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Show de Patinação
no Marcelo Mioso

NotasEditorial
 O destaque da edi-

ção de hoje é para a 
suspensão do corte de 
árvores em Santo Ân-
gelo, inclusive a foto 
da capa ilustra a maté-
ria que pode ser lida na 
página seis. A decisão 
de suspender os cortes 
foi tomada pelo Conse-
lho Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente 
- (COMDEMA) e vale 
até março do ano que 
vem, confi ra.

Já na página três, 
elencamos uma maté-
ria sobre a agricultura 
local. Saiba como está 
o andamento dos tra-
balhos, as tarefas rea-
lizadas pois editamos 
uma matéria que abor-
da sobre as três prin-
cipais culturas como 
trigo, milho e soja. 

Foi lançado ontem 
e inicia hoje, a Opera-
ção Papai Noel 2018. 
Desenvolvida pela Bri-
gada Militar, a ação 
tem como objetivo ga-
rantir a tranquilidade 
pública em zonas co-
merciais e de grande 
concentração de pes-
soas, principalmente 
na área central do mu-
nicípio, visando inibir 
a criminalidade. Veja 
a matéria que ilustra o 
Cotidiano desta quar-
ta-feira.

Estão abertas as 
matrículas e rema-
trículas na rede mu-
nicipal de educação. 
Todas as informações 
sobre o processo estão 
na página seis, leia lá! 
Por falar em educação 
também elencamos 
uma matéria que fala 
do vestibular da FASA 
– Faculdade Santo Ân-
gelo.

Além disso, o BS 
também engrandece 
a edição desta quarta. 
Uma boa leitura e uma 
ótima semana!

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
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4° Prêmio -  2.551
5° Prêmio -  7.321
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4/12/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

AI Câmara de Vereadores

Divulgação

Riograndense é o 
campeão do Interior

No sábado e domingo, dias 1º e 2, o Estádio da 
Zona Sul foi o palco da grande fi nal do Campeo-
nato Municipal de Campo do Interior e semifi nais 
do Campeonato Citadino de Futebol. No interior o 
Riograndense sagrou-se campeão, no sábado, ao 
vencer o Lageadense pelo placar de 1 a 0.

Já na 1ª Divisão do campeonato da cidade, o 
Fluminense e o Botafogo venceram nas semifi nais, 
e avançaram para disputar o título da competição. 

Um show de patinação vai reunir 70 praticantes 
de todos os níveis e idades no Ginásio Municipal 
Marcelo Mioso. O evento é organizado e promovi-
do pela Escola de Dança Sobre Rodas e programado 
para o dia 9 de dezembro, às 20h30min. O públi-
co assistirá coreografi as inspiradas em temas de 
fi lmes que marcaram época. A patinação em Santo 
Ângelo tem o protagonismo dos professores Diego 
de Paula e Cláudia Lunardi de Paula. Na avaliação 
dos instrutores o interesse por este tipo de esporte 
e evento tem crescido nos últimos anos. O profes-
sor destacou que os shows e torneios estimulam o 
aperfeiçoamento dos praticantes e ao mesmo tempo 
proporciona a integração com a comunidade.

Programa Maturidade 
Ativa recebe homenagem

Em comemoração aos 15 anos do Grupo Matu-
ridade Ativa do Sesc, a Câmara de Vereadores de 
Santo Ângelo realizou uma Sessão Especial na se-
gunda-feira, dia 3, para homenagear o programa.

Conforme a proponente da Sessão Especial, 
vereadora Jacqueline Possebom (PDT), a home-
nagem foi organizada para valorizar o trabalho do 
Programa Maturidade Ativa, que desenvolve ativi-
dades de qualidade de vida e em benefício da saúde 
de pessoas da terceira idade.

Central do Bem realiza 
festa solidária 

A Central do Bem segue recebendo o apoio e forta-
lecendo a parceria com a iniciativa privada e de insti-
tuições de ensino de Santo Ângelo na arrecadação de 
roupas, brinquedos e alimentos para famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social.  Para abrilhantar o Na-
tal das mais de três mil famílias cadastradas na Central 
do Bem, a primeira-dama Juliana Barbosa está orga-
nizando uma festa solidária para o dia 11 de dezembro. 
Para isso, ela conta com diversas parcerias e o apoio 
da comunidade para receber doações. “É muito im-
portante que consigamos arrecadar o maior número 
de brinquedos, pois o número de famílias cadastradas 
com crianças é muito grande, e queremos conseguir 
presentear todos”, explicou. 

Inicia nesta quarta-feira, a Ope-
ração Papai Noel em Santo Ângelo. 
Até o dia 31 de dezembro o policia-
mento das áreas centrais do mu-
nicípio e com grande movimento 
será reforçado, com o aumento de 
efetivo nas ruas, aumento de abor-
dagens e intensifi cação do uso do 
videomonitoramento.

A operação tem por objetivo ga-
rantir a tranquilidade pública em 
zonas comerciais e de grande con-
centração de pessoas, inibindo atos 
coletivos ou individuais anormais e 
foi lançada ofi cialmente na manhã 
de ontem, na Praça Leônidas Ribas, 
com um ato que reuniu represen-
tantes da área de segurança pública, 
autoridades locais e a comunidade. 

De acordo com a Chefe Analista 
do P4 Tenente Marisa Bless, a ope-
ração é realizada todos os anos pela 
BM, visando uma intensifi cação de 
policiamento na área central da ci-
dade, devido ao aumento de pesso-
as circulando nas ruas.

 “É o policial na rua mesmo 
para que as famílias possam circu-

lar com segurança na área central, 
fazendo suas compras no fi nal de 
ano”, explicou a policial.

A Câmara de Vereadores de 
Santo Ângelo foi representada pelo 
seu presidente Everaldo de Olivei-
ra. Everaldo vê como necessária a 
operação da Brigada Militar. 

“Ter mais policiais nas ruas vai 
trazer mais segurança para a popu-
lação, já que dezembro é um mês 
que os munícipes saem mais para 
as programações natalinas e de 
fi m de ano. Além disso, o comércio 
trabalhará com programação dife-
renciada, abrindo suas portas em 
horários extras”, afi rmou.   

Também participaram da sole-
nidade o secretário de Turismo e 
Esporte Vando Ribeiro, coordena-
dor da pasta Luiz Carlos Dallepia-
ne, o diretor do Departamento Mu-
nicipal de Trânsito (DMT) Gerson 
Fernando Rodrigues, o presidente 
do Sindilojas Missões Gilberto 
Aiolfi  e o chefe de gabinete da pre-
feitura de Santo Ângelo Airton Pe-
ruzzi.

Reforço no 
policiamento

Minguante
29/11 a 6/12

Nova
7/12 a 14/12
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É tempo de trigo colhido, soja 
crescendo ou replantada e milho pleno 

Agronegócio

Saiba como está o andamento do trabalho dos produtores rurais de Santo Ângelo e fi que por dentro de alguns 
detalhes que já impactaram ou estão impactando no resultado e desempenho das lavouras 

Diferentes áreas e culturas fotografadas no interior de Santo Ângelo nos meses de novembro e dezembro

Marcos Demeneghi

Até novembro a cor predominante na zona ru-
ral era o amarelo ouro do trigo. Tão logo foi colhi-
do, já foram implantadas as lavouras de soja, ob-
servamos em menor escala o milho safra que está 
em avançado desenvolvimento. Acompanhe um 
breve relado sobre o contexto de cada uma destas 
culturas e as estimativas de áreas plantas no mu-
nicípio de Santo Ângelo.

SOJA - O trabalho de implantação das lavouras de 
soja está praticamente concluído no município de 
Santo Ângelo. Segundo estimativa do escritório da 
EMATER, cerca de 95% de uma área de 35 mil hec-
tares já está plantada. Neste ano um fungo de solo 
está obrigando muitos produtores realizarem o re-
plantio de áreas, pois está ocorrendo um fenômeno 
popularmente chamado de tombamento, uma doen-
ça que causa a podridão radicular no início do de-
senvolvimento da cultura de soja, comprometendo 

severamente o desenvolvimento da planta. 
Segundo a Engenheira agrônoma da Emater de 

Santo Ângelo, Márcia Dezem, a incidência e a se-
veridade do ataque estão associados às condições 
do solo, que apresenta um desequilíbrio na micro-
biologia da terra favorecendo a proliferação destes 
fungos, a provável causa é o plantio sucessivo das 
mesmas culturas na mesma área.

TRIGO – O trigo é uma cultura de inverno e na se-
gunda quinzena de novembro praticamente todo o 
trigo plantado nos 7200 hectares implantados pelos 
produtores de Santo Ângelo já estava colhido. Nes-
te ano foi obtida uma produtividade média de 2700 
kg/ha (45 sacos de 60 kg por hectare).

A qualidade do grão que infl uencia no preço fi -
nal obtido não agradou muito aos produtores, pois 
o PH fi cou abaixo do ideal que é PH 78, segundo le-
vantamento da EMATER a maioria dos produtores 

relatou que obteve um PH entre 72 e 76. Dois even-
tos climáticos mais importantes infl uenciaram neste 
resultado. Um deles foi a ocorrência de geada severa 
em agosto e o outro foi um período mais chuvoso 
ocorrido em setembro.

MILHO SAFRA – Os produtores rurais destinam 
uma área reduzida de suas terras para o plantio do 
milho no município. Neste ano estima-se que sejam 
4300 há plantados com milho, uma das justifi cativas 
é que o período de cultura do milho ocorre concomi-
tantemente com da soja.

O plantio do milho é feito em duas épocas, tradi-
cionalmente os agricultores chamam de milho safra 
(85%) e safrinha (15%). O que vemos nas lavouras 
neste período é o Milho Safra, ele está em fase de fl o-
ração e enchimento de grãos e apresenta um desen-
volvimento considerado excelente. Chuvas regulares 
e o calor são fatores que favorecem o milho.

Em torno de duas mil pessoas reuniram-se no sa-
lão e nos gramados da comunidade de Vila Tremônia, 
interior de Cerro Largo, que sediou no último domin-
go, dia 02, a 37ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol, em 
sua fase regional. Eduarda Donadel Port, de Santo Ân-
gelo, foi eleita Garota Sol a Sol 2018. 

O evento contou com a participação de atletas ru-
rais de toda a Região Noroeste, comitivas de Campi-
na das Missões, Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, 
Entre-Ijuís, Guarani das Missões, Porto Mauá, Porto 
Vera Cruz, Porto Xavier, Salvador das Missões, San-
to Ângelo, Santo Cristo, São Miguel das Missões, São 
Paulo das Missões e Ubiretama.

Foram disputadas 22 modalidades esportivas, entre 
elas voleibol, futebol, bocha tiro 48, tiro na lata, bocha, 
cabo de guerra, canastra, corte de lenha, milho no bura-
co, batida de prego, chute no pneu, corrida de 100 me-
tros, plantio no saraquá, salto em distância, corrida no 
saco, tiro de laço em vaca parada e debulha de milho. 

Esta edição foi organizada pela Emater/RS-As-
car, Prefeitura de Cerro Largo e comunidade de Vila 
Tremônia. 

GAROTO, GAROTA, 
HOMEM E MULHER SOL A SOL 

Recebeu a faixa de Mulher Terceira Idade Sol 
a Sol, Nelsi Margarida Birck, de Cerro Largo. A 2º 
Mulher Sol a Sol 2018 é Anísia Mayer Limberger, de 
Salvador das Missões, e a terceira colocada foi Mar-
fi za Pinto de Oliveira, de Dezesseis de Novembro. 

O título de Homem Terceira Idade Sol a Sol fi -
cou com Délcio Argenta, de Entre-Ijuís. O 2º e 3º 
lugares foram para Aldemir Scheid, de Cerro Largo, 
e Ivo Estevão Heckler, de Salvador das Missões, res-
pectivamente. 

A Garota Sol a Sol 2018 é Eduarda Donadel Port, 
de Santo Ângelo. A faixa de 2ª Garota Sol a Sol fi -
cou com Vanessa Luana Vizikowski, de Guarani das 
Missões, e de 3ª Garota com Carolina Nai Klein, de 
Cerro Largo. 

O Garoto Sol a Sol, Geovane Damke, represen-
tou o município de Salvador das Missões. O segundo 
colocado foi Kelvin Ariel Hock, de Entre-Ijuís, e o 
terceiro, João Vítor Ely, de Cerro Largo

O Desfi le de Escolha da Garota, do Garoto e do 

Homem e Mulher Terceira Idade Sol a Sol esteve en-
tre as atrações do evento. Um momento de reconhe-
cer aqueles que escolheram o meio rural como modo 
de vida e valorizar sua história, autoestima e caris-
ma. Cada candidato recebeu o título municipal e no 
Sol a Sol Regional representou a beleza, o carisma e 
a garra do meio rural de seu município.

Regional do torneio Sol a Sol foi realizado no último domingo com 22 modaliade

Corte de lenha no Sol a Sol - Região Noroeste

Divulgação
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O LINDO CASAMENTO DEO LINDO CASAMENTO DE  
ANA CAROLINA VIERA & ADRIANO CASAGRANDEANA CAROLINA VIERA & ADRIANO CASAGRANDE

 Protagonistas de um dos casamentos mais elegantes da temporada, 
a economista Ana Carolina Kerber Vieram, da Viera Agrocereais e do 
empresário Adriano Casagrande, Dimare Planejados, reuniram familiares 
e um seleto grupo de amigos para selar a união e festejá-la com tudo o 
que tem direito, no sábado passado, na Morada dos Pinos, em São Miguel 
das Missões. A bênção nupcial aconteceu na pérgola da piscina e a festa 
nos jardins da bela e aconchegante Morada dos Pinos. Realmente um 
cenário belíssimo, paradisíaco.
 Para a cerimônia religiosa, que aconteceu no fi nal da tarde,  as mulheres 
receberam uma chiquérrima sombrinha para se proteger do sol e um 
leque para amenizar o calor.
 A noiva produzida pelo coiff eur Josias Azevedo, usou um belo e chique 
modelito branco, criado pela estilista Adriana Kavietz, de Porto Alegre, 
para ocasião especial e inesquecível de sua vida. Um longo véu, preso no 
alto da cabeça, emoldurou seu belo rosto radiante. Já o noivo, Adriano, 
vestiu a grife Brooksfi eld.
 Logo após a bênção nupcial, os noivos Ana e Adriano se dirigiram aos 
jardins da Morada dos Pinos para viver a festa do enlace, foram recebidos 
pelos seus pais, Élder e Nina Viera, Sérgio e Cleci Casagrande, momento 
em que aconteceram os “discursos” de agradecimentos do noivo Adriano 
e do pai da noiva, Élder, e em seguida, com muita alegria brindaram a 
união.
 Após o brinde os noivos receberam os merecidos cumprimentos.  
Na sequência foi servido o bem elaborado jantar. Cabe salientar que 
o serviço gastronômico, orquestrado com maestria pela banqueteira 
Chica Sperling, foi no sistema “fi nger food” e mini-porções para pré-
entrada e entrada, mas complementado por um belo jantar (um büff et 
com poucos e bem elaborados pratos, com mesa carnes selecionadas), 

harmonizado com espumantes, drinques e cerveja dos melhores rótulos. 
Já como sobremesa foi oferecida: “Petit Gateau”, além de docinhos fi nos 
da Divina Gula.
 Após o jantar, os noivos abriram a pista de dança, apresentando uma 
coreografi a, criada pela coreógrafa Karina Minussi, sob intensos aplausos 
de seus convidados.   
 Na sequência o DJ Denis, de Porto Alegre, comandou o som da pista 
até o amanhecer, com oportunas intervenções de Fábio Weber, de 
Horizontina, que também fez a cortina musical da cerimônia religiosa. 
Tanto Dj Denis como o versátil  Fábio Weber - foram alvo de muitos 
elogios e aplausos por suas excelentes performances.
 Líbera Marin caprichou na ambientação da ocasião, valorizada pela 
iluminação de Radhar Som & Luz. 
 E para repor a energia consumida durante a festa, na madrugada foram 
servidos batata frita e mini hamburgers.
 Vick Almeida e sua equipe foram as responsáveis pelo clic fotográfi co 
do inesquecível casamento que teve as melhores cenas gravadas pela 
equipe da Prisma Vídeos, de Elton Strapazon. 
 Todo o cerimonial do memorável casamento levou a assinatura do 
cerimonialista e jornalista Amauri Lírio e sua equipe. 
 Enfi m, tudo perfeito. A noite foi só elogios pela alegria, beleza e 
descontração. Sem dúvida foi um dos casamentos mais alinhados e 
badalados deste ano. Simplesmente inesquecível!
 Realmente, tudo esteve bem a altura que os noivos Ana e Adriano, 
merecem, pois souberam com muita classe e estilo, unir simplicidade 
com sofi sticação.
 Em clima de lua-de-mel, os noivos Ana e Adriano, seguiram para Punta 
Del Este.

A noiva Ana sendo conduzida 
ao altar pelo seu pai Élder Viera. Ana e Adriano na tradicional “chuva de arroz”, e num dos belos cenários da Morada dos Pinos. 

Os noivos Ana e Adriano entre seus pais, cercados por seus 
padrinhos, aias e pajens no fi nal da bela cerimônia religiosas. 

Fotos: Vick AlmeidaFotos: Vick Almeida
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Laura Basso - 
Rainha das Piscinas 

2019 do Clube Gaúcho.

Carolina Denardi - 
Rainha das Piscinas 

2018 do Clube Gaúcho.

Nesta sexta-feira, à noite, a partir das 20 horas e 43 minutos, a bela sede campestre 
do Clube Gaúcho, ilumina-se em torno do esperado e comentado evento: 
“SUMMER EVENING - 4ª Edição”. A badalada noitada, que novamente vai ser 

realizada totalmente ao ar livre tem como atração: o desfi le de despedida de Carolina 
Kuhn Denardi - Rainha das Piscinas 2018 do Clube Gaúcho que vai coroar a sua sucessora 
Laura Vitória Wobeto Basso. Outro ponto alto da noite será o lançamento ofi cial da 52ª 
edição da Revista O Mensageiro - Especial Final de Ano, além da apresentação das belas 
do Carnaval 2019: Isadora Furian e Alana Fedo Roncato (infantil). Pelo que tudo indica, vai 
ser um belo evento, pois vai reunir beleza, glamour, mídia, e muito mais. A ambientação é 
de Salete Stadlewski com sonorização e iluminação sob a responsabilidade da equipe MR 
Som & Luz, de Marlon Donadel. Precisa dizer mais? Só que é simplesmente imperdível, e 
que vai ter uma boa música ao vivo por conta da banda Sherlok.

4º SUMMER EVENING: SEXTA NA SEDE CAMPESTRE 
DO CLUBE GAÚCHO

Alana Fredo Roncato (Infantil) e Isadora Furian -
serão apresentadas como as Rainhas do Carnaval 2019 do Clube Gaúcho.
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Abertas matrículas e rematrículas
na rede municipal de ensino

Cidade Corte 
suspenso

Comdema de Santo Ângelo suspendeu o corte de 
árvores no município até o dia 31 de março de 2019

O corte de árvores em áre-
as públicas e privadas de Santo 
Ângelo está suspenso até o dia 
31 de março do ano que vem. 
A decisão de suspender o corte 
de árvores no município foi to-
mada pelo Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente- 
(COMDEMA) e é regulamenta-
da pela resolução nº 08, de 23 
de novembro de 2018.

Segundo a resolução, a de-
cisão é fundamentada em razão 
do elevado número de árvores 
de grande porte que foram re-
movidos ou caíram durante os 
temporais, que atingiram o mu-
nicípio nos últimos anos. 

Também influenciou na de-
cisão, o baixo índice de sobre-
vivência das mudas plantadas 
na área municipal, bem como a 
chegada do verão, que traz altas 
temperaturas e alterações nos 
microclimas urbanos, em espe-
cial na área central.

Entretanto, árvores que re-
presentarem risco à seguran-
ça de pessoas e bens móveis e 
imóveis ainda poderão ter re-
moção ou poda autorizados. 
Porém, a autorização somente 
será concedida mediante visto-
ria da equipe da SEMA, laudo 
técnico e registro fotográfico 
que comprove a necessidade de 
supressão.

As remoções de árvores 
para obras de construção civil 
também precisam ter o projeto 
previamente aprovado pela Se-
cretaria de Obras. Além disso, 
remoções de árvores para obras 
de Loteamentos e urbanização 
só poderão ser realizadas me-
diante projetos aprovados pela 
SEMMA.

Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria do 
Meio Ambiente de Santo Ânge-
lo, ou pelo telefone: (55) 3313-
1600.Corte de árvores durante um temporal que atingiu o município 

Planejamento da Secretaria de Educação é para que não faltem vagas na Educação Infantil de Santo Ângelo

Conforme o cronograma da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, iniciou nesta segunda-feira, 
dia 3, o período para matrículas e 
rematrículas da rede pública mu-
nicipal de ensino para o ano letivo 
de 2019. 

Para realizar a matrícula e/
ou rematrícula os pais ou respon-
sáveis devem ir até a escola onde 
a vaga foi solicitada com a cópia 
da certidão de nascimento ou da 
carteira de identidade, cópia do 
cartão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e, caso a família seja bene-
fi ciária do Programa Bolsa Famí-
lia, deve apresentar o número do 
benefício. 

De acordo com o secretário 
de Educação, Valdemir Roepke, o 
início do ano letivo de 2019 está 
previsto para o dia 27 de feverei-
ro e a projeção é de que neste ano 
não ocorra défi cit de vagas. “Des-
de o início da gestão estamos tra-
balhando para que todas as crian-
ças tenham vaga nas escolas, para 
isso, ampliamos e readequamos 
diversos educandários”, declarou. 

EDUCAÇÃO INFANTIL
O período da rematrícula na 

Educação Infantil iniciou nesta 
segunda-feira, dia 3, e segue até a 
sexta-feira, dia 7. 

As inscrições para o sorteio 

público para os novos alunos ini-
ciam na próxima segunda-feira, 
10, e vão até o dia 14 de dezembro. 
O sorteio será realizado no dia 17 
às 18 horas. Os sorteados devem 
fazer a matrícula durante os dias 
18 e 21 de dezembro. 

ENSINO FUNDAMENTAL
As matrículas e rematrículas 

para os alunos do Ensino Funda-
mental também estão sendo rea-
lizadas a partir desta segunda-fei-
ra, 03, até o dia 14 de dezembro.  
Durante o mês de janeiro a Escola 
Municipal de Educação Infantil 
Theodomiro de Souza estará de 
sobreaviso.

 Fernando Gomes/Arquivo

Concurso Literário segue 
com inscrições abertas

Certame que está em sua 4ª edição aceita produções 
textuais no gênero Conto até hoje

AI PMSA/ Fernando Gomes

Os candidatos têm até esta quarta-feira, dia 5, 
para inscrever até duas produções autorais, dentro 
das categorias Livre – concorrentes de qualquer 
idade; e Estudantil-menores de 18 anos, para o 4º 
Concurso Literário.

Lançado durante a VIII Feira do Livro de Santo 
Ângelo e promovido pelo Governo Municipal, por 
meio das Secretarias da Cultura e da Educação, 
com o apoio da Academia Santo-angelense de Le-
tras (ASLE) - aceita textos inéditos, com a temática 
livre em produções no gênero Contos.  As inscri-
ções podem ser realizadas pelo email: contossan-
toangelo@gmail.com.

A secretária de Cultura Neusa Cavalheiro, des-
tacou que o objetivo do Concurso no gênero Con-
tos é oportunizar aos candidatos, a experiência 
de produzir obras literárias criativas, exercitando 
técnicas de escritas, e incentivando novos talentos 
da literatura, que podem ter seus trabalhos reco-
nhecidos, disse Neusa.  Nesta edição o certame tem 
como Patronesse, Lydia Moschetti, professora e es-
critora e fundadora da Academia Literária Femini-
na do Rio Grande do Sul em 1943. Com o objetivo 
de oportunizar e incentivar a produção literária, 
o concurso 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 cados - 
5 na Categoria Estudantil e 15 na Categoria livre.

Marcos Demeneghi
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ELEIÇÕES DE DIRETORES
DAS ESCOLAS ESTADUAIS

As escolas estaduais gaúchas escolheram na terça-
-feira, dia 27 de novembro, seus diretores e vice-direto-
res para a gestão que inicia em janeiro de 2019. O pro-
cesso eleitoral aconteceu simultaneamente em todas as 
instituições, mediante votação direta da comunidade 
escolar através de chapas inscritas. Puderam votar os 
alunos regularmente matriculados, a partir do 5º ano ou 
maiores de 12 anos, pais ou responsáveis legais dos alu-
nos menores de 18 anos, professores e os demais servi-
dores em exercício. Com base na portaria Nº 314/2018, 
assinada pelo secretário estadual de Educação, Ronald 
Krummenauer, que estabelece os procedimentos e 
orientações para o pleito, o mandato é de três anos. Das 
escolas de abrangência da 14ª Coordenaria Regional de 
Educação, 33 escolas tiveram processo eleitoral para di-
retores, sendo que 16 foram reeleitos e 16 diretores são 
novos. As Escolas Estaduais da 14ª CRE, já conheceram 
seus diretores para a gestão de 2019 no mesmo dia da 
votação, com exceção da Escola Est. Ens. Médio Buri-
ti, na qual haverá 2º turno e da Escola Est. Ens. Fund. 
Santo Tomás de Aquino, que não teve nenhuma chapa 
inscrita para o processo eleitoral e portanto, terá o dire-
tor designado pela Secretaria Estadual da Educação. A 
eleição não foi realizada em escolas indígenas, Núcleos 
de Educação de Jovens e Adultos (Neejas) e em institui-
ções em estabelecimentos prisionais, na Fundação de 
Atendimento Socioeducativo (Fase), nas quais o diretor 
também será indicado. A Coordenadora da 14ª CRE, 
professora Enida Teresinha Lange Sallet, parabeniza 
aos diretores eleitos e deseja a todos, uma ótima gestão.

FORMAÇÃO CONTINUADA
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

No dia 29 de novembro, aconteceu o Encontro de 
Formação Continuada da Educação Especial, com a As-
sessora de AEE da 14ª CRE, Alice Ferreira Maicá, na 
E.E.E.F. Abílio Lautert, em Santo Ângelo. Participa-
ram da Formação, os professores de AEE das Escolas 
Estaduais. Na oportunidade foram abordados assuntos 
sobre vivências e aprendizagens na Educação Física e 
Esportes Inclusivos.

ENCONTRO DE ESCOLAS DO CAMPO
DEBATE CURRÍCULO ESCOLAR

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc), em par-
ceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Co-
operativismo do Estado do Rio Grande do Sul (SESCO-
OP/RS), promoveu, na manhã da quinta-feira (29), em 
Porto Alegre, um curso de formação para as assessorias 
das Coordenadorias Regionais de Educação que atuam 
nas temáticas da Educação do Campo e para os profes-
sores que trabalham em escolas rurais da rede pública 
estadual. Estiveram presente neste evento as Assesso-
ras da 14ª CRE, professora Ivana Biermann Teixeira 
e professora Rosamari Rossatto. O evento, ocorreu no 
Auditório Paulo Freire, do Centro Administrativo Fer-
nando Ferrari (Caff), reuniu cerca de 100 participantes 
para debater temáticas sobre Ecologia, Meio Ambiente 
e Agroecologia e também, para demonstrar práticas pe-
dagógicas exitosas de transversalização destes assuntos 
no currículo escolar. A secretária-adjunta de Educação, 
Iara Wortmann, destacou a importância de trabalhar 
a transversalidade do currículo diante de temas tão 
pertinentes “As temáticas envolvem diretamente, pelo 
menos, 600 escolas do nosso Estado. Portanto, é muito 
mais efi caz e mais forte trabalhar de forma transversal 
do que encerrar este amplo debate em uma só discipli-
na”, explicou. 

15º ENCONTRO DE MONITORAMENTO
E PLANEJAMENTO DE EDUCAÇÃO

No dia 27 de novembro aconteceu em Cerro Largo, 
na UFFS –  Universidade Federal Fronteira Sul   o 15º 
Encontro de Monitoramento e Planejamento da Pro-
motoria Regional de Educação, e no dia 28 de novem-
bro, o mesmo encontro foi na Promotoria Regional de 
Educação de Santo Ângelo. Participaram do Encontro 
as Assessoras do pedagógico da 14ª CRE, professoras, 
Cleni Pires e Ivana Teixeira. Na oportunidade, foi de-
batido a sistematização de cada ação, conforme coleta 
no formulário, e acordado para o próximo ano, as ações 
que deverão ser monitoradas.

ESCOLAS ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE DEZEMBRO

Parabenizamos às escolas aniversariantes do 
mês de novembro: 04/12-Colégio Tiradentes, 07/12- 
E.E.E.F. Sagrada Família e 08/12- NEEJA. Desejamos 
a todas, uma caminhada de muitas alegrias e sucesso no 
trabalho desenvolvido.

EducaçãoSaúde

A Unimed Missões/RS lançou na última semana o projeto Trilhando Juntos, 
voltado aos colaboradores da cooperativa

 “Trilhando Juntos” 

Livros entregues durante o lançamento do projeto

Proporcionar caminhos de 
crescimento pessoal e profi ssio-
nal às pessoas. Com esse objetivo, 
a Unimed Missões/RS lançou na 
última semana o projeto Trilhan-
do Juntos, voltado aos colabora-
dores da cooperativa. 

O projeto possui 4 pilares de 
crescimento: a Trilha de Aprendi-
zagem, baseada no levantamento 
interno de capacitações; a Escola 
de Líderes, que prepara para su-
cessão; o Auxílio Educação Bene-
fício, que visa a ajuda de custos 
na mensalidade; e o desafi o de 
voltar a estudar, através da par-
ceria com o Núcleo Estadual de 
Educação de Jovens e Adultos 

(Neeja), que esteve representado 
no evento pela Coordenadora Re-
gional de Educação da 14ª CRE, 
Enida Lange Sallet; e pela direto-
ra do Neeja, Isabel Seibt. 

Inscrevendo-se nessa fase do 
projeto, os colaboradores rece-
bem livros de diferentes discipli-
nas para estudar em casa ou em 
grupos, podendo tirar suas dúvi-
das com as professoras do Neeja. 
Uma prova pode ser realizada 
por semana, nas dependências da 
Unimed Missões/RS, de acordo 
com o número de disciplinas que 
o aluno necessita concluir. 

Durante o lançamento, o 
presidente da cooperativa, Dr. 

Roberto Valandro Bellinaso; e 
o Gerente Corporativo, Renato 
Velasques, deram depoimentos 
sobre o crescimento profi ssional 
que obtiveram no decorrer dos 
anos através da educação e da 
busca contínua por qualifi cação. 

Conforme a Gestora de Pesso-
as da Unimed Missões/RS, Ver-
ginia Forgiarini, “o acesso à con-
clusão dos níveis de escolaridade 
é um diferencial na construção da 
trilha de aprendizagem dos cola-
boradores da cooperativa. 

A educação é primordial para 
que se construa a cidadania e no-
vas perspectivas de vida”, salien-
ta.

Odorico Bessa Almeida é reeleito como
provedor do Hospital Santo Ângelo

O provedor Odorico Bessa Almeida foi reeleito, 
por unanimidade, na tarde de sexta-feira, dia 30, 
para comandar o Hospital Santo Ângelo. A eleição 
aconteceu durante a assembleia da Associação Hos-
pital de Caridade Santo Ângelo.

 O presidente do colegiado da associação, Edilson 
Burmann, conduziu o processo eleitoral que contou 
com a participação dos sócios. O provedor concor-
reu em chapa única e seu mandato é de dois anos.

Na oportunidade, o provedor fez um balanço 
das ações desenvolvidas, destacando as conquistas 
e desafi os, no seu primeiro mandato, e agradeceu a 
confi ança de todos no seu trabalho.

Eleição aconteceu na sexta-feira, dia 30 de novembro, no 
auditório do HSA

Provedor Odorico Bessa Almeida e o presidente do colegiado 
da associação, Edilson Burmann

DIRETORIA ELEITA

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Vice provedora: Iara T. Zappe Fortes
1º secretário: Amauri Stringuini
2º secretário: Adão Lago Pinto
1º tesoureiro: Léo Mousquer
2º tesoureiro: Jaime de Oliveira

CONSELHO FISCAL
Titulares: Fernando Vontobel Londero, Neri Minuzzi, Emir 
Fronza
Suplentes: Luis Vilmar Denardin, Ângelo Carrafa, Isabel 
Cristina dos Santos Câmara 

Assessoria Comunicação HSA
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