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NotasEditorial
 O Jornal O Mensa-

geiro está retornando 
as edições nas quartas-
-feiras. A capa de hoje 
destaca a foto de um 
acidente que derramou 
cerca de 100t de milho 
na zona norte de Santo 
Ângelo. 

Os vagões ainda 
permanecem no local e 
o fato foi presenciado 
por um morador da re-
dondeza, que relatou a 
reportagem do Mensa-
geiro como tudo acon-
teceu. Confi ra a matéria 
na página três. 

Ações permanentes 
de conservação do meio 
ambiente realizadas por 
alunos de uma escola 
municipal e entidades 
do município também 
ganharam espaço na 
editoria de hoje, é jus-
tamente este conteúdo 
que reabre a série “Água 
doce”, que deixou de ser 
editada devido a um rá-
pido período de férias. 
Saiba como um grupo 
de moradores conse-
guiu despoluir o Riacho 
Paraíso. 

A Estilo-Vestindo 
Ambientes está che-
gando a Santo Ângelo. 
A empresa atua  a mais 
de 11 anos na região  e é 
representante exclusiva 
dos produtos Hunter 
Douglas, confi ra a maté-
ria na página sete desta 
edição.

No Retrato Cotidia-
no o conteúdo sobre o 
SOS Urgência e Emer-
gência da Unimed, que 
atende 24 horas por dia, 
realizando serviços de 
remoções terrestres in-
termunicipais foi desta-
cada e lá você vai saber 
quantas e como são as 
ambulâncias e a equipe 
que presta este serviço. 

Além disso, as 
principais informações 
desse início de sema-
na compõe a edição de 
hoje, uma boa leitura 
e um ótimo fi nal de se-
mana!

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
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13/2/2019 - 14h
1° Prêmio -  1.222
2° Prêmio -  6.168
3° Prêmio -  7.773
4° Prêmio -  9.411
5° Prêmio -  8.078
6° Prêmio -  2.352

13/2/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Cheia
19/2 a 25/2

Divulgação/Unimed Missões

Com a missão de oferecer so-
luções em saúde com qualidade ao 
cliente, a cooperativa Unimed Mis-
sões/RS procura suprir as neces-
sidades de agilidade e segurança 
através de um atendimento diferen-
ciado. 

Há 14 anos, conta com a atuação 
do serviço do SOS Urgência e Emer-
gência, que atende 24 horas por dia, 
e com o serviço de remoções terres-
tres intermunicipais.

Dispondo de quatro ambulân-
cias UTI Móvel completas e com 
uma equipe qualifi cada, pioneira 
e especializada, o SOS Urgência e 
Emergência da Unimed Missões/
RS é referência em atendimento hu-
manizado e confi ança, seja em vias 
públicas ou domicílios. 

Entre seus diferenciais também 
estão sua incubadora neonatal, o 
apoio aéreo (Uniair), a forte atuação 
em eventos e jogos, além da partici-
pação em palestras e treinamentos 

de primeiros-socorros em empresas 
e escolas da região, que visam a pre-
venção de doenças e a promoção da 
saúde. 

Conta com equipe de médicos 
plantonistas, enfermeiros e técnicos 
em enfermagem, treinados em Aten-
dimento Pré-Hospitalar (APH). 

“O SOS proporciona seguran-
ça e confi ança aos clientes Unimed 
Missões/RS, que sabem que em 
momentos de emergência podem 
contar com uma equipe qualifi cada 
e com uma estrutura completa para 
um bom atendimento. Trabalhamos 
para que a cada dia mais possamos 
dispor de mais agilidade e excelên-
cia”, salienta o presidente da Uni-
med Missões/RS, Dr. Roberto Va-
landro Bellinaso. 

Para acionar o serviço do SOS 
Urgência e Emergência da Uni-
med Missões/RS os clientes devem 
entrar em contato com o telefone 
0800 510 0500.

“SOS Unimed”

20 anos da Secretaria 
Municipal de Cultura

A Secretaria Municipal da Cultura completará 
na próxima segunda-feira, 18, vinte anos de funda-
ção, e para comemorar esta data foi organizada uma 
Jornada Cultural com diversas atrações para a comu-
nidade.  No domingo, 17, das 7 às 20h na Praça do 
Brique e no Complexo do Centro de Cultura estarão 
acontecendo diversas atividades com o apoio de ar-
tistas locais, entidades, grupos culturais e conselhos 
municipais. “Esperamos que a população participe 
das ações que nós organizamos junto com nossos 
parceiros, todas elas foram pensadas com o objetivo 
de valorizar a diversidade cultural do município”, de-
clarou a secretária Neusa Cavalheiro. A programação 
completa está no site do JOM: www.jom.com.br.

FASA inicia aulas
A Faculdade Santo Ângelo (FASA) iniciou, na se-

gunda-feira, dia 11, seu calendário letivo, recebendo 
as duas primeiras turmas de Medicina e Veterinária 
e Agronomia, na modalidade de Alternância que tem 
aulas concentradas durante uma semana por mês. 
No dia 7 de março, terão início as aulas das demais 
turmas desses e dos outros três cursos ofertados na 
FASA - Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sa-
nitária e Pedagogia - nos regimes Integral e Noturno. 

URI terá pós-graduação
em UTI

A URI Santo Ângelo estará recebendo inscrição de 
21 de fevereiro a 31 de março, para o Pós-graduação 
em Unidade de Terapia Intensiva: Adulto, Pediátrica 
e Neonatal. Destinado a profi ssionais graduados em 
Enfermagem, o curso tem como objetivo promover 
a qualifi cação e o aperfeiçoamento dos profi ssionais 
para a atuação em Unidades de Terapia Intensiva 
Adulto, Pediátrica e Neonatal, aprofundando conhe-
cimentos adquiridos em sala de aula e nas atividades 
práticas. A linha de pesquisa enfoca Gestão e Plane-
jamento em Saúde a Indivíduos e Grupos Sociais; 
Promoção, Prevenção e Reabilitação da Saúde; Desen-
volvimento Humano, Saúde e Educação.  A inscrição 
deve ser feita no site da URI (www.santoangelo.uri.br) 
,a seleção acontecerá por avaliação do Currículo Lat-
tes e a divulgação do resultado será dia 2 de abril. Para 
mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail 
francisco@san.uri.br ou o telefone (55)3313-7900.

CNEC firma convênio
com a OAB 

A CNEC Santo Ângelo fi rmou uma parceria 
com a OAB Subseção de Santo Ângelo, através da 
Caixa de Assistência dos Advogados – CAA. A par-
ceria prevê descontos comerciais de 20% para os 
advogados e seus dependentes que estejam em dia 
com suas anuidades com a OAB Santo Ângelo. Os 
descontos incluem cursos de graduação e pós-gra-
duação na Faculdade CNEC Santo Ângelo e para 
matrículas no Colégio Cenecista Sepé Tiaraju. No 
caso do Colégio Cenecista Sepé Tiaraju, além dos 
descontos na mensalidade, os alunos e suas famí-
lias possuem ainda acesso a atendimentos odonto-
lógicos, fi sioterapêuticos, exames laboratoriais e 
serviços estéticos.

Moção de Repúdio contra 
venda de estatais

O presidente do Poder Legislativo, Dionísio 
Faganello (DEM), e o secretário da Mesa Diretora 
Vinícius Makvitz (MDB), receberam na manhã da 
terça-feira, dia 12, o representante de um movi-
mento contra a privatização de estatais gaúchas.

Nelson Domingues Pinto, assistente técnico 
da CEE na manutenção da subestação de Santo 
Ângelo, entregou aos vereadores uma Moção de 
Repúdio contra a venda da CEE, da CRM e da 
Sulgás, as três companhias que estão no pacote 
de privatização do governo do Estado. 

Crescente
12/2 a 18/2
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LOCAIS QUE O RADAR

ESTÁ OPERANDO

Marcos Demeneghi

Vagões de trem fi caram tombados ao lado da ferrovia 

Vagões carregados com 
100t de milho tombam 
no Parque Industrial

Cidade

Dois vagões carregados com milho descarrilaram em um ramal próximo 
da CESA, no domingo, dia 3. O fato tem chamando a atenção da comunidade

no Parque Industrial de Santo Ângelo
Dois vagões descarrilaram 

próximos da CESA - Companhia 
Estadual de Silos e Armazéns, e 
derramaram 100 toneladas de 
milho a granel, o cereal já foi re-
colhido, mas os vagões continu-
am no local. 

O descarrilamento aconteceu 
no domingo, dia 3, na zona nor-
te de Santo Ângelo e cada vagão 
estava carregado com cerca de 
50t. A composição havia partido 
recentemente de um silo perten-
cente a uma empresa instalada 
no Parque Industrial. Os grãos 

fi caram espalhados na faixa de 
domínio da Ferrovia. Seguranças 
da Rumo isolaram a área para 
evitar possíveis saques e fi caram 
fazendo a guarda até que o milho 
fosse completamente recolhido.

Delfi no Domingues Bueno 
presenciou o acidente, o mora-
dor reside na Rua Silvia Cono-
ratti, ao lado do ramal e contou 
que assistiu o descarrilamento, 
enquanto tomava mate na varan-
da de sua casa. Ele percebeu que 
os vagões apresentaram instabi-
lidade e logo ocorreu o acidente.

 “Era de manhã, umas 8h. Os 
vagões começaram a balançar e 
tombaram, foi um barulho bem 
alto e o susto foi grande. Os se-
guranças tiveram aqui, cuidando 
da carga que demorou três dias 
para ser totalmente recolhida”, 
contou o morador.

Ninguém se feriu no descar-
rilamento e os dois vagões da 
RUMO devem permanecer tom-
bados ao lado do trilho até que 
máquinas especiais realizem a 
retirada nos próximos dias.

Incidente aconteceu em um ramal localizado em área próxima a antiga CESA, na Zona Norte

Novo limite de 
velocidade

Entrou em vigor na segunda-feira, dia 11, o 
novo limite de velocidade nas vias fi scalizada pelo 
o radar estático em Santo Ângelo. Agora, o limite 
máximo de velocidade fi cou estabelecido em 60 
Km/h.  “Durante as primeiras três semanas não fo-
ram registradas ocorrências de acidentes nas vias 
fi scalizadas, por isso, foi decidido aumentar o limi-
te máximo de velocidade de 50 para 60 quilôme-
tros com tolerância de até sete quilômetros acima 
do limite”, explicou o diretor.

700 VEÍCULOS FICALIZADOS
Os trabalhos iniciaram no dia 21 de janeiro após 

duas semanas de testes com os motoristas.  De acor-
do com o diretor do DMT, Gerson Rodrigues, após 
vinte e dois dias de monitoramento foram fi scaliza-
dos mais de 700 veículos e apenas 34 foram fl agrados 
trafegando acima da velocidade máxima permitida.

Quarta-feira: Avenida Getúlio Vargas e Avenida Ipiranga
Quinta-feira: Avenida Salgado Filho e Avenida Ipiranga
Sexta-feira: Avenida Getúlio Vargas e Avenida Ipiranga
Sábado: Avenida Salgado Filho, Avenida Getúlio Vargas 
e Avenida Ipiranga

Presidente da Câmara 
recebe diretoria

do DEM 

Arlindo Diel, um dos fundadores do partido em Santo 
Ângelo, presidente do DEM Fernando Diel, Chefe do 

Legislativo Municipal de Santo Ângelo, Dionísio Faganello 
e o secretário Carlos Miguel Scholl (Neco)

O Chefe do Legislativo Municipal de Santo Ângelo, 
Dionísio Faganello (DEM), recebeu em seu gabinete, 
na manhã da segunda-feira, dia 11, a visita de repre-
sentantes do seu partido, o Democratas. Estiveram 
conversando com Faganello, o presidente do DEM 
Fernando Diel, o secretário Carlos Miguel Scholl 
(Neco) e um dos fundadores do partido em Santo 
Ângelo, Arlindo Diel. De acordo com o presidente do 
Democratas, a visita ocorreu com o objetivo de cum-
primentar Faganello pelo posto que assumiu frente 
à Câmara de Vereadores, e também para começar o 
planejamento e discussão de ações que precisam ser 
tomadas em relação ao município de Santo Ângelo.

O presidente da Mesa Diretora agradeceu a 
visita e afi rmou que o apoio do partido é muito 
importante, e que é imprescindível continuar dia-
logando, sempre com o intuito de trabalhar pela 
comunidade santo-angelense.

Avenida Getúlio Vargas é uma das vias que terá a 
velocidade máxima de 60km/h

AI Câmara de Vereadores

Arquivo JOM
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A destacada jovem LUANA Dallacorte Rolim de Moura - recebe 
nesta sexta-feira, 15, o merecido diploma de conclusão do 

curso de Fisioterapia, pela Faculdade CNEC Santo Ângelo, sob os 
intensos aplausos e homenagens de seus orgulhosos pais Tadeu e 
Lúcia Rolim de Moura, demais familiares e amigos. Após a colação 
de grau, a nova fisioterapeuta Luana, brinda a sua importante 
conquista em torno de uma bela festa no Salão Azul do Clube 
Gaúcho. À querida Luana, parabéns, felicidades e muito sucesso!

BRILHANTE CONQUISTA!

Foto: Edegar Cavalheiro FormaturaFoto: Edegar Cavalheiro Formatura

CARNAVAL 2019
A diretoria do Clube Gaúcho, liderada por Voese 

e Marilise, está com as atenções voltadas para o 

Carnaval 2019, que vai acontecer de 2 a 4 março. 

Novamente serão duas noites de carnaval e mais uma 

tarde para o público infantil. O “Reinado de Momo” 

vai ser marcado por muita alegria e animação, e para 

agradar gregos e troianos!!! Tudo sob o comando das 

Rainhas do Carnaval 2019: Isadora Furian Taborda 

e Alana Fredo Roncato (infantil). Ah! Vale lembrar 

que também estão abertas as inscrições para o 

Bloco Boom! Então, é só se programar para cair na 

folia e curtir o melhor carnaval da região! Reserva 

de convites e de mesas na secretaria do Clube. Mais 

informações através do fone: 3313-2463.

MARLI 

Bertê, 
empresária 
que comanda 
o Posto Bertê, 
juntamente 
com seu 
marido 
Leonesildo, 
estreia 
hoje, 13, 
idade nova, 
sendo alvo 
de muitas 
homenagens. 
À Marli, 
parabéns 
e sucesso 
sempre!
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Série: Água doce

Estudantes Estudantes 
ajudam despoluir ajudam despoluir 
o Riacho Paraísoo Riacho Paraíso

Ações permanentes de conservação e conscientização resultaram na recuperação 
do Riacho Paraíso. Este córrego recebia esgoto residencial de centenas de casas que 
contaminavam a zona de captação de água que abastece as casas dos moradores 
de Santo Ângelo. A linguagem direta e popular da campanha “Não deixem que 

‘caguem’ na água que você bebe” e o trabalho continuado de um projeto premiado 
em âmbito estadual denominado: “Adote sua nascente, limpe seu córrego, eu só 

tenho este mundo para crescer” revela a história de descontaminação deste curso 
d`água. Conheça esta história ao ler mais uma matéria da série: “Água doce” 

O projeto “Adote sua nascente, limpe seu cór-
rego e a campanha “Não deixem que “caguem” na 
água que você bebe” devolveram a condição natu-
ral da água doce do Riacho Paraíso. Fotos compro-
vam que ela escoa límpida e inodora até desaguar 
no Rio Ijuí, pouco antes da bomba de captação que 
abastece 75% da população de Santo Ângelo. Mas 
nem sempre foi assim, durante longos anos, esta 
mesma água era contaminada pelo esgoto de cen-
tenas de residências ribeirinhas. 

As ações de conservação se intensifi caram no 
ano de 2006 e a união de esforços de entidades 
e pessoas garantiu o êxito da iniciativa. Uma das 
campanhas foi liderada pela comissão de Meio Am-
biente da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, 
subseção de Santo Ângelo, quando lançou em con-
junto com URI, Departamento Municipal do Meio 
Ambiente, Sindilojas, CDL, ACISA e Sindicato dos 
Comerciários a campanha: “Não deixem que ca-
guem na água que você bebe”, tendo em vista que o 
riacho deságua no Rio Ijuí, antes do local em que a 
Corsan capta a água para a ETA II, principal estru-
tura de produção de água potável que abastece 75% 
das casas de Santo Ângelo. 

“Adquiri aquela área de terra e me deparei com 
um complexo de riachos lindos! Mais completa-
mente cheios de esgoto” afi rmou o advogado Paulo 
Leal, que naqueles anos era presidente da OAB e 
um dos protagonistas da campanha. Ele relembra 
que houveram reações diversas, tendo em vista a 
linguagem direta e popular adotada. “Repercutiu 
inclusive em noticiários da televisão, afi rma Paulo 
Leal. 

“BORBOLETA AZUL”
Mas a recuperação efetiva da água doce do Ria-

cho Paraíso ocorreu também com a mudança de 
hábito dos moradores, estimulada pelas crianças 
que frequentavam a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Dr. Orlando Sparta de Souza, do 
Bairro Missões, na época, liderada pela Professora 
e Diretora Noeli Fátima Spier.

O pontapé inicial da campanha “Não deixem 
que caguem na água que você bebe” foi adequado 
aos alunos da escola quando os educadores elabo-
raram o projeto “Adote sua nascente, limpe seu 
córrego, eu só tenho este mundo para crescer”. O 
resultado obtido com as ações deram tanto resulta-
do que o projeto foi premiado, ganhou reconheci-
mento estadual. No ano de 2011, a Escola recebeu 
o prêmio de Responsabilidade Ambiental oferecido 
pelo Instituto Latino-Americano de Proteção Am-
biental Borboleta Azul. Naquele ano a cerimônia 
de entrega foi realizada no Theatro São Pedro, em 
Porto Alegre.

Alunos e famílias ribeirinhas têm uma relação 
íntima com este curso de água, sendo protagonis-
tas do processo de conservação, pois uma das nas-
centes do Riacho Paraíso emerge, justamente, no 
pátio da escola, que naqueles anos sofria com mau 
cheiro e problemas ambientais ocasionados pela 
contaminação do riacho, que recebia esgoto do-
méstico através do encanamento de águas pluviais. 

A professora e ex-diretora Noeli Spier é uma 
incansável incentivadora do projeto, ela explica 
que somente com ações permanentes e educativas 
é possível realizar um trabalho com este resulta-
do. O projeto da escola já está na 13ª edição e a 
nova diretora da escola Loni Vera Paulus, fi rmou 
um compromisso pessoal de dar continuidade ao 
legado deixado pela direção anterior. Na opinião 
da educadora Noelli Spier, é necessário a união de 
forças, ela lembra que o projeto contou com a ajuda 
da ONG - Eco Global Missões que criou monito-
res ambientais, ações do Ministério Público, práti-
cas de limpeza periódica do córrego, panfl etagem, 
união dos professores, alunos e pais.

O advogado Paulo Leal percebe que sociedade 
tem reações e ações que demonstram a perda de 
noções básicas relacionadas a realidade, “O que 
ainda hoje me chama atenção é o fato de que as 
mesmas pessoas que se incomodam com o uso da 
palavra “cagar” não demonstram nenhuma reação 
ao ver a “merda” boiando na água”, afi rmou Leal.

O Riacho Paraíso tem uma das nascentes no pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Orlando Sparta de Souza, 
do Bairro Missões

Lixo retirado das margens do riacho

Paulo Leal/Especial
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A Estilo já está atuando em Santo  Ângelo, é um 
empreendimento que chega com a proposta de ves-
tir ambientes, ou seja, especializada em sistemas de 
persianas, cortinas, papéis de parede, tecidos para 
para estofaria de modo personalizado. É represen-
tante exclusiva na região dos produtos Hunter Dou-
glas, embora a Estilo ainda não tenha realizado a 
inauguração ofi cial da loja, localizada na Av. Sete de 
Setembro esquina com a Antunes Ribas, já está de 
portas abertas para mostrar a que veio, além de já 
estar realizando negociações.

A loja de Santo Ângelo da Estilo é uma novida-
de, mas o empresário Tito Feix e Vânia Signori já 
atuam na região há 11 anos, a matriz está localizada 
em Santa Rosa e além de vender os produtos Hun-
ter Douglas, oferece outras marcas alinhadas com a 
proposta do empreendimento. 

Tito Felix explica que o uso das persianas co-
meçou a ser tendência no mundo na década de 40, 
quando a Hunter Douglas conseguiu fundir o alu-
mínio em lâminas. No Brasil a técnica chegou nos 
anos 1970, com as obras do Aeroporto do Galeão. O 
empresário está expandindo a cobertura da empresa 
trazendo estes produtos para Santo  ngelo e desta-
ca que aquilo que é tendência neste segmento está 
ao alcance dos moradores do município e de toda a 
região. 

A proposta da Estilo é oferecer persianas e corti-
nas tradicionais, mas também com sistemas motori-
zados e controlados por rádio frequência, sistemas 
de abertura que favorecem as confi gurações e usa-
bilidades variadas, padrões de tecidos para alcançar 
qualquer nível de luminosidade, cores e texturas que 
atendem a necessidade do cliente e a estética criativa. 

A estilo tem fabricação própria e consegue en-
tregar produtos sob medida e com padrões perso-
nalizados. Tito explica que as cores, padrões de es-
tampa, texturas de tecidos e até mesmo o preço do 
material, podem ser escolhidos pelo cliente. Deste 
modo, consegue adequar o produto a usabilidade e 
ao orçamento, mas principalmente, dar asas a cria-
tividade dos moradores de residências ou frequenta-
dores de espaços comerciais. 

A Estilo possui um ateliê com o qual consegue 
entregar personalizações, como por exemplo, al-
mofadas com as mesmas padronagens das cortinas, 

papéis de parede ou tecidos e cores que atendem o 
projeto de interiores de seus clientes e designer de 
ambientes.

Nesta período que marca o início das atividades 
o proprietário da nova loja, Tito Feix está acompa-
nhando todos os detalhes do seu mais novo empre-
endimento e explicou a proposta de trabalho para 
a reportagem do Mensageiro, ele reiterou o convite 
para que a população confi ra os produtos e conhe-
çam a equipe de trabalho. A Estilo -  Vestindo am-
bientes está localizada no centro da cidade de Santo  
Ângelo, em diagonal com o Restaurante Veneza.

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

SECRETARIA REALIZA PRIMEIRO ENCONTRO 
COM AS COORDENADORIAS REGIONAIS
Com o objetivo de debater as principais metas para 

o ano de 2019, a Secretaria Estadual de Educação (SE-
DUC), promoveu, na tarde da quinta-feira (7), no Audi-
tório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, o pri-
meiro encontro da atual gestão com os titulares interinos 
das Coordenadorias Regionais de Educação. Durante o 
evento, o Secretário de Estado da Educação, Faisal Ka-
ram, anunciou que o estudo de reestruturação das Coor-
denadorias Regionais de Educação inicia em até 90 dias. 
Na ocasião, também foram entregues 25 novas camione-
tas Chevrolet Spin para a CREs e distribuídos 120 kits 
de robótica, no valor de R$ 130 mil, para o atendimento 
especializado de alunos com Altas Habilidades/Superdo-
tação das escolas estaduais. As ações visam qualifi car os 
recursos didáticos e pedagógicos dos estudantes e mo-
dernizar a atual frota de veículos. O Secretário de Estado 
da Educação, Faisal Karam, destacou que a reformula-
ção da estrutura visa otimizar, racionalizar e centralizar 
melhor os serviços para atender melhor a população. 
“Temos que ter bem claro que reestruturar não signifi ca 
fechar nenhuma CRE. Este estudo é para que o cidadão 
encontre o máximo de serviços à sua disposição naquele 
local e tenha resultados mais ágeis para aquilo que ne-
cessita”, explicou. De acordo com o diretor do Departa-
mento de Logística da Seduc, Paulo Rezende, a renova-
ção da frota de veículos busca modernizar e qualifi car 
o transporte das CREs. “Nós iremos substituir aqueles 
carros mais antigos, com alta quilometragem, por outros 
mais novos, com ar condicionado e maior comodidade”, 
afi rmou. Conforme a assessora em Educação Especial da 
SEDUC, Maristela Deos, os kits de robótica irão quali-
fi car o atendimento nas salas de recursos das escolas e 
oferecer mais possibilidades aos alunos. “O objetivo é di-
versifi car a oferta de recursos pedagógicos para que esses 
alunos desenvolvam, ainda mais, suas habilidades nas 
mais diversas áreas do conhecimento”, destacou. Da 14ª 
Coordenadoria Regional de Educação participou a Coor-
denadora Regional de Educação, Enida Teresinha Lange 
Sallet e a Chefi a Pedagógica, Rute Ribeiro Gomes.

PROGRAMA ESCOLA MELHOR BUSCA
PARCERIA COM BANRISUL

O Secretário de Estado da Educação, Faisal Karam, 
esteve na segunda-feira, 4 de fevereiro, reunido com a 
diretora administrativa do Banrisul, Susana Flores Cogo, 
para apresentação detalhada do Programa Escola Me-
lhor: Sociedade Melhor. Durante o encontro, realizado 
na Agência Central da instituição fi nanceira, foram re-
alizadas tratativas para aproveitamento, pelas escolas 
da rede, de mobiliário e equipamentos tecnológicos do 
banco que estão atualmente em desuso. Segundo Karam, 
parcerias feitas com a comunidade escolar são uma das 
grandes oportunidades para a melhora da qualidade do 
ensino. A Coordenadora do Programa Escola Melhor: So-
ciedade Melhor, Dinalva Barbosa Mendonça, conta que 
já ocorreram outras parcerias com o Banrisul, mas ape-
nas localizadas em alguns municípios. Agora, de acordo 
com ela, a contribuição poderá ser muito maior. “ Quero 
saudar à diretora Susana por ter nos recebido e encami-
nhado a ideia de estabelecer parcerias com as nossas es-
colas”, explica

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR É APRIMORADO NO RS

Em 2018, o Programa Estadual de Apoio ao Trans-
porte Escolar (PEATE) contou com 462 municípios 
conveniados, tendo benefi ciado 83 mil alunos com um 
investimento de mais de R$ 180 milhões. Para 2019, a 
Secretaria Estadual de Educação busca a superação de 
metas que irão fortalecer e qualifi car a gestão da educa-
ção pública no Estado. O trabalho, que é desenvolvido em 
regime de colaboração com a Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande do Sul e com a União Na-
cional dos Dirigentes Municipais de Educação, junto aos 
municípios, visa atingir os seguintes objetivos: promover 
o monitoramento da geolocalização de até 90% dos estu-
dantes da rede municipal, entregar uma ferramenta de 
prestação de contas integrada ao Software de Gestão do 
Transporte Escolar e priorizar o pagamento em dia aos 
integrantes do programa. Conforme o Secretário de Es-
tado da Educação, Faisal Karam, mesmo com todas as 
difi culdades fi nanceiras que atingem o Estado, o repas-
se para o transporte escolar será prioridade para o ano 
letivo de 2019. “A implantação do georreferenciamento 
facilita a vida dos gestores e torna a prestação de servi-
ço mais justa e transparente aos contribuintes. Por isso, 
nós solicitamos aos municípios, a adesão ou o retorno ao 
Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar”, ex-
plica. A Assessora Técnica da SEDUC, que é responsável 
pelo PEATE, Lizete Portela Link, destaca que a elabora-
ção das metas para 2019 buscou contemplar os anseios 
das administrações municipais integrantes do progra-
ma, agregando experiências e iniciativas propositivas na 
prestação do serviço à população. “Nós tivemos, num pri-
meiro momento, o sucesso da implantação do software e 
a geolocalização dos alunos do Estado. Agora, é a vez dos 
municípios atingirem a sua meta para qualifi car, ainda 
mais, o desenvolvimento desta política pública no Rio 
Grande do Sul”, afi rma.

EducaçãoEmpreendedorismo
Michael Garcia

A Estilo - Vestindo Ambientes atua há 11 anos na região, é representante exclusiva A Estilo - Vestindo Ambientes atua há 11 anos na região, é representante exclusiva 
dos produtos Hunter Douglas e abriu uma fi lial em Santo  Ângelo. A loja fi ca na dos produtos Hunter Douglas e abriu uma fi lial em Santo  Ângelo. A loja fi ca na 

esquina das ruas Sete de Setembro e Antunes Ribasesquina das ruas Sete de Setembro e Antunes Ribas

Tito Feix mostra modelos de persianas e materiais disponíveis o showroom da fi lial de Santo Ângelo

“Vestindo ambientes”“Vestindo ambientes”

Tito Feix

A Estilo - Vestindo Ambientes está localizada em Santo Ângelo 
na esquina das ruas Antunes Ribas e Sete de Setembro
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