagens 
e orientações aos passageiros do trans-
porte aéreo. 

DESAFIO - A falta de placas de sina-
lização indicando a localização do aero-
porto na ERS 344 foi um dos problemas 
indicados por um motorista que fazia 
este trajeto de microônibus entre Giruá e 
Santo  Ângelo. Ele transportava um gru-
po de pessoas que embarcaram no voo 
de segunda-feira, dia 29, e fez uma aler-
ta que não há indicação para que os mo-
toristas possam entrar pela perimetral 
norte em Santo  Ângelo e deslocarem-se 
de modo mais rápido e efi cientes até o 
aeroporto. 

CURIOSIDADE - O avião pode fa-
zer a manobra de pouso no sentido leste/
oeste ou oeste/leste, dependendo do sen-
tido e velocidade do vento. Bombeiros se 
deslocam até o aeroporto em cada pouso 
e decolagem, estão sempre de prontidão 
e um veículo especial de bombeiros faz a 
assistência nestas manobras.

Viagem Segura 
de Finados

Polícia Rodoviária Federal, Detran-RS, Polícia 
Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da 
BM estarão mobilizados para que o feriado de Fi-
nados seja tranquilo no trânsito. A 95ª edição da 
Viagem Segura se estenderá por quatro dias, da 
zero hora da quinta-feira, dia 1º, até a meia-noite 
de domingo, dia 4.

Nova
7/11 a 14/11
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INSCRIÇÕES ABERTAS

As inscrições para o Processo Seletivo 
2019 para Cursos Técnicos Subsequen-
tes ao Ensino Médio do Instituto Fede-
ral Farroupilha vão até 30 de novem-
bro. Os cursos consistem em formação 
técnica presencial e a distância para 
estudantes que já concluíram o ensino 
médio.

COMO SE INSCREVER 

O período de inscrições é de 24 de ou-
tubro a 30 de novembro. As inscrições 
são feitas pela internet, através no en-

dereço eletrônico http://proseletivo.
iffarroupilha.edu.br/proseletivo2019/. 
Não há cobrança de taxa de inscrição.

SELEÇÃO

Não será realizada prova nem utilizada 
a nota do Enem, como em anos ante-
riores. A seleção será realizada somen-
te por meio de sorteio eletrônico. De 
acordo com Edital nº 479/2018, caso o 
número de inscritos seja menor do que 
o número de vagas ofertadas pelo cur-
so, não se fará sorteio.

Está em processo avançado de construção novas salas de aula, vestiários e na última terça-feira, dia 30, foi concluída uma 
das etapas de licitação que habilitou três empresas candidatas para a construção de um “Centro de Saúde”

Ensino superior

Está em andamento no IF Far-
roupilha a construção de seis salas 
de aula, mais um vestiário. 60% da 
obra está concluída e a previsão de 
entrega é para fevereiro de 2019. 
Além disso a equipe do instituto 
trabalha para a construção de um 
“Centro de Saúde” e para o ano de 
2019 está prevista a construção de 
um Campo de Futebol com pista de 
atletismo. 

NOVO BLOCO
A nova edificação consiste em 

um bloco com seis salas de aula e 
vestiários. Neste bloco a água dos 
chuveiros terá aquecimento solar, 
ainda será captada a água da chu-
va para os sanitários e implantada 
uma estação de tratamento de es-
goto para atender todos os outros 
prédios do Campus. Uma das curio-
sidades deste projeto é que ele foi 
desenvolvido por técnicos e enge-
nheiros do próprio Instituto. 

OBRAS PARA O ANO DE 2019 
Pretende-se construir um centro 

de convivência que servirá de refei-
tório para os alunos e espaços para 
o diretório acadêmico, grêmio estu-
dantil, entre outras formas de con-
vivência acadêmica.

A urgência agora é o início da 
obra do Centro de Saúde pois este 
é um pré-requisito para ofertar até 
o ano de 2020 o Bacharelado em 
Enfermagem. Curso que ainda de-
pende da autorização do MEC. Por 
outro lado, os trabalhos seguem 
dentro da previsão da direção do 
campus, inclusive na última terça-
-feira, dia 30, foi realizada mais 

uma etapa da licitação que teve três 
empresas habilitadas e interessadas 
em fazer a obra do Centro de Saúde 
que terá 920m² e um investimento 
de R$ 2,156 milhões na edificação e 
mais R$ 156 mil em mobiliário.

Também estão sendo realizados 
investimentos nos laboratórios de 
informática com recursos na casa 
de R$ 264 mil. Foi investido tam-
bém R$ 90 mil nos laboratórios de 
estética. 

CURSO SUPERIOR EM 
ESTÉTICA E COSMÉTICA

Uma segunda novidade que co-
labora com a ideia de verticaliza-
ção do ensino no IF Farroupilha é 
a oferta do Curso Superior em Esté-
tica e Cosmética já no ano de 2019 
no campus de Santo Ângelo. O edi-
tal que prevê as formas de ingresso 
que neste ano teve mudanças deve 
ser lançado no início do mês de no-
vembro, nos próximos dias. 

A previsão inicial é o dia 5 de no-
vembro e a forma de ingresso é com 
a nota do ENEM. Neste curso, 30%  
das vagas serão pelo SISU e 70% 
com sistema próprio de seleção (por 
sorteio), mas as regras definitivas 
ainda estão sendo avaliadas. 

No final de 2019 encerra o tempo 
de implantação do campus de San-
to Ângelo, por este motivo, equipes 
administrativas estão trabalhando 
intensamente para que o máximo 
das diretrizes estabelecidas no Pla-
no de Desenvolvimento Institucio-
nal sejam transformadas em ações 
concretas, dentro do propósito de  
verticalização do ensino no Institu-
to Federal.

O IF Farroupilha continua crescendo

Campus do IF Farroupilha de Santo Ângelo

Marcos Demeneghi
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Pela primeira vez, o concurso que  vai eleger as Soberanas da 19ª 
Fenamilho está sendo realizado em duas etapas. A primeira etapa, 

a semifi nal do grande certame, aconteceu na última sexta-feira, 26. 
Foi um evento restrito para selecionar as 10 fi nalistas do concurso, 
entre as 19 belas candidatas: Ana Laura Batista Martins, Andressa Dal 
Ongaro, Angelita Luana Machado, Bárbara Segatto Copetti, Daniele 
Lange, Eliandra Rosimeri Back, Fabiane da Silva Koaski, Fernanda 
Ribeiro da Silva, Gislaine Aline da Silva Moreira, Jéssica da Silva 
Freitas, Katiele Franco Porto, Maria Eduarda Welzbacher Machado, 
Milena Eduarda Jardim, Mônica Muller Staudt, Sabrina de Moraes 
Irber, Thaís Borchatt Antunes, Thaís Saldanha Lersch, Victória Kiff er 
Rehfeld e Vitória dos Santos Valandro. A semifi nal iniciou com um 
coquetel no Salão Nobre Iglenho Burtet, da CDL, ocasião em que as 
candidatas foram avaliadas pelo júri, e receberam as duas primeiras 
notas pela entrevista e desenvoltura, teste de vídeo e fotogenia. Na 
sequência, aconteceu no salão de eventos da ACISA, o desfi le das 
candidatas, momento em receberam a 3ª e última nota.  Após os 
desfi les individual e coletivo, o júri formado por : ROBRIANE LOUREIRO 
- Diretora da Rádio Santo Ângelo e Rainha da 6ª Fenamilho, FÁTIMA 
CATTANI - Colunista social do Jornal das Missões, ELIANE PALMEIRO 
– Maquiadora, Dra. CARLA CRISTIANE TOMM OLIVEIRA - Juíza Federal 
Substituto da 1ª Vara federal e Rainha da 11ª Fenamilho, Dr. DANIEL 
ONGARETTO BARAZZETTI - Cirurgião plástico, membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica, CAROLINE HUBER BAUER - Professora 
personal da Academia Bela Forma e Rainha da 13ª Fenamilho, 

GILBERTO PACHECO - Diretor Geral da Universidade Regional – URI 
Santo Ângelo e ex-Presidente da Fenamilho, apontou as 10 fi nalistas 
do concurso: Ana Laura Batista Martins, Bárbara Segatto Copetti, 
Daniele Lange, Eliandra Rosimeri Back, Fabiane da Silva Koaski, Jéssica 
da Silva Freitas, Katiele Franco Porto, Milena Eduarda Jardim, Mônica 
Muller Staudt, Thaís Saldanha Lersch. Cabe salientar que as candidatas 
Milena (3.995 curtidas) e Mônica (3.951 curtidas) foram as candidatas 
que tiveram o maior número de curtidas do seu vídeo na fanpage 
da Fenamilho, o que garantiu vaga como semifi nalistas do evento, 
pela fanpage e pelo júri também. O evento foi marcado por muita 
beleza, glamour e desenvoltura! A semifi nal do concurso  Rainha e 
Princesas da Fenamilho Internacional – 19ª edição, foi capitaneado 
por Viviane Obadowski - coordenadora da comissão social da Feira, 
com produção e apresentação do jornalista Amauri Lírio. Agora as 10 
fi nalistas vão participar de  uma intensa programação de palestras e 
cursos com objetivo de intensifi car a preparação para o desfi le fi nal, 
que está agendado para o dia 15 de novembro, às 19 horas, no largo 
da Catedral.  E uma das Soberanas da 19ª Fenamilho vai ser escolhida 
pelo voto popular, através de um novo vídeo, que vai estar na fanpage 
da Fenamilho nos próximos dias. Então, fi que ligado e vote na sua 
candidata! É a Fenamilho cada vez mais interagindo com todos os 
santo-angelenses. Na foto abaixo, Viviane Odadpwski - Coordenadora 
da Comissão Social entre, Prefeito Jacques e Primeira Dama Juliana 
Barbosa(E), Ligia e Bruno Hesse (D) - Presidente da 19ª Fenamilho, e 
cercada pelas 19 candidatas que participaram da semifi nal.

Katieli Franco Porto, Fabiane da Silva Koaski, Milena Eduarda Jardim, Bárbara Segatto Copetti, Thaís Saldanha 

Lersch, Daniele Lange, Jéssica da Silva Freitas, Mônica Müller Staudt, Eliandra Rosimeri e Ana Laura Batista 

Martins - estão na grande fi nal do concurso Rainha e Princesas da 19ª Fenamilho.

AS FINALISTAS DO CONCURSO SOBERANAS DA 19ª FENAMILHO
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As integrantes da atual diretoria da entidade liderada por Marlise Barbosa (4ª da direita para a esquerda) 
felizes com o sucesso do evento que reuniu inúmeras mulheres engajadas a uma nobre causa.

Na última sexta feira, 26, o salão principal 
do Clube Gaúcho novamente, 

foi o cenário de mais uma badalada e 
concorrídisima edição do tradicional “Jantar 
das Mimosas”, um belo evento benefi cente 
promovido pela Liga Feminina de Combate 
ao Câncer - presidida com competência e 
entusiasmo por Marlise Barbosa. A noitada  - 
que também marcou os 41 anos da Liga, foi 
um SUCESSO e mais uma vez superou todas 
as expectativas. Mais de cinco centenas 
de mulheres prestigiaram a consagrada 
noite benemerente e de muita diversão. 
Na grande maioria, vestidas a rigor, ou seja, 
envergando belíssimas e criativas fantasias, 
tudo em prol da solidariedade. A mulherada, 
“se puxou!” E deu trabalho para júri formado 
por Fátima Cattani - colunista social, Gilvete 
Lírio - professoa da URI Santo Ângelo, Priscila 
Vargas - Fisioterapeuta, da Clínica Plena e 

Sandra Ceretta, da LFCC de Giruá, que teve 
a difícil missão de escolher as melhores 
fantasias e grupos. Na categoria individual 
as vencedoras foram:  1° lugar - Cruela, de 
Gabriela Godoy;  2° lugar  - Olívia Palito, de  
Cica Marques e  3º lugar - Branca de Neve 
e Rainha Má, de Isabela e Darla Godoy. E 
na categoria grupos: 1° lugar - Dancing 
Mimosas;  2° lugar - Irmãs Missioneiras e 3° 

lugar - As Mafi osas e o maior grupo: Meninas 
do Country. Um dos destaque da noite foi 
a apresentação de uma bela coreografi a 
dos bailarinos Wilson Castillos e Bruna Luiza 
Cazuza. Enfi m, todas merecem o nosso 
reconhecimento. Tudo é em prol de uma 
nobre causa. E isso que é o mais importante, 
além de momentos de confraternização e 
diversão. Simplesmente nos resta: APLAUDIR! 

JANTAR DAS MIMOSAS: SHOW DE BENEMERÊNCIA!
Gabriela 

Godoy - Cruela, 

1º lugar  - 

individual com 

Vilma “Dedé” 

Doberstein (E). 

Na próxima 

edição vamos 

dar destaque 

para as 

vencedoras 

na categoria 

grupo, que  

deram um 

verdadeiro 

show através 

de belas 

coreografias a 

bordo de belas 

fantasias!

Priscila Vargas - Fisioterapeuta, da Clínica Plena, Fátima Cattani - colunista 
social do JM, Gilvete Lírio - professoa da URI Santo Ângelo e Sandra 

Ceretta, da LFCC de Giruá.

Cica Marques - Olívia 
Palito, 2º lugar  - individual 

com Rosane Krisnki (E).

Darla e Isabela Godoy - Rainha 
Má e Branca de Neve, 3º lugar, 
individual com Adriana Silva.

Fotos: Ebersom VargasFotos: Ebersom Vargas
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Foi realizado ontem, no Teatro Antonio Sepp, 
o 1º Festival Canto e Encantos: Música e Dança. O 
evento busca incentivar as crianças e adolescentes 
da rede pública de ensino ao desenvolvimento da 
linguagem visual, oral e corporal. As atividades fo-
ram abertas ofi cialmente pelo prefeito em Exercício 
Bruno Hesse e pelo secretário municipal de Educa-
ção Valdemir Roepke. A iniciativa foi saudada pelo 
prefeito em Exercício como um resgate dos projetos 
culturais na área da educação em âmbito municipal 
com o envolvimento da comunidade escolar.

Além disso, o secretário da Educação falou sobre 
os projetos implantados pela SMEd na gestão do 
prefeito Jacques Barbosa, enfatizando a 1ª Parada 
Literária realizada durante a oitava edição da Feira 
do Livro, com a participação de 1.100 alunos da rede 
pública de ensino. “A SMEd está investindo em pro-
jetos na sala de aula em diferentes áreas culturais, 
com o trabalho dos professores em hora atividade e 
o resultado são eventos inovadores, estimulando os 
alunos a uma formação educacional e cultural, me-
lhorando o aprendizado. É um trabalho diferenciado 
dos professores”, afi rmou Valdemir Roepke. 

O festival foi desenvolvido durante o ano letivo 
nas escolas municipais, em disputas internas com 
atividades práticas e lúdicas relacionadas à música 
e à dança. Cada escola selecionou seus talentos que 
se apresentaram na grande fi nal desta terça-feira. 
Na parte da manhã, sob o olhar atento dos jurados 
Eduardo Saragozo, Kerli Mess e Mauro Tomé, acon-
teceram as apresentações de música.

À tarde aconteceram as apresentações de dança, 
tendo na mesa de jurados Alexandre Rodrigues, Ja-
nise Adams e Luciano Freitas.

Alunos de escolas municipais participam 
do Festival de Música e Dança

Educação

Final do “Canto e Encantos”, projeto cultural da Secretaria Municipal de Educação, foi realizado na terça-feira
no Teatro Antonio Sepp e reuniu alunos de escolas de todo o município

AI PMSA/Fernando Gomes

Atividades aconteceram no Teatro Antonio Sepp

Copa URI de Xadrez reuniu 50 alunos de oito escolas

Atividades reuniram alunos de escolas locais

Na última quinta-feira, dia 
25, a Escola da URI Santo Ânge-
lo, promoveu a 2ª Copa URI de 
Xadrez, que contou com a par-
ticipação de mais de 50 alunos 
de 8 escolas: Escola da URI, Es-
cola Estadual Odão Felipe Pip-
pi, Escola Estadual Dr Sparta de 
Souza, Escola Estadual Getúlio 
Vargas, Colégio Marista Santo 
Ângelo, Colégio Tiradentes da 
Brigada Militar, Escola Munici-
pal Cel. Eurico de Morais, Es-
cola Municipal Mathilde Ribas 

Martins.
Um dos principais atribu-

tos exercitados pela prática do 
Xadrez é a concentração, fun-
damental ao enxadrista. O jo-
gador deve estar sempre pronto 
para as modificações estratégi-
cas decorrentes dos lances do 
adversário e focar sua atenção 
nas implicações que cada um 
dos movimentos traz ao jogo. É 
sabido da importância da con-
centração para a assimilação de 
conteúdo, tanto na matemática 

quanto em qualquer outra dis-
ciplina.

Dessa forma além de desen-
volver todas essas habilidades, 
o xadrez dá a possibilidade de 
cada aluno progredir segundo 
seu próprio ritmo, a oportu-
nidade de descobrir uma ati-
vidade onde pode se destacar 
e paralelamente progredir em 
outras disciplinas, além do as-
pecto esportivo, que possibilita 
o espírito de competitividade e a 
participação em torneios.

Professor Darlan Abegg, com os alunos da Escola da URI

OS MEDALHISTAS DO CERTAME 

SÃO OS SEGUINTES

MIRIM FEMININO

1º lugar - Flavia Figueiró - Escola da URI 
2º lugar - Maria Luíza Escobar – Escola Eurico de Morais
3º lugar - Eduarda – Escola Mathide Ribas

MIRIM MASCULINO

1º lugar - Fernando Dorneles da Silva – Escola Odão
2º lugar - Henrique Lírio – Escola da URI 
3º lugar - Leonardo Gonçalves - Escola Eurico de Morais

INFANTIL FEMININO

1º lugar - Josiane Machado da Silva – Escola Getúlio
2º lugar - Bruna Picco – Escola Eurico 
3º lugar - Ana Flavia - Escola da URI 

INFANTIL MASCULINO

1º lugar - Leonardo Somavilla - Colégio Marista 
2º lugar - Gustavo César Machado - Colégio Marista 
3º lugar - Silas Marques - Escola Eurico 

JUVENIL FEMININO

1º lugar - Katlyn Christ de Matos - Escola Odão
2º lugar - Sabrina Coimbra – Escola Eurico 
3º lugar - Thais Cardoso - Colégio Marista 

JUVENIL MASCULINO

1º lugar - Kauan Almeida - Escola Getúlio 
2º lugar - Lorenzo Palmeiro Lenz - Escola da URI
3º lugar - Higor de Andrade Bazzan - Escola da URI

Divulgação
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Foram conhecidas na última sexta-feira, dia 26, 
as dez meninas que avançam para a grande fi nal do 
concurso que selecionará a Rainha e princesas da 
19ª Fenamilho Internacional. A defi nição aconteceu 
durante em evento organizado pela Comissão Social 
da Fenamilho, no Salão Nobre Iglenho Burtet da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Santo Ângelo (CDL), 
após avaliação dos jurados em quesitos como ora-
tória e fotogenia, com teste de vídeo, consideradas 
a principal pontuação para a escolha das fi nalistas, 
durante coquetel com as autoridades e imprensa. 

A segunda avaliação da noite, relativo ao desem-
penho em passarela, com desfi le individual e cole-
tivo das candidatas, foi realizada no Salão de Even-
tos da ACISA, com a mesa de jurados formada por 
Gilberto Pacheco, Daniel Barazetti, Eliane Palmeiro, 
Robriane Raguzzoni Loureiro, Carla Tomm Oliveira, 
Caroline Bauer e Fátima Cattani. 

Duas das dez candidatas fi nalistas que poderiam 
garantir a vaga considerando o maior número de 
curtidas e compartilhamentos em vídeos postados 
na fanpage da Fenamilho – www.facebook.com/fe-
namilhointernacional, também foram selecionadas 
pelos jurados. Das mais de 23,9 mil curtidas no ví-
deo das candidatas, Milena Eduarda Jardim somou 
3.995 e Mônica Muller Staudt, 3.951 curtidas. Os 
vídeos das 19 candidatas que participaram do certa-
me superaram as 124 mil visualizações no Facebook, 
números computados até as 18 horas da sexta-feira.

A partir de agora, a Comissão Social da 19ª Fena-
milho Internacional, passa a preparar a grande fi nal, 
agendada para o dia 15 de novembro, às 19 horas, 
no Largo da Catedral Angelopolitana. Viviane Oba-
dowski, presidente da comissão, lembra que nesta 
edição do concurso, uma das três soberanas da feira 
será escolhida por meio do voto popular. O regra-
mento será anunciado na próxima semana.

O jornalista Amauri Lírio, integrante da Comis-
são Social, informou que um novo vídeo individual 
das fi nalistas será postado na fanpage da Fenamilho, 
a partir do dia primeiro de novembro, e que o nú-
mero de curtidas e compartilhamentos também será 
usado como quesito de participação popular.

Participaram do evento, o prefeito Jacques Bar-
bosa, a primeira-dama Juliana Barbosa, o vice-pre-
feito e presidente da 19ª Fenamilho Bruno Hesse, a 
vice-primeira-dama Lígia Hesse, e representantes 
das entidades de classe e instituições que integram a 
Comissão Central da feira. 

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

SEDUC DIVULGA CALENDÁRIO DE 
MATRÍCULAS E TRANSFERÊNCIAS PARA O 

ANO LETIVO DE 2019
A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) divul-

gou na terça-feira (23) o calendário de matrículas, re-
matrículas, transferências e inscrições de alunos para 
o ano letivo de 2019, que ocorre a partir da segunda-
-feira (29), até 25 de novembro. A portaria 365/2018, 
publicada no Diário Ofi cial, estabelece critérios para o 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profi s-
sional, Curso Normal e Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Para os alunos com pelo menos 75% de frequ-
ência escolar, a rematrícula é automática. Para os estu-
dantes menores de 18 anos e com frequência inferior 
a 75%, a rematrícula deverá ser efetuada pelos seus 
responsáveis diretamente nas escolas. Já os alunos dos 
primeiros anos devem se inscrever no site da Seduc, 
na aba serviços e informações, clicando no item Ma-
trícula na Escola Pública. As inscrições ocorrem entre 
os dias 29 de outubro e 25 de novembro e entre 7 e 18 
de janeiro. As matrículas para os inscritos dos primei-
ros anos acontecem entre os dias 2 e 18 de janeiro e 
28 de janeiro e 8 de fevereiro. As transferências tam-
bém ocorrerão nas escolas pretendidas no período de 
7 a 18 de janeiro de 2019. “Estamos pedindo para que 
as pessoas leiam com muita atenção as informações, 
fi quem atentas aos prazos e que não deixem nada para 
a última hora”, destacou o secretário da Educação, Ro-
nald Krummenauer.  A 14ª Coordenadoria Regional 
de Educação, através das assessoras Débora Jacobs e 
Maria Estela Lucca Gazola do Setor da Demanda Es-
colar promoveu no dia 26 de outubro, reunião para os 
diretores e responsáveis das escolas estaduais de sua 
abrangência com o objetivo de repassar os critérios e 
procedimentos para realização de matrícula, rematrí-
cula e transferência de alunos (as) da rede pública es-
tadual de ensino. A Coordenadora Regional de Educa-
ção, professora Enida Teresinha Lange Sallet destacou 
a importância de orientar a comunidade escolar sobre 
o cronograma estabelecido para que tudo aconteça 
com a maior tranquilidade e que nenhuma criança 
fi que sem vaga. Na oportunidade, a assessora Alice 
Maicá, também repassou orientações sobre a Ficha de 
Comunicação do Aluno Infrequente - Ficai.

LOCAIS DE PROVA DO ENEM 2018
JÁ PODEM SER CONSULTADOS 

O cartão de confi rmação da inscrição do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, foi disponi-
bilizado na segunda-feira, 22 de outubro. É pelo car-
tão que o participante fi ca sabendo o local onde fará 
suas provas. O documento ainda informa o número de 
inscrição; as datas e os horários do Exame; a opção de 
língua estrangeira escolhida e os atendimentos espe-
cífi cos e/ou especializados, e recursos de acessibilida-
de, caso tenham sido solicitados durante a inscrição e 
aprovados após análise dos laudos. O Enem 2018, será 
realizado em 4 e 11 de novembro, em 1.725 municípios 
brasileiros. A consulta ao cartão de confi rmação da ins-
crição pode ser feita pela página do participante ou pelo 
aplicativo do Enem 2018. É preciso informar o CPF e a 
senha cadastrada na inscrição. Para aqueles que esque-
ceram a senha, o Inep disponibiliza um passo a passo 
para recuperação. Todas as informações e links podem 
ser acessados pelo site do Enem, no endereço enem.
inep.gov.br. Não é necessário apresentar o cartão de 
confi rmação da inscrição para ter acesso aos locais de 
prova, apenas levar documento ofi cial com foto e ca-
neta esferográfi ca de tubo transparente. O Inep alerta 
para que os participantes não deixem para acessar o 
cartão na véspera da prova. Em Santo Ângelo, as pro-
vas serão aplicadas nas seguintes escolas: EEEM Dr. 
Augusto do Nascimento e Silva, ETE Pres. Getúlio Var-
gas, Colégio Estadual Onofre Pires, Colégio Estadual 
Missões, Instituto Estadual de Educação Odão Felippe 
Pippi e Colégio Teresa Verzeri. Neste ano, o primeiro 
domingo de provas, será no dia 4 de novembro e coin-
cidirá com o início do horário de verão. O Inep alerta 
que os participantes se preparem para a mudança. To-
dos, onde quer que estejam, devem converter o horário 
local para o horário de Brasília, onde o horário de verão 
estará vigente. De acordo com o horário de Brasília, os 
portões sempre abrem às 12h e fecham às 13h. A prova 
começa às 13h30min. A 14ª CRE deseja sucesso a to-
dos os participantes.

FESTIVAL DE MÚSICA DO
CATARINA LÉPORI- FEMUCA

A Coordenadora de Educação da 14ª CRE, profes-
sora Enida Teresinha Lange Sallet, juntamente com 
sua equipe, parabeniza a E.E.E.F. Madre Catarina 
Lépori, pela organização do belíssimo Festival de Mú-
sica do Catarina Lépori- Femuca, que realizou-se nas 
dependências do Teatro Municipal Pe. Antônio Sepp, 
nos dias 24,25 e 26 de outubro. O evento reuniu parti-
cipantes da cidade e região que demonstraram grande 
talento musical.

EducaçãoEventos
Fernando Gomes

Dez fi nalistas concorrem para 
Soberanas da Fenamilho

A fi nal do Concurso de Soberanas da 19ª Fenamilho, será dia 15, no Centro Histórico

Anúnico das dez fi nalistas aconteceu durante evento na Câmara de Dirigentes Lojistas de Santo Ângelo (CDL)

O CTG Tio Bilia está promovendo uma progra-
mação artística e cultural, dentro das comemorações 
de 26 anos de fundação. 

Nesta quarta-feira, dia 31, será a vez do atual Pre-
sidente do MTG/RS, o santo-angelense Nairo Calle-
garo, proferir a Palestra “Um MTG para Todos”, fa-
lando de sua experiência frente ao MTG nos últimos 
anos, realizações, participação e projetos.  Seguindo 
a programação, na quinta-feira, dia 1º de novembro,  
haverá Gaitaço, com a presença de todos os gaitei-
ros do CTG Tio Bilia, além de amigos, convidados 
especiais e demais gaiteiros da cidade e região que 
queiram participar. 

Logo após o jantar, acontecerá show baile com a 
animação dos Gravetos Missioneiros, conjunto for-
mado por jovens integrantes do CTG Tio Bilia, e que 
lança-se no mundo dos Fandangos com total apoio 
da Entidade.

Já na sexta feira, 2, Dia de Finados, ocorre uma 
homenagem a patrono da entidade tradicionalista, 
Tio Bilia, o Rei da Oito Baixos.

V Semana Crioula
do CTG Tio Bilia

32º Baile do Chope
de Buriti 

Foi lançado na noite da última quinta-feira, dia 25, 
o 32º Baile do Chope de Buriti , promovido pela Comu-
nidade Evangélica de Confi ssão Luterana de Buriti. O 
lançamento ofi cial foi realizado na sede da AABB em 
Santo Ângelo. Durante a solenidade, a Comissão Orga-
nizadora do Evento representada por Luis Alberto Vo-
ese e Olmar Krüger, juntamente com as Soberanas e a 
Diretoria da Comunidade recepcionou as Autoridades 
Civis e Militares, órgãos de Imprensa local e também 
os representantes das empresas parceiras do 32º Baile 
do Chope de Buriti. Além disso, foi anunciado que  ani-
mação do 32º Baile do Chope de Buriti será da Banda 
Universitária da cidade de Chapecó – SC. O início do 
Baile está programado para as 23h e 45min.

Os ingressos antecipados, com o caneco custarão 
R$25,00 e estarão sendo vendidos somente na Sema-
na do Baile de 6 a 10  de novembro, na Sorveteria Cre-
bon, no Posto Tiaraju e na Buriti, no Posto Buriti. Na 
hora os ingressos terão o valor de R$30,00. Barris de 
chope podem ser adquiridos de forma antecipada com 
Krüger, pelo Fone/Whats 99677-1425.

CONHEÇA AS FINALISTAS

Ana Laura Batista Martins, Bárbara Segatto Copetti, 
Daniele Lange, Eliandra Rosimeri Back, Fabiane da Sil-
va Koaski, Jéssica da Silva Freitas, Katiele Franco Porto, 
Milena Eduarda Jardim, Mônica Muller Staudt e Thaís 
Saldanha Lersch.
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A Secretaria Municipal de Cultura 
e Secretaria Municipal de Educação, 
com apoio da Academia Santo-Ange-
lense de Letras lançaram durante a 
VIII Feira do Livro de Santo Ângelo, o 
4º Concurso Literário de Contos.

 As inscrições estão abertas até dia 
25 de novembro, sendo enviadas para o 
email contossantoangelo@gmail.com.

O Concurso ofertado no gênero tex-
tual Conto, permite ao autor inscrever 
dois textos com temática livre, sendo 
inscrito em duas categorias: Categoria 
Livre – Concorrentes de qualquer ida-
de; categoria Estudantil – Estudantes, 
menores de 18 anos, até a data de 25 de 
novembro.

 Nesta edição o certame tem como 
Patronesse, Lydia Moschetti, professo-
ra e escritora e fundadora da Academia 
Literária Feminina do Rio Grande do 
Sul em 1943.

Com o objetivo de oportunizar e 
incentivar a produção literária, o con-
curso além de premiar os autores com 
uma melhor pontuação, dará direito a 
publicação de exemplares de sua obra, 
sendo também concedida Menção 

Honrosa para os 20 contos classifi ca-
dos - 5 na Categoria Estudantil e 15 na 
Categoria livre.

 “Esse projeto textual oportuniza 
aos candidatos a experiência de testar 
sua capacidade criativa e qualidade 
técnica com a escrita, incentivando no-
vos talentos que podem ser reconheci-
dos por sua obra”, avaliou a secretária 
de Cultura, Neusa Cavalheiro.

Mais informações podem ser obti-
das na Secretaria de Cultura de Santo 
Ângelo

O Concurso ofertado no gênero textual Conto

O certame está com inscrições gratuitas até dia 25 de 
novembro para as categorias livre e estudantil

4º Concurso 
Literário de Contos

Fernando Gomes


