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NotasEditorial
 Um evento home-

nageou as mulheres 
santo-angelenses na 
última sexta-feira, 
dia 8, trata-se da 53ª 
edição da Revista O 
Mensageiro, “Mulhe-
res Inspiradoras Des-
ta Terra”.  

Como tradicio-
nalmente acontece, o 
evento foi alusivo ao 
Dia Internacional das 
Mulheres e lotou o sa-
lão do Club Gaúcho. 
Confi ra na edição de 
hoje a cobertura do 
evento, que também 
ilustra a capa dessa 
quarta-feira, dia13.

Na manhã da se-
gunda-feira, dia 11, 
aconteceu o ato so-
lene de inauguração 
da Unidade de Alta 
Complexidade em 
Oncologia (Unacon), 
no Hospital Santo 
Ângelo. 

A ala de Oncolo-
gia do HSA terá aten-
dimento pelo Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS), disponibiliza-
rá tratamentos de alta 
complexidade contra 
cânceres e tumores. 
Veja a repercussão 
dessa conquista para 
a Capital das Mis-
sões, na página seis 
de hoje.

 No próximo sába-
do, dia 16, o recolhi-
mento de lixo eletrô-
nico será realizado na 
Praça do Brique. Tal 
tema também pode 
ser conferido na edi-
ção de hoje do JOM. 

Além disso, a edi-
torial do jornal tam-
bém conta com uma 
página dedicada para 
infraestrutura e outra 
para a cultura. Uma 
boa semana e uma 
ótima leitura!

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Marcos Demeneghi

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa Odontológica Ltda – Uniodonto Missões, com sede à Rua Marechal Floriano, n° 

1530, Centro, Sobre Loja, na cidade de Santo Ângelo RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, con-
voca os Senhores(as) Associados(as) para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se nas dependências 
da cooperativa, nesta cidade, no dia 27 de março de 2019, às 14:00 horas em primeira convocação com 2/3 dos sócios 
em condição de votar; às 15:00 horas em segunda convocação com mais da metade dos sócios em condição de votar; 
às 16:00 horas em terceira e última convocação com presença mínima de sócios em acordo com o Estatuto Social, para 
deliberarem sobre os assuntos da presente

ORDEM DO DIA
a) Prestação de contas, compreendendo: Destinação das sobras ou perdas apuradas;
b) Eleição da Diretoria;
c) Eleição do Conselho de Administração;
d) Eleição do Conselho Fiscal;
e) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
Santo Ângelo (RS), 11 de março de 2019.

Roberto Hochheim, CD
Diretor Presidente

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.
UNIODONTO MISSÕES
CNPJ 03.585.454/0001-60       NIRE 434.000.813-99 
Rua Marechal Floriano, 1530 - Sobre Loja - Centro - CEP 98801-650
Fone (55) 3312-8102 - Santo Ângelo-RS - E-mail: uniodontomissoes@via-rs.net

A chuvarada que superou os 100 
milímetros ontem, causou alaga-
mentos na cidade.  Segundo o che-
fe da Defesa Civil de Santo Ângelo, 
Adelar Cavalheiro, algumas resi-
dências foram alagadas nos bairros 
Olavo Reis e União.  Duas galerias 
das redes de esgoto doméstico e 
pluvial de Santo Ângelo também 
desabaram e causaram transtornos 
na esquina da Avenida Venâncio 
Aires com a Rua Três de Outubro.
Além disso, Cavalheiro destacou 
que antigos pontos de alagamento 
também apresentaram problemas. 
No entanto, Adelar ressaltou que já 
estão sendo iniciadas obras de dre-
nagem com colocação de tubulação 
e bocas de lobo para escoar a água. 
Já as galerias estão sendo conserta-
das por equipes da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Urbanos 

e técnicos da Companhia Riogran-
dense de Saneamento (CORSAN).

CHUVA JÁ SUPEROU 
A MÉDIA HISTÓRICA

A chuva que caiu em Santo Ân-
gelo neste mês de março já superou 
a média histórica mensal. Desde o 
início do mês até agora já choveu 
255 milímetros, sendo que a média 
histórica para o mês é de 118 milí-
metros. Para hoje, ainda são espe-
radas pancadas de chuva na cida-
de e região. Entretanto, de menor 
intensidade em relação à chuva de 
ontem.

Para a quinta-feira, o tempo lim-
pa e o sol aparece ao longo do dia. 
Em relação às temperaturas, as mí-
nimas fi cam na casa dos 15 graus e a 
máxima chega aos 29 graus, no de-
correr da semana.

“Águas de março”“Águas de março”

Acontece na próxima quarta-
-feira, dia 13 de março o tradicional 
Brechó Lar da Menina. A ação será 
realizada das 8h às 15h, sem fechar 
ao meio-dia. Os organizadores des-

tacam ainda que devem ser levadas 
sacolas. 

Mais informações podem ser ob-
tidas diretamente no Lar da Menina 
de Santo Ângelo.

Brechó Lar da Menina 

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
EDITAL Nº 02/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÕES
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, representado 
pelo Prefeito Municipal em exercício, no uso de 
suas atribuições legais, em razão do Concurso 
Público nº 01/2019, regido pelo Edital nº 01/2019, 
de 26/01/2019, torna público o presente Edital para 
comunicar e divulgar o que segue: 1. Retifica-se o 
item 2.3. do Edital nº 01/2019, para alterar os req-
uisitos mínimos do cargo de Fiscal Sanitário. 2. Per-
manecem inalteradas as demais disposições do Edi-
tal nº 01/2019, as quais são ratificadas. Vitória das 
Missões/RS, 12/03/2019. 

Luciano Vanderlei Lutzer, Prefeito Municipal em 
exercício. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

10ª Feaagri Missões

Em reunião das entidades organizadores e 
representantes da Prefeitura, ocorreu na ma-
nhã da segunda-feira, dia 11, junto ao Sindilo-
jas Missões, a primeira reunião da 10ª Feaagri 
Missões, que ocorrerá de 3 a 7 de setembro de 
2020. Na reunião foi constituída a Diretoria 
Executiva da Feira: Presidente Daniel Casarim 
– do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vice-
-presidente Gilberto Aiolfi – do Sindilojas Mis-
sões, vice-presidente Gilmar Borges – secretá-
rio municipal de Agricultura, tesoureiro Álvaro 
Uggeri Rodrigues, coordenador pelo Escritório 
da Emater em Santo Ângelo e secretário Diomar 
Formenton, coordenador das Agroindústrias e 
Associações da secretaria municipal de Agricul-
tura. 

As comissões serão definidas na próxima 
reunião, prevista para dia 8 de abril de 2019, às 
8 horas, na secretaria do parque de exposições 
(Fenamilho).

Divulgação
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Empresas vencedoras das licitações devem iniciar as obras ainda neste mês

AI PMSA/Fernando Gomes

Infraestrutura

Obras para combater
os alagamentos 

Iniciaram na segunda-feira, dia 11, obras para combater alagamentos na Avenida Getúlio Vargas. 
A ação faz parte do um programa para contenção das águas pluviais em áreas críticas da cidade

Obras que estão sendo feitas na Getúlio Vargas, atingiram uma rede de água, na tarde da segunda-feira, dia 11

Michael Garcia 

Obras de recuperação 
de um trecho da rede plu-
vial estão sendo realizadas 
na Avenida Getúlio Vargas. 
Moradores e comerciantes 
que residem no trecho, en-
tre a Rua Sete de Setembro e 
travessa Abelardo Ferraz, so-
friam com constantes inun-
dações, alagamentos e su-
jeiras na rua. Inclusive, por 
diversas vezes a água invadiu 
residências e estabelecimen-
tos do local.

“Uma benção, um alívio”, 
assim se referiu uma mora-
dora às obras. Já o empre-
sário Everton da Silva Lima 
também comemorou o início 
das obras, que segundo ele, 
eram esperadas há muitos 
anos. 

“A água da chuva empos-
sava e invadia o estabeleci-
mento. Em dias de chuva, 
muitos clientes não conse-
guiam chegar até a empresa, 
mas agora temos a certeza de 
que a solução está encami-
nhada”, disse.

AS OBRAS
As obras que estão sendo 

feitas no local, fazem parte 

do Plano de Prevenção a Ala-
gamentos, que prevê investi-
mentos de mais de R$ 2 mi-
lhões na contenção das águas 
pluviais em áreas críticas da 
cidade.

No trecho estão sendo co-
locados 60 metros de tubu-
lação. Além disso, será cons-
truída uma nova boca de lobo 
e redimensionada a já insta-
lada na esquina da Avenida 
Getúlio Vargas com a Rua 
Sete de Setembro, amplian-
do sua capacidade de vazão 
e evitando alagamentos no 
trecho.

A obra está sendo execu-
tada com recursos do Fundo 
Municipal de Gestão Com-
partilhada, a partir de pro-
jetos elaborados pelo muni-
cípio.  A previsão é de que 
as obras sejam em menos de 
quinze dias e motoristas que 
transitam pelo local devem 
fi car atentos, uma vez que 
estão sendo feitos desvios na 
Avenida Getúlio Vargas, pela 
Travessa Abelardo Ferraz e a 
Rua Sete de Setembro. De-
pois de concluída a obra, o 
local deve receber ainda uma 
nova camada asfáltica.

Início das obras de modernização da iluminação pública são autorizadas

O prefeito Jacques Barbosa assinou 
as ordens de serviço para que as em-
presas vencedoras do processo licitató-
rio dêem início às obras de moderniza-
ção de parte do sistema de iluminação 
pública, investindo mais de R$ 2,3 mi-
lhões na substituição de 1.618 luminá-
rias de alta pressão (vapor de sódio e de 

mercúrio) por tecnologia led. 
A solenidade aconteceu na última 

sexta-feira, dia 8. Nesta primeira eta-
pa serão contempladas praças, o Cen-
tro Histórico, as principais avenidas 
de acesso à cidade e ruas centrais. 

No ato das assinaturas, o prefeito 
destacou que o programa de Governo 

para a modernização do sistema de ilu-
minação pública de Santo Ângelo inte-
gra um pacote de obras fundamentais 
para a estruturação do município. 

“Estamos atacando problemas re-
correntes há décadas e que precisam 
ser sanados, como a iluminação pú-
blica, que tem um sistema caro, inefi -

ciente e ultrapassado. 
Optamos pela tecnologia led, que 

oferece maior durabilidade, amplia-
ção do fl uxo de luminosidade, repre-
senta uma signifi cativa redução de 
custos para a manutenção do sistema 
e mais segurança para o cidadão”, afi r-
mou. 

ÁREAS CONTEMPLADAS

Dos recursos na ordem de R$ 1.258.131,76, obtidos junto ao Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a empresa 
Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli deverá iniciar no pró-
ximo dia 28, a substituição de 706 luminárias e 183 refl etores, nos 
seguintes locais: 
PRAÇAS: Pinheiro Machado, Leônidas Ribas (Praça do Brique) e Da-
rio Beltrão.
TRECHOS CENTRAIS DAS AVENIDAS: Getúlio Vargas, Sagrada Fa-
mília, Brasil e Ipiranga.
TRECHOS DAS RUAS: Dos Imigrantes, Miguel Couto, José Bonifácio, 
São Lourenço, São João Batista e Travessa Centenário. 

A empresa Energiza Instalações Elétricas venceu o processo de li-
citação do BADESUL, no valor de R$ 1.088.523,40, e deverá iniciar nos 
primeiros dias de abril, a troca de 912 luminárias, nas seguintes áreas:
TRECHOS CENTRAIS DAS AVENIDAS: Getúlio Vargas, Venâncio Ai-
res, Brasil, Rio Grande do Sul.
TRECHOS CENTRAIS DAS RUAS: 15 de Novembro, Antunes Ribas, 
Marquês do Herval, Marechal Floriano, Travessa Missioneira, Bento 
Gonçalves, Antônio Manoel, Travessa Augusto Nascimento e Silva, 
Sete de Setembro, 25 de Julho, Travessa Mauá, Três de Outubro, Dos 
Andradas, Duque de Caxias, Tiradentes, Naureli Cardoso, Marechal 
Deodoro e Barão de Santo Ângelo.
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Na última sexta-feira, dia 8, o salão principal do Clube 
Gaúcho foi o palco do concorrido e badalado evento 

“Mulheres INSPIRADORAS Desta Terra” em comemoração 
ao “Dia Internacional da Mulher”. Tudo com o objetivo de 
homenagear mulheres que trabalham e que lutam por seus 
ideais sem nunca perder a pose ou descer do salto. Mulheres 
nascidas ou atuantes em nossa região que se destacam 
pela atuação profi ssional, pelo seu engajamento em causas 
relevantes e ou pelo seu exemplo de vida. Por isso e muito 
mais o evento foi criado para as mulheres transformadoras, 
mulheres que inspiram, mulheres empoderadas, enfi m 
“Mulheres INSPIRADORAS desta Terra”. Esta bela e pra lá de 
concorrida noitada que reuniu cerca de quatro centenas de 
mulheres da cidade, região, seus convidados e apoiadores do 
evento, foi simplesmente perfeita... simplesmente incrível! Em 
torno de um delicioso coquetel com variedade de salgadinhos 
da Crebom, seguido de uma torta quente by Chica Sperling e 
como sobremesa “Sorvete Especial”, da EisKrem Haus, abrimos 
o evento com o desfi le da coleção outono|inverno 2019 da 
loja Farol, da empresária Marise Gasparetto. Após o belo 
desfi le, alvo de muitos aplausos e elogios, homenageamos 
todas as mulheres (quase duas centenas) que participaram da 
referida revista - entregando o Troféu “Mulheres Inspiradoras 
desta Terra” e uma rosa especial, numa gentileza de Thiago 
Prado Flores e Interiores. O troféu é uma criação e produção 
de Ricardo Debacco, da Singular Recorte a Laser. E foi as 
Soberanas da 19ª Fenamilho: Fabiane Koaski, Daniele Lange e 
Thais Lersch, e mais a Miss Santo Ângelo 2018|2019 - Martina 
Londero, que entregam a láurea para as homenageadas da 
noite. Encerrando o cerimonial aconteceu o ponto alto da 
badaladíssima festa: o lançamento da 53ª edição da Revista 
O Mensageiro - Especial Mulheres INSPIRADORAS Desta Terra” 
(com nada menos que 56 páginas e impressa em policromia 
na Adhara Print Shop) - através da entrega dos primeiros 
exemplares da revista para as “Donas da Capa”: Soberanas 
do Clube Gaúcho: Rainha Júlia Tonetto Didonet e as Princesa 
Vitória Henkes Marchesan e Ana Carolina Braganolo, que 
receberam a revista das mãos de Beti Piltz e Gilvete Lírio - 
representantes femininas do Jornal e Revista O Mensageiro.  
Também é “Dona da Capa”, mas que não esteve presente no 
evento, a Arquiteta Anizeret Petracco Grendene  (na verdade 
a capa traz algumas imagens do trabalho que ela desenvolve 
com sucesso, talento, criatividade e inovação ao longo de 
28 anos . E após, o sorteio de brindes bem legais, entrou em 
cena a banda Sherlok que simplesmente arrasou com um 
repertório especial em homenagem às Mulheres Inspiradoras. 
E elas dançaram e se diveritiram muito, juntamente com os 
animadores da Show Time, de Santa Rosa, que fi zeram belas 
performance que envolveram a mulherada. Foi um show a 
parte! Vale salientar que o salão recebeu uma bela decoração 
produzida por Salete Stadlewski com imponente cenário 
revestidos com gigantescos banners da Imprima, valorizados 
pela perfeita iluminação de MR Produções & Eventos, que 
também fez a sonorização do pra lá de comentado evento. 
Ah! Nos telões foram reproduzidas as imagens da mulherada e 
logomarcas dos patrocinadores e apoiadores - num produção 
da Prisma Vídeos, de Elton Strapazon, que também captou as 
melhores imagens da noite. Já toda a cobertura fotográfi ca 
levou a assinatura De Lidi e Gabriela, da equipe de Bárbara 
Rigo. Enfi m, a equipe do Jornal e Revista O Mensageiro - está 
sendo alvo de muitos elogios, pela maravilhosa publicação 
da 53ª edição da Revsita O Mensageiro - Especial “Mulheres 
Inspiradoras desta Terra” - uma verdadeira seleção de nomes e 
fotos que mistura os mais diferentes campos de atuação como: 
ciência, cultura, moda, beleza e engajamento em causa sociais, 
pois são professoras, empresárias, donas de casa, médicas, 
dentistas, fi sioterapeutas, psicólogas entre muitas outras 
igualmente dignas profi ssões. A movimentada e categorizada 
ocasião, foi perfeita e bacana!!! Simplesmente show de 
bola!!! Afi nal de contas, as mulheres inspiradoras desta terra, 
merecem!!! Encerrando o nosso muito obrigado aos nossos 
apoiadores: Weinert Supermercados, Clube Gaúcho, Chica 
Sperling Büff et, Salete Stadlewski Decorações, MR Produções 
& Eventos, Bárbara Rigo, Singular – Recorte a Laser, Imprima – 
Recorte, Sinalização e Impressão Digital, Ale Ferrari – Salão de 
Beleza, Eliane Palmeiro Make up, Farol, Primas Vídeos, Thiago 
Prado Flores e Interiores e Show Time Animações.

MULHERES INSPIRADORAS DESTA TERRA: 
SIMPLESMENTE UMA NOITE INCRÍVEL!

As Soberanas do Clube Gaúcho 2018|2019: Vitória Henkes, Júlia Didonet e Ana Carolina Bragagnolo - as “Donas da Capa” - entre Beti 
Piltz (E) e Gilvete Lírio (D) - no ato da entrega dos primeiros exemplares da 53ª edição da Revista O Mensageiro, que aconteceu durante 
o movimentado evento “Mulheres INSPIRADORAS desta Terra”, no  salão principal do Clube Gaúcho. Beti e Gilvete - representando a 
direção do JOM, exibem a outra capa da revista que evidencia as obras da Arquiteta Anizeret P. Grendene, que não esteve presente 
no lançamento. Abaixo, a empresária Marise Gasparetto, entre a maquiadora Eliane Palmeiro Lenz e o coiff eur Ale Ferrari, e cercada 
pelas modelos Isabel Wexel (E), Isabela Gaspareto, Daniele Lange, Fabiane Koaski, Grabriela Madrid Aquino, Martina Londero, Lígia 
Hesse, Edivânia Varlett, Thaís Lersch e Weila Tofolo, que apresentaram a nova coleção da sua loja Farol. O desfi le show foi alvo de 

muitos aplausos. Eliane e Ale assinaram o make e a produção de cabelos das modelos. Marise está de parabéns!

Fotos: Lidi e Gabriela|Equipe Bárbara RigoFotos: Lidi e Gabriela|Equipe Bárbara Rigo
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Algumas das “Mulheres Inspiradoras desta Terra” homenageadas na noite dedicadas à 
elas, que estiveram presentes no evento, modestia parte foi um estrondoso sucesso!
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“Sei que ninguém faz nada sozinho. A união é 
que faz o serviço”. Palavras ditas pelo provedor 
do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa Almei-
da, no ato que simbolizou o início das atividades 
da UNACON - Unidade de Alta Complexidade em 
Oncologia. 

Na última segunda-feira, dia 11, o provedor 
confessou que não estava nos planos do Hospi-
tal realizar este ato público, no entanto, resolveu 
que deveria agradecer a cada um que contribuiu 
para que, a partir desta semana, a população da 
cidade e da região pudesse ter o tratamento para 
o câncer no Hospital Santo Ângelo. 

Odorico falou de união em prol do objetivo e 
reconheceu o esforço da classe política, das equi-
pes que passaram e atuaram na provedoria do 
HSA, profissionais da saúde desde os funcioná-
rios até médicos especialistas. 

O NOVO SERVIÇO
Este novo serviço prestado pelo Hospital esta-

rá disponível das 8h às 18h (e também plantão),  

foi projetado para atender 24 municípios, reali-
zar mensalmente 500 consultas, 420 aplicações 
de quimioterapia e 54 cirurgias oncológicas. A 
equipe é composta por 10 médicos especialistas, 
1 oncologista, 2 enfermeiros, 3 técnicos em enfer-
magem, 1 psicólogo, 1 assistente social, 1 nutri-
cionista, 1 fonoaudiólogo e 2 farmacêuticos. 

Entre os serviços prestados estão: Tomogra-
fia, ultrassonografia, mamografia, raio-x, en-
doscopia, colonoscopia, exames laboratoriais e 
patológicos. Também serviço de urgência e emer-
gência para pacientes que realizam tratamento 
na Unacon.  

ODORICO AGRADECE
Odorico Bessa aproveitou a solenidade para 

reafirmar a importância que cada pessoa teve na 
conquista deste projeto. 

“Todos que estão aqui são importantes para 
nós, agradeço a cada um, o diretor técnico do 
hospital Dr. Biachi, a diretora clínica Mabel 
Konzen, a enfermeira chefe Maristane Almeida, 

equipe de enfermagem e todos os funcionários. 
Todos são importantes, agradeço ao Ataides Reis 
Brum, Bruno Hesse, Édson Barbosa Vargas que 
fez o primeiro apelo para a instalação da UNA-
CON”. Odorico afirmou que os provedores que 
passaram pelo hospital trabalharam em prol dos 
mesmos objetivos, promovendo as melhorias ne-
cessárias para qualificar o hospital em busca des-
te e de outros objetivos. 

O atual provedor discursou reconhecendo o 
valor dos políticos locais no alocamento de recur-
sos e relembrou períodos de crise financeira em 
que recebeu apoio da Administração Municipal. 
No discurso valorizou a influência exercida por 
lideranças no momento de agendar audiências 
em Brasília, reafirmando que precisamos de to-
dos, independente de partido ou do tipo de fun-
ção que desempenha.

Odorico fez agradecimentos diretos a Eduar-
do Loureiro,  Nara Damião, Osmar Terra, Dar-
císio Perondi, Valdir Andres, Osvaldir Ribeiro, 
José Lima ,entre outros políticos presentes. 

Geral

União e planejamento permite o 
efetivo funcionamento da UNACON 

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia entrou em funcionamento na última segunda-feira, dia 11, no Hospital
Santo Ângelo, com a presença de lideranças políticas de todos os partidos

Marcos Demeneghi

Políticos de partidos diferentes posam para a foto no ato de abertura da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Santo Ângelo

Posse festiva e celebração de aniversário do GDF Os Farroupilhas
Marcos Demeneghi

O aniversário de 17 anos do Grupo de 
Danças Folclóricas os Farroupilhas (GDF) 
e a posse da nova patronagem da entidade 
será neste domingo, dia 17 e movimentarão 
a entidade. Toma posse Sandra Grasel e Al-
tair Godoi (Gaita), deixarão o cargo Evan-
dro Fernandes Vianna e Cesar Langue. 

O evento será ao meio dia e o prato prin-
cipal do cardápio é composto pelo Costelão, 
um prato típico dos gaúchos que tem um 
preparo especial. Na madrugada o fogo de 
chão já é aceso e mais de 15 peças de costela 
bovina são lentamente preparadas na bra-
sa (aproximadamente sete horas no calor 
do fogo). Na opinião dos tradicionalistas o 
preparo do Costelão confere textura e sabor 
inigualável a carne, que praticamente desfi a. 

Pedro Grasel e Altair Godoi que fi zeram 
a divulgação do evento nesta semana lem-

braram que na cidade de Santo Ângelo as 
mulheres tem ocupado lugar de destaque. 
Exaltou a palestra ocorrida na última sex-
ta-feira na entidade que abordou o tema: 
“Mulher Gaúcha 70 anos de Inclusão no 
Tradicionalismo. Quem palestrou foi Már-
cia Borges, a primeira patroa a assumir a 
patronagem do CTG 35 de Porto Alegre. A 
iniciativa faz parte de ação cultural, que o 
GDF realiza toda primeira sexta-feira do 
mês.

Já para o Costelão desse domingo, os 
ingressos serão vendidos ao valor de R$ 
30,00 (adulto) e R$ 15,00 (criança). A fes-
ta será aberta para toda a comunidade e a 
animação será dos Caraguatas Missionei-
ros. Mais informações, bem como reservas 
podem ser feitas pelo telefone: (55) 99616-
8681, com Elói.Pedro Grasel e Altair Godoi divulgam o evento no Mensageiro
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O Governo Municipal, por meio das secretarias de 
Cultura e do Meio Ambiente, realizará amanhã,  dia 14, 
a terceira edição “De uma Noite do Museu”. 

O evento será no Museu Dr. José Olavo Machado, 
às 19h30min, com entrada gratuita. Esta edição vai ho-
menagear a primeira mulher a se tornar vereadora em 
Santo Ângelo, Neiva Carrera Machado. 

O TEMA
Neste ano, a CIA Teatral Vida em Arte, irá apre-

sentar a história da primeira mulher a ser empossada 
vereadora no município. Neiva Machado foi eleita em 
1º de novembro de 1951 e recebeu sua posse em 31 de 
dezembro do mesmo ano. Os vereadores daquele man-
dato elegeram Neiva para presidir o Legislativo, ela fi -
cou no cargo até 1955. 

De acordo a secretária de Cultura, Neusa Cavalhei-
ro, a escolha do tema deste ano surgiu da percepção de 
que a história das mulheres não são retratadas e valo-
rizadas na memória com a importância que deveriam 
receber. “Em 2018 começamos a pensar na Exposição 
da Semana da Mulher e vimos à importância de abor-
dar a participação da mulher na política.

 Assim chegamos ao nome da Neiva, na década de 
50 ela quebrou tabus, sendo a primeira vereadora da 
cidade. Se hoje as mulheres ainda sofrem com o ma-
chismo na política, imagina o que ela passou em 1951 

quando assumiu a presidência do Legislativo. Sem dú-
vidas é um grande exemplo para todas nós”, explicou. 

EXPOSIÇÃO
Além do esquete, estará acontecendo no museu 

também a exposição “Mulheres de Santo Ângelo e seus 
Afazeres”, uma homenagem as mulheres que fi zeram e 
fazem a história da cidade ao longo de 146 anos. 

A terceira edição “De uma Noite no Museu” terá 
recepção musical com o saxofonista Meneses Silas, in-
tervenções circenses com a Cia Burzum e apresentação 
musical de Victor Fontana Elm.

“Uma Noite no Museu” irá homenagear
Neiva Carrera Machado

Um passeio de trem entre 
Santo Ângelo, Catuípe e Ijuí está 
agendado para os dias 20 e 30 de 
setembro. 

A iniciativa será uma prévia 
do projeto “Trem da História” e 
a viagem será feita em um trem 
composto por duas locomotivas, 
uma a vapor, modelo 204 – Mal-
let, e outra a diesel modelo 4262 
– G12. 

 Com um total de dez vagões, 
as locomotivas terão capacidade 
para transportar 450 passagei-
ros e tem o objetivo de fomentar 
o turismo e a cultura missionei-
ra por meio do resgate da malha 
ferroviária.  A expectativa é de 
que os passeios turísticos envol-
vam 1800 passageiros por dia, 
em viagens com duração total de 
quatro horas, entre os trajetos. O 
trem sairá de Ijuí ainda em ho-
rário a ser defi nido, passará por 
Catuípe, até chegar a Capital das 
Missões.

REUNIÃO DISCUTIU
O PROJETO

Para debater a implantação 
dos passeios de trem na região, o 
prefeito Jacques Barbosa e a se-
cretária de Cultura Neusa Cava-
lheiro, reuniram-se na quinta-fei-
ra,  dia 7, no Ministério Público 
Federal, com o procurador Fede-
ral, Osmar Veronese, e a presença 
do prefeito de Ijuí, Valdir Heck e 
do vice-prefeito de Catuípe, Gla-

dimir Militz Wey; do secretário 
de Cultura, Esporte e Turismo 
de Ijuí, Sérgio Augusto Corrêa; 
do vice-presidente da Associação 
Brasileira de Preservação Ferro-
viária – ABPF –, Marlon Ilg, e o 
diretor de projeto específi cos da 
ABPF, Claudio Hoppe.

Para o prefeito Jacques Bar-
bosa, o projeto de cooperação 
oportunizará aos municípios 
envolvidos e à Região das Mis-
sões mais uma opção histórica 
e cultural, para atrair turistas 
e fomentar a expansão do setor 
turístico, uma das prioridades de 
governo. 

 Já a secretária de Cultura, 

Neusa Cavalheiro ressaltou que 
com a permanência dessas lo-
comotivas de passeios aqui na 
região, “conseguiremos ter a di-
mensão de como o público vai 
abraçar a ideia de intercâmbio 
cultural valorizando a memória 
ferroviária existente”, disse.

O vice-presidente da ABPF, 
Marlon Ilg, enfatizou que muni-
cípios estão demonstrando o in-
teresse em implantar o turismo 
ferroviário na Região das Mis-
sões, comprometendo-se em co-
operar na estrutura de atrativos 
locais para os turistas, integran-
do a programação aos passeios 
turísticos de trem.

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

SOBRE A SÍNDROME DE DOWN
EM SANTO ÂNGELO

As escolas estaduais da 14ª Coordenadoria 
Regional de Educação participam da diversifi ca-
da programação da Semana de Conscientização 
sobre a Síndrome de Down em Santo Ângelo que 
acontece neste mês de março, no período de 06 a 
31, sendo um dos pontos altos a realização do Se-
minário Municipal sobre a Síndrome de Down que 
inicia dia 25 de março. Já está acontecendo a apre-
sentação do Cine Móvel do SESC, com exibição de 
audiovisual sobre a temática.  O setor da Educa-
ção Especial, através da assessora Alice Maicá está 
mobilizando as escolas a participar da programa-
ção sobre Síndrome de Down, em Santo Ângelo. A 
Coordenadora Regional de Educação, professora 
Enida Teresinha Lange Sallet e a assessora Cleni 
Pires receberam, no dia 28 de fevereiro, Robriane 
Raguzzoni Loureiro, oportunidade em que trata-
ram sobre o tema.

14ª CRE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO
PROJETO COM AS ESCOLAS PILOTO

DO NOVO ENSINO MÉDIO
A Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, 

promoveu na quinta-feira, 7 de março, no Auditó-
rio do CAFF, em Porto Alegre, a Formação Proje-
to com as Escolas Piloto do Novo Ensino Médio. 
Como representantes da 14ª Coordenadoria Re-
gional de Educação, participaram a chefi a peda-
gógica, Rute Izabel Ribeiro Gomes, a assessora do 
Novo Ensino Médio, Maria Lúcia Mousquer e as 
diretoras das escolas piloto do Novo Ensino Mé-
dio. Todas as fases de preparação e planejamento 
visam a implementação do Novo Ensino Médio em 
2020 nas Escolas Piloto e no ano de 2022 em todas 
as escolas de Ensino Médio.

CADASTRO DE CONTRATOS
TEMPORÁRIOS

O Diário Ofi cial do Estado publicou, na segun-
da-feira, 25 de fevereiro, conforme editais nº 3 e 
nº 4/2019, a lista de professores e servidores clas-
sifi cados para contratação emergencial nas escolas 
estaduais. No banco da Secretaria de Estado da 
Educação ainda consta cadastro de reserva de anos 
anteriores com vigência. A Secretaria de Estado da 
Educação, através do cadastro de contratos tempo-
rários mantém um banco de reserva, uma vez que, 
em caso de necessidade tem como buscar e reali-
zar a substituição com brevidade. Os contratos são 
chamados somente conforme a necessidade das 
escolas e autorização da Secretaria de Estado da 
Educação – SEDUC. Site para acompanhamento: 
http://www.educacao.rs.gov.br

OLIMPÍADA DA LINGUA PORTUGUESA
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 

realizou, no dia 08 de março, reunião com os 
professores de Língua Portuguesa para tratar das 
Olimpíadas da Língua Portuguesa. Esta Olimpíada 
proporciona formação para professores e concurso 
de produção de textos para alunos de escolas pú-
blicas de todo o país. A reunião foi conduzida pelas 
professoras Andréa Winkler e Elizá da Fontoura 
Toledo, as quais receberam formação pela Secre-
taria de Estado da Educação. Maiores informações 
através do site: http://portal.mec.gov.br/olimpia-
da-de-lingua-portuguesa
ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL 

DAS MISSÕES FAZEM ADESÃO A CIPAVE
O programa da CIPAVE – Comissões Internas 

de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, rece-
beu na primeira semana do mês de março a adesão 
das Escolas Municipais de São Miguel das Missões. 
Agradecemos à Secretaria Municipal de Educação 
e as direções das Escolas Prof. João de Oliveira 
Costa, Eduardo Damião, José do Patrocínio, São 
Martim, José Cassiano, Dr. Augusto do Nascimen-
to e Silva e Orestes Ghisleni. Desejamos realizar 
um trabalho pautado na parceria, para a preven-
ção da violência escolar e promoção da CULTURA 
DE PAZ. 

Educação
Cultura

AI PMSA/Fernando Gomes

A possibilidade de viajar 
de trem poderá voltar

Em setembro, um trem de passageiros irá percorrer Santo Ângelo, Catuípe e Ijuí. 
A iniciativa é uma prévia do projeto “Trem da História” e os passeios turísticos 

poderão envolver 1800 passageiros por dia

Em dezembro do ano passado, uma Maria Fumaça de Natal esteve em Santo 
Ângelo e trouxe uma “bitruca” para o projeto Trem da História

Evento ocorre amanhã, no Museu Dr. José Olavo Machado

AI PMSA/Fernando Gomes
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Recolhimento de lixo eletrônico 
será neste sábado

Em nove edições da campanha foram arrecadadas 361 toneladas de eletroeletrônicos para destinação fi nal adequada
Mais uma ação de recolhi-

mento de lixo eletrônico será 
realizada no próximo sábado, 
dia 16, das 8h30min às 17h, na 
Praça do Brique.

A campanha é realizada des-
de 2011.  Em nove edições fo-
ram arrecadadas 361 toneladas 
de lixo eletrônico em Santo Ân-
gelo. Os equipamentos eletroe-
letrônicos são todos aqueles que 
dependem de corrente elétrica 
ou de campos magnéticos para 
funcionar. 

Todos são compostos por 
diversas substâncias, entre elas 
o plástico, o vidro, o alumínio e 
também por diversos elementos 
químicos. Estes equipamentos 
representam perigo de conta-
minação quando são descar-
tados de maneira incorreta, e 
seus componentes internos são 
expostos, podendo prejudicar a 
saúde e o meio ambiente. 

De acordo com o secretário 
municipal do Meio Ambiente, 
Francisco da Silva Medeiros, 

a população santo-angelense 
tem participado assiduamente 
dos recolhimentos. “Na última 
edição em setembro de 2018 
arrecadamos 60 toneladas de 
material que foi repassado para 
a correta destinação fi nal. Serão 
aceitos durante a coleta apare-
lhos celulares, baterias, pilhas, 
computadores, televisores, im-
pressoras, entre outros”, expli-
cou. 

O recolhimento é uma ação 
conjunta do Governo Munici-
pal, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente com o apoio da 
Unimed Missões, Sindicato do 
Comércio Varejista de Santo 
Ângelo (SINDILOJAS), Federa-
ção do Comércio do Rio Grande 
do Sul (Fecomércio/RS), Natu-
somos, 1º B Com, Lions Club 
de Santo Ângelo Tiaraju, Mo-
vimento de Cursilhos de Cris-
tandade do Brasil (MCC), Asso-
ciação Comercial Industrial de 
Santo Ângelo (ACISA) e Brigada 
Militar. Praça Ricardo Leônidas Ribas durante o Recolhimento do Lixo Eletrônico em anos anteriores

AI PMSA/Fernando Gomes


