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Câmara



2 7 de novembro de 2018

NotasEditorial
 Quais assuntos são 

destaques neste início 
de semana?

Pois bem, privile-
giamos duas matérias, 
uma delas ressalta a 
chegada de uma lo-
comotiva à vapor em 
Santo Ângelo e a outra 
aborda sobre as multas 
geradas a partir do es-
tacionamento rotativo. 

A chegada da lo-
comotiva da Rumo 
marca uma aproxima-
ção da empresa com a 
cidade. Colabora com 
esta ideia o contrato 
assinado entre a em-
presa e o prefeito de 
Santo Ângelo, instru-
mento legal que de-
termina a cedência de 
uma locomotiva para 
colocar em andamen-
to o projeto “Trem da 
História”. Equipamen-
to que será entregue 
no mesmo dia que a 
Maria Fumaça da em-
presa vem a Santo Ân-
gelo. Confi ra!

Editamos tam-
bém uma matéria que 
aborda sobre os prazos 
que envolvem o Esta-
cionamento Rotativo 
em Santo Ângelo. O 
tempo livre de apenas 
10 minutos pode estar 
gerando a polêmica, 
mas o questionamen-
to dos vereadores diz 
respeito ao prazo para 
pagar a taxa de regu-
larização por tempo 
excedido. Levantamos 
estas e outras ques-
tões referentes a Zona 
Azul. Confi ra na maté-
ria editada pela nossa 
equipe. 

Saiba ainda sobre 
os acidentes ocorridos 
na segunda-feira, um 
deles entre dois au-
tomóveis na ERS 344 
que resultou em uma 
pessoa morta. Ocorreu 
também um choque 
elétrico que deixou 
uma pessoa ferida em 
acidente de trabalho. 

Eventos, obras de 
infraestrutura e de-
mais informações im-
portantes para o nosso 
cotidiano também es-
tão no impresso desta 
quarta-feira. Boa lei-
tura e ótima semana 
para todos nós.

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria
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6/11/2018 - 14h
1° Prêmio -  7.846
2° Prêmio -  1.998
3° Prêmio -  3.414
4° Prêmio -  1.496
5° Prêmio -  9.653
6° Prêmio -  4.407

6/11/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Nova
7/11 a 14/11

Visita ao prefeito

O prefeito Jacques Barbosa e o vice-prefeito 
Bruno Hesse receberam na segunda-feira, dia 5, a 
diretora da Escola Criança e Companhia, Magme 
Londero, a coordenadora pedagógica, Sabrina Ko-
ren e os representantes dos alunos do Jardim BII 
e Ensino Fundamental.  Os alunos apresentaram 
aos mandatários do município o projeto da “Mini 
Cidade” que foi desenvolvido na escola por meio do 
Programa Líder em Mim. De acordo com a dire-
tora, Magme Londero, o projeto foi desenvolvido 
em sala de aula e com os pais, tendo como obje-
tivo formar uma geração mais consciente sobre 
seus direitos e deveres como cidadão.  Os candida-
tos formularam suas propostas, gravaram vídeos, 
criaram jingles e participaram de debates para que 
a eleição pudesse ser realizada. As primeiras a se-
rem eleitas foram às alunas do segundo ano Mano-
ela Catelan Becker e Rafaela Roa Ciechowiez, elas 
convidaram o prefeito e o vice-prefeito para par-
ticiparem da sua posse no dia 14 de novembro.  O 
prefeito Jacques parabenizou a iniciativa do edu-
candário e deu conselhos sobre como comandar de 
forma correta a mini cidade.

AI PMSA/Fernando Gomes

A Unidade de Saúde da Família 
Dr. Manoel Gomes, localizada no 
Bairro Rogowski foi reaberta para 
a comunidade na manhã de ontem.  
A unidade estava fechada para re-
formas e melhorias e as novas ins-
talações irão atender aos morado-
res dos bairros Dornelles e Tesche, 
uma população estimada em 3,5 
mil habitantes. 

A obra integra um programa co-
ordenado pela Secretaria da Saúde, 
para modernização das unidades 
básicas orçado em cerca de R$ 350 
mil, com recursos do Governo Fe-
deral, por meio do Ministério da 

Saúde, e contrapartida fi nanceira 
do orçamento do município. Na 
USF do Bairro Rogowski foram 
investidos R$ 61.117,70 em pisos 
e revestimentos, construção de 
sala para expurgo, novas calçadas, 
pintura, reforma geral da rede elé-
trica e da parte hidráulica, e nova 
ambiência, para bem acolher a co-
munidade que busca atendimento 
primário na unidade. 

Os postos dos bairros Nova e 
Subuski também estão recebendo 
obras de reforma, ampliação e mo-
dernização e devem ser inaugura-
dos no início de 2019. 

Reaberto à 
comunidade

Cinco alunos da Escola do Grêmio de Santo Ânge-
lo foram selecionados para treinar com as categorias 
de base do Grêmio FBPA em Porto Alegre. Na capital 
gaúcha, os jogadores irão permanecer treinando por 
pelo menos uma semana, podendo fi car mais tem-
po.  A seletiva aconteceu em Santo Ângelo, no último 
domingo, no Clube 28 de Maio e segundo a direção 
da escola de futebol, todo ano, o clube da capital re-
aliza pelo menos uma avaliação in loco de jogadores. 
Além disso, os atletas que participam da escola tam-
bém estão aptos a realizar avaliações em Porto Alegre 
a qualquer momento. Os atletas selecionados foram: 
Gabriel Steinke Faustino- Sub 9, Kauã Almeida- Sub 9, 
Joaquim Medeiros-  Sub 11, Adriel Paqueira- Sub 13 e 
Cleiton Pedroso- Sub 15. Mais informações sobre a es-
cola, bem como o teste do Grêmio podem ser obtidos 
pelo telefone: (55) 999697781.

Santo-angelenses irão 
treinar no Grêmio   

Vestibular de Verão da URI
A URI Santo Ângelo está com 22 opções de in-

gresso no Vestibular de Verão, totalizando 1.085 
vagas em cursos com funcionamento diurno e/ou 
noturno. A inscrição deve ser feita até dia 20 de no-
vembro, no site santoangelo.uri.br, com taxa de R$ 
70,00. A prova será aplicada dia 25 de novembro, 
um domingo, das 14h às 18h.

Para mais informações, você consulta o site da 
URI ou liga para (55) 3313-7900

AI PMSA/Fernando Gomes

Crescente
15/11 a 22/11
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Uma Maria Fumaça da Rumo virá até Santo Ângelo, integrando as atividades natalinas do município. O anúncio foi feito nesta 
semana pela Prefeitura Municipal, após uma reunião que tratou sobre a recuperação e conservação da malha ferroviária missioneira. 

Além disso, durante a reunião, fi cou acertado que o município receberá uma locomotiva para usar no Projeto Trem da História
Uma Maria Fumaça virá até Santo Ângelo 

durante a programação natalina deste ano no 
município.  O veículo movido a vapor estará 
na Antiga Estação Ferroviária do Bairro São 
Pedro entre 4 a 6 de dezembro, onde serão 
oferecidas diversas atividades artísticas.

A passagem da Maria Fumaça é promovi-
da pela empresa Rumo Logística e nesta se-
mana foram discutidos os preparativos fi nais 
em conjunto com a Prefeitura Municipal. “A 
Maria Fumaça da Rumo” passará por várias 
cidades, com o objetivo de cativar a comuni-
dade a cultivar a história ferroviária”, expli-
cou a Secretária de Cultura Neusa Cavalheiro. 

MUNICÍPIO RECEBE LOCOMOTIVA 
PARA O PROJETO TREM DA HISTÓRIA

Além da passagem da Maria Fumaça 
da Rumo, a Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria de Cultura, tem a intenção de 
efetivar passeios de trem, por meio do pro-
jeto “Trem da História” e nesta semana, foi 
anunciado que o município receberá uma 
locomotiva bi truca de manobra para utili-
zar no Projeto.  A entrega ofi cial da locomo-
tiva será realizada durante as atividades do 
evento da Rumo em Santo Ângelo.

O Trem da História tem como intuito re-
viver as raízes santo-angelenses e missionei-
ras, aproveitando a malha ferroviária para 
manter um atrativo histórico-cultural no mu-
nicípio, o resgate pretende oferecer passeios 
periódicos de trem. Segundo Neusa, o projeto 
técnico para a reforma da Estação Ferroviá-
ria de Santo Ângelo já está estruturado e sua 
implantação está sendo viabilizada.

“Estamos avançando com a reforma, 
acertando parcerias com entidades e o 
Ministério Público Federal, para que uti-
lizemos nosso acervo histórico-cultural na 

preservação e revitalização do sistema fer-
roviário”, enfatizou. 

Além disso, Neusa destacou que a con-
quista da locomotiva é um avanço para o 
projeto, entretendo ainda faltam algumas 
questões como os vagões para passageiros, 
que o município necessita, para que o Trem 
da História comece a sair do papel. 

Na segunda-feira, 05, o prefeito Jacques 
Barbosa reuniu-se em seu gabinete, com a 
secretária de Cultura, Neusa Cavalheiro, o 
Procurador da República, Osmar Veronese, 
e representantes da Associação Brasileira 
de Preservação Ferroviária – ABPF, Clau-
dio Hoppe, do setor de projetos específi cos, 
e Marlon Ilg, vice-presidente da entidade. 
O encontro debateu o apoio da ABPF na 
implantação de projetos culturais alçados 
na preservação do sistema ferroviário da 
região, como o próprio “Trem da História”. 

A parceria do Governo Municipal com a 
ABPF é um meio de facilitar a aprovação de 
projetos, com licenças junto a Agência Na-
cional de Transportes Terrestres (ANTT). 
“A associação pode nos dar o suporte na 
implantação do projeto, que pretende resga-
tar as essências missioneiras, organizando 
roteiros que sairão Santo Ângelo para as ci-
dades de Catuípe e Ijuí”, sublinhou Jacques.

Os representantes da ABPF destacaram 
o potencial que Santo Ângelo para implan-
tar o projeto de preservação cultural da li-
nha férrea, bem como, a revitalização da 
área ferroviária. “É importante acentuar que 
devem ser tomadas as medidas necessárias 
para a implantação do projeto, tanto a via-
bilidade, como os custos e meios legais, com 
as informações históricas necessárias, as-
sim, o acesso, a civilização e o conhecimento 
serão reconhecidos”, frisou Claudio Hoppe.

Chegada da Maria Fumaça resgata 
a memória ferroviária das Missões

Maria Fumaça da Rumo, que estará em Santo Ângelo em dezembro

PROJETO “TREM DA HISTÓRIA”

O passeio proposto pretende reconstituir uma Maria Fumaça com qua-
tro vagões em que os passageiros partiriam da estação férrea de Santo Ân-
gelo no Bairro São Pedro, com destino a cidades vizinhas. 

Elaborado por lideranças do Município tem como objetivo geral “revi-
ver a história do desenvolvimento de Santo Ângelo e Região, aproveitando 
a malha ferroviária existente, transformando-a em atrativo histórico-cultu-
ral através do passeio de trem”.

O projeto sustenta a ideia de implantar uma alternativa de turismo na 
Região das Missões, valorizando o turismo rural com apelo de reconstituir 
a história do desenvolvimento local a partir da implantação da malha fer-
roviária.

O projeto tem a parceria da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Ângelo, Associação Riogranden-
se de Empreendimentos de Assistência Técnica e Externção Rural (EMATER), 
Ministério Público Federal, Caminho das Missões, Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Centro de Cultura Missionei-
ra (CCM) e Laboratório de Estudos de Geografi a Humana (LEGEHU).

Transporte
Divulgação/Rumo Logística

Michael Garcia
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27ª NOVEMBERFEST: O GRANDE EVENTO DO CLUBE 27ª NOVEMBERFEST: O GRANDE EVENTO DO CLUBE GAÚCHOGAÚCHO

No sábado passado, 3, o Clube 

Gaúcho, completamente lotado, 

viveu o primeiro grande baile da 27ª 

Novemberfest. A noitada de muito 

chope, da Schin - Noroeste Bebidas, 

é claro, e bem gelado, claro de novo, 

iniciou com o toque musical da Banda 

Renascer, que contagiou a todos 

através de um excelente repertório 

tipicamente alemão. Na sequência, 

por volta da primeira hora da manhã 

de domingo, aconteceu o desfi le de 

despedida de Alessandra Gerloff  - 

Rainha da 26ª Novemberfest, que 

recebeu homenagem especial dos 

diretores do Clube Gaúcho e coroou 

a sua sucessora: Fernanda Winckler.  

Já na segunda etapa do baile, quem 

entrou em cena foi a banda Danùbio 

Azul, que animou as danças com 

muita alegria até praticamente 

o sol raiar. O Gaúcho fi cou super 

lotado com muita gente bacana que 

se divertiu pra valer na “Festa da 

Alegria e do Chope”.  Também o que 

fez sucesso foi a presença da moçada 

do Bloco Boom, que fez a festa  no 

mezanino do salão do Clube Gaúcho.  

A propósito, no próximo dia 24, tem 

o 2º e último baile da “November” ao 

som das bandas Renascer e Balança 

Brasil. Simplesmente imperdível!!! 

Enfi m, novamente os méritos devem 

ser creditados a toda a diretoria 

do Clube Gaúcho - liderada com 

entusiasmo por Luís e Marilise Voese 

- que estão pra lá de contentes com o 

grande sucesso do evento. Pelo que 

tudo indica, o baile de encerramento 

da “November 27 anos”, vai ser 

melhor ainda. Prosit a todos nós!

Muita , mas muita gente Muita , mas muita gente 
curtiu e se divertiu no 1º curtiu e se divertiu no 1º 
baile da “27ª November”.baile da “27ª November”.

A Rainha da 27ª Novemberfest Fernanda Winckler,  cercada pelos integrantes da diretoria do Clube Gaúcho, liderada por A Rainha da 27ª Novemberfest Fernanda Winckler,  cercada pelos integrantes da diretoria do Clube Gaúcho, liderada por 
Luis e Marilise Voese, Ju-Gaúcho e demais Soberanas do Clube - vibrando com o sucesso extraordinário da Luis e Marilise Voese, Ju-Gaúcho e demais Soberanas do Clube - vibrando com o sucesso extraordinário da “November”.“November”.

As Rainhas Alessandra Gerloff ,  da 26ª e Fernanda Winckler da 27ª, entre As Rainhas Alessandra Gerloff ,  da 26ª e Fernanda Winckler da 27ª, entre 
Darcione (E) e  Andréia Spolaor - casal vice social, e Marilise e Luís Voese (D) Darcione (E) e  Andréia Spolaor - casal vice social, e Marilise e Luís Voese (D) 
- casal-presidente do Gaúcho, no momento de homenagens e troca de faixas.- casal-presidente do Gaúcho, no momento de homenagens e troca de faixas.

Rainha Fernanda entre seus orgulhosos  Rainha Fernanda entre seus orgulhosos  
pais Sônia e Antônio Winckler.pais Sônia e Antônio Winckler.

Matheus Debacco -  da Schin Matheus Debacco -  da Schin 
Noroeste Bebidas - patrocionador Noroeste Bebidas - patrocionador 
da Novemberfest com Jocelito da Novemberfest com Jocelito 
Zborowski - vice fi naceiro do Gaúcho.Zborowski - vice fi naceiro do Gaúcho.
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TROPICAL! Denise Berwanger - dinâmica 
presidente do Rotary Cruz de Lorena, assessorada 
pelas demais companheiras de sua diretoria, está 
com tudo pronto para a 9ª edição do Jantar Tropical, 
que acontece depois de amanhã, sexta-feira, no Salão 
Azul do Clube Gaúcho. Vale a pena prestigiar a noite 
benemerente, que também vai ter bingo! Reserva de 
convites com as rotarianas do Cruz de Lorena.

NOVIDADES! Lisandréia Munareto 
- está retornando São Paulo com tudo o que 
está em voga nesta estação. Então amanhã, 
quinta-feira é dia de circular pela loja SFERA 
para conferir as novidades do mundo fashion.

A superquerida Raquel 
Martins Gubert, que 

se destaca na criação de 
belíssmos acessórios, 
estreou idade nova, no 
domigo passado, 4, sendo 
o centro das atenções, 
especialmente seu marido 
Luiz Alberto, demais 
familiares e amigos. À Raquel 
parabéns e sucesso sempre!

Empresárias Naiana 
Weber e Kelly Sangoi, 

amanhã, a partir das 17 
horas reúnem a mulherada 
da cidade  na  Mariah 
Santa Shoes. O motivo: 
Fashion Day da famosa 
grife Loucos e Santos!

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri LírioFoto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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A exposição fotográfi ca “O Mundo da Terapia 
Através da Arte” da fotógrafa Eduarda Johann 
Scholl está aberta a visitação pública até o dia 14 
deste mês, no Hall do Centro Municipal de Cultura 
de Santo Ângelo. As fotos expostas foram impres-
sas em lona telada e revelam detalhes da rotina de 
pessoas que buscam em atividades artísticas uma 
ocupação terapêutica. 

A exposição de Eduarda Scholl é uma espécie 
de provocação ao visitante, na opinião desta jovem 
fotógrafa, as imagens mostram detalhes que reme-
tem ao valor da prática artística como ferramenta 
de libertação emocional. Ela confessa a simpatia 
pessoal que possui pela arte expressa na pintura e 
no desenho, reconhecendo o potencial desta práti-
ca como terapia ocupacional e a exposição alia sua 
formação profi ssional ao gosto pela arte focada na 
terapia.  

Para realizar este documentário fotográfi co 
Eduarda fez pesquisas sobre o assunto, estudos de 
casos e visitou locais onde são realizadas ativida-
des de terapia ocupacional. Nas fotos expostas o 
visitante vai encontrar cenas captadas na Escola da 
Apae, no Cras Sepé, Núcleo Comunitário do Bair-
ro Olavo Reis  e também na cidade catarinense de 
Itajaí, na Associação de Amparo as pessoas com 
câncer.  

Eduarda Johann Scholl é formada em fotogra-
fi a pela Univali de Itajaí, mas  além da qualifi cação 
na área da fotografi a, esta jovem santo-angelense 
acredita que a prática do desenho, da pintura e da 
própria fotografi a pode ser utilizadas para realiza-
ção de diagnósticos psicológicos e até na busca do 
autoconhecimento. 

“O Mundo da Terapia Através da Arte”
Eventos

A arteterapia no ponto de vista da fotógrafa santo-angelense, Eduarda Johann Scholl, ganha evidência com uma exposição 
itinerante que permanece aberta ao público até o dia 14 no Centro Municipal de Cultura de Santo Ângelo

Marcos Demeneghi

Fotógrafa santo-angelense Eduarda Scholl 

Comunidade Evangélica de Buriti 
prepara o 32ª Baile do Chope

 A Comunidade Evangélica de 
Buriti promove no próximo sába-
do, dia 10, a 32ª edição do Baile 
do Chope de Buriti. O evento, que 
será realizado nas dependências 
do Pavilhão Evangélico terá início 
às 23h45min e neste ano contará 
com a animação da Banda Univer-
sitária, da cidade de Chapecó-SC. 

Na última segunda-feira, dia 
5, a Comissão Organizadora e as 
Soberanas visitaram o Jornal O 

Mensageiro e fi zeram um convite 
para que toda a comunidade par-
ticipe e prestigie o evento, que é 
considerado um dos mais tradi-
cionais no interior do município 
e reúne pessoas de toda a região.

Os ingressos estarão sendo 
vendidos a partir de amanhã na 
Sorveteria Crebom, Posto Tiarau e 
Posto Buriti, na Buriti.  Antecipa-
dos, os ingressos custam R$ 25,00 
e já vem com um caneco. Na hora 

o valor será de R$ 30,00.
Além disso, já estão sendo co-

mercializados barris de chope an-
tecipados que inclusive podem ser 
adquiridos com cartão de crédito 
até a próxima sexta-feira, dia 9. O 
barril de 30 litros tem o valor de 
R$ 450,00 e o barril de 50 litros 
estão sendo vendidos a R$750,00. 
A comercialização está sendo feita 
por Kruger no telefone/Whatsa-
pp: (55) 99677-1425.

Olmar e Márcia Kruger (comissão organizadora), soberanas: Amanda Teloken, Fabricia Schiefelbein 
e Jéssica Bender, Edemar e Marines Stroschon (comissão organizadora), em visita ao Jornal O Mensageiro

Michael Garcia 

Papai Noel dos Correios 
Os Correios já estão trabalhando na tradicional 

campanha de Natal que é realizada há 29 anos pela 
empresa: O Papai Noel dos Correios. No Rio Grande 
do Sul, as cartinhas poderão ser lidas de forma pre-
sencial a partir do dia 23 de novembro em 91 pontos 
de adoção. 

Todas as informações sobre o Papai Noel dos 
Correios 2018 poderão ser obtidas no blog, no ende-
reço http://blog.correios.com.br/papainoeldoscor-
reios, a partir do dia 6 de novembro.

Ao longo dos 29 anos de Papai Noel dos Cor-
reios, milhões de crianças tiveram seu pedido aten-
dido. No ano passado, somente no Rio Grande do 
Sul, foram recebidas mais de 49 mil cartinhas. 

Participam da Campanha estudantes das esco-
las da rede pública (até o 5º ano do ensino funda-
mental) e de instituições parceiras, como creches, 
abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Desde 
2010, os Correios estabeleceram essas parcerias a 
fi m de trabalhar ações como o desenvolvimento da 
habilidade da redação de carta, o endereçamento 
correto e o uso do CEP.

FUNCIONAMENTO DA CAMPANHA
A adoção pelos padrinhos é feita da mesma manei-

ra em todo o Brasil: as cartas enviadas pelas crianças 
são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibili-
zadas na casa do Papai Noel ou em outras unidades 
da empresa. Os Correios não distribuem cartas para 
adoção diretamente à população, em suas residências. 
As cartas do Papai Noel dos Correios fi cam disponíveis 
apenas nos locais indicados no blog da Campanha.

 Os presentes devem ser levados pelos padrinhos 
aos pontos de entrega divulgados para que, posterior-
mente, os Correios realizem a distribuição. Não é per-
mitida a entrega direta do presente e, para assegurar 
a observância desse critério, o endereço da criança 
não é divulgado ou informado ao padrinho.
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INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

ELEIÇÕES DE DIRETORES
DE ESCOLAS ESTADUAIS

Está em curso nas escolas públicas estadu-
ais o processo de indicação de diretores para a 
próxima gestão que inicia em 2019. As eleições 
ocorrem no dia 27 de novembro de 2018. Estão 
aptos a participar os professores e servidores de 
escolas que possuam curso superior na área de 
educação e que atendam as demais condições 
estabelecidas na lei da gestão democrática do 
ensino público do RS. Todo o processo eleitoral 
é feito no âmbito da escola que organiza o pleito 
segundo orientações da SEDUC. Uma das novi-
dades deste pleito é que as inscrições das chapas 
concorrentes são feitas de forma digital, em pla-
taforma específi ca disponibilizada pela Seduc. 
Outra novidade deste ano será o conteúdo do 
curso de qualifi cação obrigatório para os gesto-
res eleitos oferecido pela SEDUC. A fi nalidade 
é trazer informações sobre o funcionamento da 
Secretaria da Educação nos departamentos de 
Planejamento, Administrativo, Recursos Hu-
manos e Pedagógico, além de conteúdo voltado 
para a liderança e comunicação. O curso tem a 
duração de 120 horas na modalidade a distância.

AGENDA EM PORTO ALEGRE
Assessoras da 14ª Coordenadoria Regional 

de Educação, professores e alunos das escolas 
estaduais de abrangência cumprem agenda em 
Porto Alegre, nesta semana, como segue:

06/11- Formação do Programa Mais Alfabe-
tização, em Porto alegre. Participa a assessora 
Alice Maicá.

06 e 7/11-  No dia 06, Seminário Estadual 
Cipave, em Novo Hamburgo e dia 07, Encontro 
das Assessoras Cipave, em Porto Alegre. Partici-
pação da assessora Ivana Teixeira.

06 e 07/11- Formação do Programa de Apoio 
ao Novo Ensino Médio, em Porto Alegre. Parti-
cipam a Chefi a Pedagógica, Rute Ribeiro Gomes 
e a assessora Maria Lúcia dos Santos Mousquer.

08/11- Formação do PIM – Primeira Infância 
melhor e PCF – Programa Criança Feliz, em Por-
to Alegre. Participa a assessora Maria Lúcia dos 
Santos Mousquer. 

09/11- Lançamento da 26ª Edição do Livro 
Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo 
Histórias, na Feira do Livro em Porto Alegre. 
Participam as assessoras Elsa Trindade e Maria 
Lúcia Mousquer, acompanhadas de professores 
e estudantes do Colégio Estadual Prof. Pedro 
José Scher de São Pedro do Butiá, da Escola 
Estadual de Ensino Médio João Przyczynski de 
Guarani das missões e Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental Otto Flach de Cerro Largo. 

12 DE NOVEMBRO:
DIA DO DIRETOR (A)

A educação é o pilar de uma sociedade desen-
volvida, e quem dedica sua vida para melhorá-la, 
merece todo nosso respeito e admiração. Você 
diretor (a), é um desses exemplos e neste dia de-
dicado à sua profi ssão queremos agradecer por 
tudo, por ser paciente, grande profi ssional e com 
empenho de lutar diariamente pelo futuro de 
sua comunidade escolar. Parabéns diretor (a)! 
Receba nossa estima e gratidão!

ESCOLAS ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE NOVEMBRO

Parabenizamos às escolas aniversariantes do 
mês de novembro: 07/11-E.E.E.F. Nossa Senho-
ra do Carmo, 21/11- E.E.E.F. Edi Tereza Flores 
Lippert e 21/11- I.E.E. Odão Felippe Pippi. De-
sejamos uma caminhada de muitas alegrias e 
sucesso no trabalho desenvolvido.

O prazo de um dia útil para regularizar a taxa 
de tempo excedido no estacionamento rotativo de 
Santo Ângelo gera transtorno para os condutores de 
veículos. O condutor que excede os 10 minutos sem 
adquirir crédito nos parquímetros ganha uma taxa-
ção de R$ 12,90, caso não seja paga na hora ou em 
até uma dia útil, é penalizado com uma multa grave 
de trânsito. 

Desde setembro a Rek Parking digitalizou todo 
o processo de fi scalização e o encaminhamento do 
processo que gera multa grave de trânsito no valor 
de 195,23, foi agilizado e está causando a revolta dos 
motoristas que perdem o prazo. 

O problema ocorre quando o condutor não tem 
moeda corrente no bolso e deixa para acertar dire-
tamente na sede da Rek Parking. Chegando lá, é in-
formado que não é mais possível pagar a taxa, além 
da multa o proprietário do veículo é penalizado com 
cinco pontos na carteira. O assunto é polêmico e foi 
discutido na última sessão da Câmara de Vereadores 
realizada na segunda-feira, dia 05. 

O vereador Evandro Carlos Nolasco apresentou 
um requerimento pedindo que o CMT - Conselho 
Municipal de Trânsito aumente o prazo para o pa-
gamento da taxa de R$ 12,90. A maioria dos vere-
adores apoiaram o requerimento e manifestaram 
preocupação com esta prática. 

Segundo o vereador muitas vezes o motorista 
não tem moeda corrente para pagar o valor e isso 
tem acarretado transtornos, tendo em vista que che-
gando para pagar o valor na sede da empresa, o ci-

dadão é informado que a multa já foi encaminhada. 

COMPRE EM 10 MINUTOS
Além disso, o tempo de estacionamento sem co-

brança é de apenas 10 minutos. O espaço é público 
e a medida de adotar a cobrança tem fi nalidade de 
evitar que automóveis fi quem estacionados por mais 
de horas atrapalhando os negócios de restaurantes, 
bancos e lojas, no entanto o tempo livre para o clien-
te almoçar, comprar, fechar um  negócio é de apenas 
10 minutos no Centro de Santo  Ângelo, neste caso 
ao invés de benefi ciar os compradores e comercian-
tes cria-se mais um ônus para o cidadão. 

EducaçãoTrânsito
Marcos Demeneghi

De R$ 12,90 para R$ De R$ 12,90 para R$ 
195,23 em um dia útil195,23 em um dia útil
O prazo para pagamento da taxa O prazo para pagamento da taxa 
gerada pela irregularidade no gerada pela irregularidade no 
estacionamento rotativo revolta estacionamento rotativo revolta 
motoristas e vira polêmica na motoristas e vira polêmica na 
Câmara de VereadoresCâmara de Vereadores

Fiscalização na Av. BrasilFiscalização na Av. Brasil

A COBRANÇA PODE SER ILEGAL 
EM SANTO ÂNGELO

Conforme Julyver Modesto de Araujo que é mestre em Di-
reito do Estado pela PUC/SP a indelegabilidade da fi scaliza-
ção de trânsito reside no fato de que o controle do cumpri-
mento das normas de trânsito fundamenta-se no poder de 
polícia administrativa de trânsito, faculdade que é inerente 
à Administração pública e, portanto, não pode ser exercida 
por particulares.

Neste sentido, cabe ressaltar que o Ofício de integração 
do município ao Sistema Nacional de Trânsito, cujo mode-
lo é disponibilizado pelo DENATRAN, em sua homepage, 
ao relacionar as atribuições do órgão executivo de trânsito 
municipal, estabelece que, quando terceirizado o serviço de 
implantação, manutenção e operação do sistema de estacio-
namento de “zona azul”, deve o órgão municipal fi scalizar a 
sua utilização.

Quanto à infração de trânsito, verifi camos que, diferen-
temente do que ocorre com o não pagamento do pedágio, 
que caracteriza infração específi ca (artigo 209 do CTB), o 
não pagamento da tarifa de “zona azul”, ou qualquer outra 
irregularidade no uso do espaço a ela destinado, confi gura 
a infração de trânsito genérica estabelecida no artigo 181, 
XVII, anteriormente transcrito, posto que a publicidade do 
estacionamento rotativo pago ocorre com a implantação de 
sinalização de regulamentação, placa R-6b (estacionamento 
regulamentado), com informação adicional obrigando a uti-
lização do cartão respectivo.
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