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NotasEditorial
 Até de bicicle-

tas torcedores foram 
onde o Grêmio estava 
na última segunda-
-feira, dia 1º. Por volta 
das 11h, à delegação 
do Grêmio, que havia 
jogado em Ijuí, deco-
lou de Santo Ângelo. 
No entanto, antes do 
embarque, Renato 
Gaúcho, Vizeu e Kan-
neman atenderam 
torcedores na cerca 
do Aeroporto. Confi ra 
a cobertura completa, 
na página três desta 
edição.

Um grupo de pe-
regrinos norte-ameri-
cano chegou à cidade 
na manhã de ontem, 
após realizar o trajeto 
a pé entre São Miguel 
e Santo Ângelo. Na 
Capital Missioneira os 
turistas estrangeiros 
aproveitaram para co-
nhecer o Centro Histó-
rico e a Catedral Ange-
lopolitana. Confi ra na 
página seis, todos os 
detalhes.

No Retrato Coti-
diano, elencamos uma 
matéria retratando a 
conservação dos espa-
ços urbanos. Na foto, 
um detalhe da Praça 
Pinheiro Machado, 
que ressalta a neces-
sidade de pensar mais 
sobre o tema, confi ra!

Um cervo da espé-
cie AXIS AXIS se per-
deu na Zona Urbana e 
foi capturado no pátio 
de uma empresa na 
manhã de ontem. O 
animal, que não é nati-
vo desta região, estava 
bastante ferido e mor-
reu antes mesmo da 
chegada de um veteri-
nário. A matéria está 
na contra-capa.

Além disso, as 
principais informa-
ções que são destaque 
neste iniciou de sema-
na compõe a edição 
desta quarta-feira. 
Uma boa leitura e uma 
ótima semana a todos!

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria
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2/4/2019 - 14h
1° Prêmio -  6.644
2° Prêmio -  8.965
3° Prêmio -  5.505
4° Prêmio -  0.522
5° Prêmio -  4.064
6° Prêmio -  5.700

2/4/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Cheia
20/3 a 27/3

Minguante
28/3 a 4/8

2º Empório Dona Artesã
Acontece no próximo sábado, dia 6, a 2ª edi-

ção do Empório Dona Artesã. O evento acontece-
rá no Centro Municipal de Cultura de Santo Ânge-
lo e será das 9h às 12h e das 13h às 18h.

FASA firma nova parceria
A Faculdade Santo Ângelo (FASA) fi rmou par-

ceria com a Fundação Instituto de Administração 
(FIA), Escola de Negócios que é referência em 
educação, consultoria e pesquisa e em cursos EaD 
no Brasil, através de adesão à Universidade Cor-
porativa do Sindicato das Entidades Mantenedo-
ras de Estabelecimentos de Ensino Superior no 
Estado de São Paulo (Semesp). 

Dessa forma, a Instituição de Ensino Superior 
(IES) santo-angelense irá qualifi car ainda mais 
seu time de colaboradores e docentes e potencia-
lizar ainda mais o bom atendimento prestado. A 
assinatura da parceria se deu no dia 20 deste mês, 
na capital paulista.  

Curso de Instrutor
de Trânsito da URI

O Detran/RS aprovou esta semana e a URI 
deverá ministrar curso de Instrutor de Trânsito, 
com um total de 180 horas, a ser desenvolvido de 
28 de junho a 25 de outubro.

A inscrição deve ser feita on-line, no site da 
URI: www.santoangelo.uri.br, no período de 2 de 
maio a 5 de junho, com taxa de R$ 70,00, corres-
pondente ao valor do teste psicológico. A avaliação 
psicológica será realizada dia 8 de junho, às 9h, no 
prédio 1 do Câmpus, salas 1103 e 1104 e a divulga-
ção dos selecionados acontecerá dia 14 de junho. 

A matrícula será realizada de 17 a 27 de ju-
nho, no subsolo 1 do prédio 20 da URI, à tarde e 
à noite. Para mais informações, você contata pelo 
e-mail servicos@san.uri.br. ou pelo telefone (55) 
3313-7908.

Sinalização na 
perimetral Norte

Um requerimento protocolado em regime de 
urgência pelo vereador Vando Nolasco, solicitan-
do ao Governo Municipal melhorias na perimetral 
Norte de Santo Ângelo, foi aprovado na Sessão 
Ordinária de último dia 25. 

O documento, encaminhado ao Departamento 
Municipal de Trânsito (DMT) e o Conselho Muni-
cipal de Trânsito (CMT), requer o estudo e viabili-
zação da pintura, colocação de faixas luminosas e 
limpeza ao redor da perimetral norte, entre o tre-
vo da RS-344 e o trevo da Avenida Getúlio Vargas.

Prazo para pagamento 
do IPVA 

O calendário de pagamento do IPVA 2019 in-
gressa na sua última etapa a partir desta semana. 
Os proprietários que até agora não realizaram o 
pagamento do imposto precisam fi car atentos para 
os prazos de quitação conforme o número fi nal da 
placa do veículo. Nesta quarta-feira, dia 3 é a data-
-limite para placas com o fi nal 2, por exemplo. O 
vencimento dos números seguintes ocorre sempre 
a cada dois dias úteis ao longo do mês de abril.

CNEC assina convênio 
com a OAB

Foi assinado na semana passada um convênio 
de parceria com a OAB Subseção de Santo Ângelo 
e a CNEC Santo Ângelo, por meio da Faculdade 
CNEC e do Colégio Cenecista Sepé Tiaraju. 

O Termo prevê descontos comerciais de 20% 
para os advogados e seus dependentes que este-
jam em dia com suas anuidades com a OAB San-
to Ângelo. Os descontos incluem cursos presen-
ciais de graduação e pós-graduação na Faculdade 
CNEC Santo Ângelo e para matrículas no Colégio 
Cenecista Sepé Tiaraju. 

Marcos Demeneghi

Na foto, um detalhe da praça Pi-
nheiro Machado, local de visitação 
turística e convivência dos morado-
res. 

Aspéctos que não valorizam Santo 
Ângelo enquanto vocação turística e 
urbana são alvo de críticas no municí-
pio. O mobiliário urbano com avarias, 
canteiros sem ornamentação, praça 
sem fl ores, árvores com formatação 
inadequada para o espaço urbano, 
são apenas algumas constatações que 
também são percebidas pela Admi-
nistração Municipal. 

REURB
O assunto da conservação dos es-

paços públicos foi tema de uma reu-
nião entre o prefeito de Santo Ângelo, 
Jacques Barbosa e secretários, quan-
do foi lançado pelo Prefeito o Plano 
Municipal de Revitalização Urbana 
– REURB, uma iniciativa que pre-
tende qualifi car a cidade nos aspectos 
urbanos. Além disso, o prefeito Jac-
ques Barbosa também anunciou a re-
tomada do Programa “Prefeitura nos 
Bairros”, ainda para este mês de abril.

Nesta reunião ocorrida na sexta-
-feira, dia 29, o prefeito também 
anunciou a abertura do edital de con-
corrência para a aquisição de cem li-

xeiras duplas, que serão instaladas no 
perímetro central da cidade, em área 
que conta com o serviço de varrição.

Participaram desta reunião os se-
cretários municipais de Obras e Ser-
viços Urbanos, Adolar Queiroz, do 
Meio Ambiente, Francisco da Silva 
Medeiros, Gilmar Borges, da Agri-
cultura, dos Transportes, João Ter-
ra, Hélio Costa, da Administração, o 
diretor do Meio Ambiente Antônio 
Cardoso, o chefe de Gabinete do Exe-
cutivo, Airton Peruzzi, e o servidor do 
Departamento Municipal de Trânsi-
to, Nelson Koch.

O prefeito ressalta que pretende 
continuar avançando no propósito de 
melhorar os aspectos urbanos da ci-
dade, tendo em vista que já estão sen-
do feitas obras de base como asfalta-
mento, calçamento, modernização do 
sistema de iluminação pública, ciclo-
via e drenagem pluvial. “Vamos agir 
na revitalização área urbana, conser-
vando os espaços públicos, as ruas e 
avenidas”, disse o prefeito Jacques. 

Uma nova reunião, agendada 
para esta sexta-feira, dia 5, deverá 
formatar o Plano de Revitalização 
Urbana que será apresentado à socie-
dade local. 

Qual o plano?
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Esportes 
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Delegação do Grêmio leva 
tricolores ao Aeroporto

Renato Gaúcho, Vizeu e Kannemann atenderam torcedores que esperavam por 
fotos e um autógrafo na cerca do Aeroporto Sepé Tiaraju de Santo Ângelo

Treinador Renato Gaúcho foi bastante ovacionado pela torcida, no momento em que desceu do ônibus 

Centenas de torcedores foram im-
pedidos de acompanhar a vitória da 
SER Santo Ângelo na estreia da Tercei-
rona do Campeonato Gaúcho, no últi-
mo sábado, dia 30. O jogo foi realizado 
de portões fechados, pois não havia po-
liciamento no Estádio da Zona Sul. 

CANCELADO... 
A torcida até compareceu ao Está-

dio para ver a partida da equipe mis-
sioneira, diante do Santa Cruz. Espe-
rou cerca de meia hora, mesmo assim 
não pode entrar.  Ainda no portão de 
acesso foram informados que a parti-
da havia sido cancelada.  

...VAI TER JOGO
Logo em seguida o clube provi-

denciou o reembolso dos ingressos. 
Houve um princípio de confusão, pois 
alguns torcedores fi caram revoltados 

com o episódio.
Poucos minutos depois, um tele-

fonema do Presidente da Federação 
Gaúcha de Futebol, Francisco Novel-
letto, autorizou que a partida aconte-
cesse. No entanto, o jogo foi realizado 
sem torcedores, de portões fechados e 
com seguranças particulares.

DENTRO DE CAMPO
Após o reaquecimento das duas 

equipes, a partida iniciou equilibrada, 
com chances para ambos os lados. No 
entanto, o gol só saiu aos 41 da segun-
da etapa, com Robert, que marcou 1 a 
0 para a SER Santo Ângelo, placar que 
permaneceu até o fi nal do jogo.

 Com a vitória, a equipe santo-
-angelense fi cou no terceiro lugar do 
grupo B e no próximo sábado volta a 
campo, diante do Nova Prata, fora de 
casa.

Torcida esperou no lado de fora do estádio, por cerca de meia hora. Em seguida, funcionários 
do clube anunciaram que o jogo não seria realizado

Torcedores da SER não puderam acompanhar a vitória na estreia

A equipe do Grêmio foi recepcionada por tor-
cedores no pátio do Aeroporto de Santo Ângelo, 
na manhã da segunda-feira, dia 1º. Com camisetas 
azuis e sob um céu azul, os torcedores acompanha-
ram o embarque de jogadores como Kanneman, Vi-
zeu, Paulo Victor, Michel e inclusive o técnico Rena-
to Gaúcho.

A passagem da delegação pela Capital Missio-
neira, foi em virtude da semifi nais do Campeonato 
Gaúcho. Apesar do Grêmio ter jogado em Ijuí, um 
voo fretado pelo clube pousou e decolou de Santo 
Ângelo. A aeronave utilizada foi um ATR-72 da Azul, 
que veio de Curitiba para transportar os jogadores e 
a comissão técnica.  

ESPERA POR AUTOGRÁFOS E FOTOS
Antes do embarque que aconteceu por volta das 

11h, da segunda-feira, Renato, Kanemann e Vizeu 

foram até a grade e distribuíram autógrafos e fotos, 
para a alegria de torcedores, como o pequeno Arthur 
de dez anos. O menino saiu cedo de casa e acompa-
nhado do seu pai, percorreram o comércio da cidade 
com o objetivo de comprar uma bola de futebol para 
ser autografada.  

E não é que o esforço deu certo... Renato e Ka-
nemman deixaram as assinaturas na bola do gre-
mista. “É a melhor bola do mundo, essa vou guardar 
pra sempre”, disse o pequeno tricolor. Já o pai do 
garoto, destacou que inclusive pretende guardar a 
bola em uma vitrine. Além do jovem Arthur, outras 
crianças também estavam presentes no aeroporto e 
aproveitaram para registrar o momento.

Após o embarque dos jogadores e comissão téc-
nica, o avião decolou na pista do Aeroporto Sepé 
Tiaraju e chegou em Porto Alegre antes do meio dia. 
Na Capital, o Grêmio ainda treinou durante a tarde 

e ontem a noite viajou para o Chile, onde enfrenta o 
Universidad Católica, às 19h de amanhã. Já no do-
mingo, dia 7, a equipe novamente encara o São Luiz, 
desta vez na Arena, às 16h. 

Como o primeiro jogo, em Ijuí, terminou empa-
tado, o time comandado por Renato Gaúcho precisa 
vencer o duelo para avançar à fi nal do Gaúcho. O 
São Luiz joga por um empate com gols e, claro, por 
uma vitória pela vaga. Um novo 0 a 0 leva a decisão 
aos pênaltis.

DUPLA GRE-NAL NO AEROPORTO
Além do Grêmio, o Aeroporto Sepé Tiaraju já ha-

via recebido pouso e decolagem de um avião fretado 
por um clube de futebol, o Internacional. No mês de 
fevereiro, a delegação do time colorado desembar-
cou e embarcou em Santo Ângelo em virtude de um 
jogo, também contra o São Luiz, em Ijuí. 

Renato Gaúcho autografando a bola do menino Arthur 

Walter Kannemann atendeu aos pedidos para tirar fotos e 
concedeu autógrafos 

Arthur feliz após conseguir autógrafos de Renato e 
Kannemann

Michael Garcia 

Marcos Demeneghi

Michael Garcia 
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Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

OS FUGITIVOS EM CENA!OS FUGITIVOS EM CENA!

A banda  OS FUGITIVOS foi a responsável pela animação 
do concorrido “Baile de Aniversário de Santo Ângelo, 

que aconteceu, no dia 22 de março, no Clube Gaúcho.  A 
apresentação da banda foi um verdadeiro show e alvo de 
incessantes aplausos. Então, cabe salientar que os anos 
dourados tiveram um grande impacto na cultura e na 
música do nosso país, do nosso Estado e da nossa região, 
criando algumas expressões artísticas que até hoje 
permanecem na nossa memória. Uma dessas expressões 
é a inesquecível banda Os Fugitivos. Criada no longínquo 
ano de 1967 aqui em nossa cidade por um grupo de jovens 
santo-angelenses. E esta Banda alcançou enorme sucesso 
animando grandes bailes nos mais importantes clubes na 
nossa região, do nosso Estado e do Sul do Brasil. Também 
vale lembrar que muitos casais que estiveram presentes 

neste baile, já dançaram ao som desta maravilhosa Banda 
que comemora 52 anos de existência e de eterna amizade. 
E para animar este baile, os integrantes da banda vieram 
dos mais diferentes e distantes cidades do Brasi. Tudo 
com o objetivo de abrilhantar a noite de aniversário da 
Capital das Missões e contribuir com a nobre causa em 
prol do  Hospital Santo Ângelo. Na foto os integrantes de 
“Os Fugitivos”: Luiz Martins (Florianópolis), Zeca Fonseca 
(Canoinhas, SC), Peninha Ferreira (Palmas, TO), Isa Martins 
(Florianópolis), Anibaldo Rohenkohl (Santa Maria), Ildo 
Pedro Mengarda (Campinas - SP), Jorge Burttet (PoA), 
Beto Ghisleni (Nova Palma)  e Enir Stralioto (Camboriú), 
no palco do Clube Gaúcho - recebendo os merecidos 
aplausos pela belíssima apresentação no “Baile dos 146 
anos de Santo Ângelo”.

NO “MULHERES INSPIRADORAS”

LUANA ROLIM DE MOURA
e FABIANE KOASKI

DANIELE LANGE e 
LISANDRÉIA MUNARETO

SOLANGE CHRISTMANN 
e THAÍS LERSCH

Fotos: Lidi e Gabriela | Equipe Bárbara RigoFotos: Lidi e Gabriela | Equipe Bárbara Rigo
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ACONTECE SEXTA...
... dia 5, a partir das 20 horas, o jantar em comemoração 
aos 95 anos do Clube Comercial ao som da banda Fênix.

BOA MESA
Uma cozinha que oferece pratos deliciosos preparados com 
ingredientes de alta qualidade, uma carta de vinhos variada, 
entre outras bebidas, e um ambiente aconchegante. Assim é 
o Sperling Restaurante, na Marechal Floriano quase esquina 
com a Marquês de Tamandaré. Ah! E hoje tem rodízio de 
fi lés e grelhados com guarnições e sobremesa ao custo de 
55 reais/pessoa. Então, aproveite para desfrutar do Sperling 

Restaurante e tenha bons momentos.

ROUPA PARA FESTA
A Kessyn Noivas é uma loja especializada em aluguéis de roupa 
para ocasiões especiais! A Kessyn Noivais aluga vestidos para 
noivas e para festas, ternos, ternos infantis, smoking e demais 
acessórios. Lá tem a roupa ideal para formatura, casamentos, 
debutantes, eventos sociais, bodas, ou seja, para qualquer 
lugar que você merece estar bem vestido.  A Kessyn Noivas, 
agora a loja conta com a estilista Kessyn Piccoli, que está 
fazendo belíssimas e exclusivas criações. Kessyn Noivas - com 
você nos melhores momentos da sua vida, fi ca na Rua 25 de 

Junho, 229, fone 3313-8596 | 9.8107-8079 ou 9.8403-3163.

CASA DA AMIZADE
No proxímo dia 24, acontece na Casa da Amizade mais uma 
edição do tradiconal jantar benefi cente.  A atração maior vai 
ser o desfi le de apresentação da moda outono|inverno 2019 
da Bibi Boutique e Reabilta Puket. Pelo que tudo indica, vai 
ser uma bela noitada de moda e benemerência. Os convites 

estão sendo comercializados ao custo de 50 reais. 

TÁ CONTADO...
 O melhor do mundo fashion está a sua espera na Sfera.
 Em cartaz no Cine Cisne, a partir de amanhã, os 
fi lmes: Shazam – 2D e 3D; A Cinco Passos de Você 
– 2D; Dumbo e Capitã Marvel –  3D.
 As lojas Eclipse estão recheadas com os últimos 
lançamentos da moda outono|inverno 2019.

FELIZ ANIVERSÁRIO! Milton Piltz - destacado 
empresário e também diretor do nosso Jornal, acrescentou 
mais um ano em sua vida, na segunda-feira passada, 1º, 
sendo o centro das atenções de seus familiares e amigos. 

Ao Milton, parabéns, felicidades e muito sucesso!

HAPPY BIRTHDAY! Nara Diel - respeitada 
advogada, celebra o seu aniversário nesta sexta-feira, 
5, e com certeza vai ser alvo de muitas e merecidas 
homenagens, especialmente de seus familiares e amigos. 

À Nara, parabéns, felicidades e sucesso sempre!

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio Foto: Equipe Vick AlmeidaFoto: Equipe Vick Almeida
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Geral

Em ato realizado em frente ao Centro Admi-
nistrativo José Alcebíades de Oliveira na manhã 
desta terça-feira, dia 2, a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente (SEMMA) recebeu um caminhão 
com semi-reboque basculante com capacidade 
de transporte de 40 toneladas para utilização no 
transbordo dos rejeitos da coleta seletiva ao aterro 
sanitário de Giruá. 

O caminhão, orçado em R$ 518,5 mil, foi ad-
quirido com recursos do BADESUL e contraparti-
da do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, 
investimento que representa o valor do custo anu-
al do transbordo pago pelo município à empresa 
terceirizada. “Esta aquisição reduz os custos na 
destinação fi nal do lixo doméstico produzido em 
Santo Ângelo, e é o resultado do trabalho integra-
do entre município, Ministério Público e o Fundo 
de Gestão Compartilhada”, declarou o prefeito Ja-
cques Barbosa. 

As chaves do veículo foram entregues pelo pre-
feito Jacques, pelo secretário do Meio Ambiente, 
Francisco da Silva Medeiros, pelo presidente da 
Câmara de Vereadores, Dionísio Faganello, pela 
promotora de Justiça Especializada de Santo Ân-
gelo, Paula Mohr e pelo gerente da CORSAN de 
Santo Ângelo, Araken Maicá, ao servidor público 
Valdir Silva Martins, motorista lotado na SEMMA, 
na presença do vice-prefeito Bruno Hesse, secre-
tários municipais, vereadores e lideranças repre-
sentando órgãos do Estado e entidades de classe 
local.

Com a entrega do caminhão, o Governo Muni-
cipal soma R$ 1,7 milhão investido na aquisição de 
veículos rodoviários pesados e equipamentos de 
uso agropecuário e R$ 1,6 milhão em veículos le-
ves, servindo áreas essenciais como saúde (CAPS, 
UPA e transporte de pacientes), educação (trans-
porte escolar), assistência social (Família Acolhe-
dora), agricultura e meio ambiente.

Caminhão para 
transbordo 

O jantar de aniversário de 95 anos do Clube Co-
mercial será realizado na próxima sexta-feira, dia 5. 
A festa será animada pela Banda Fênix com previ-
são de início às 20h. 

O Comercial é um clube tradicional de Santo 
Ângelo e completou 95 anos no dia 23 de março. 
Clube Comercial tem duas sedes, a social e a cam-
pestre. 

A sede campestre possui uma área de 40 mil 
m² caracterizada por generosa sombra margeada 
por um córrego natural. A piscina está localizada 
em um dos espaços mais bem preservados do local. 
Com fl oridas árvores ornamentais que permitem 
banhos de sol e de piscina em um colorido cenário. 

Divulgação

Jantar de 95 anos

Divulgação

Seis turistas norte-americanos per-
correm a pé 72,62 quilômetros entre São 
Miguel e Santo Ângelo. O trajeto foi reali-
zado em quatro dias e o grupo chegou na 
manhã de terça-feira, dia 2, pouco antes 
das 11h, na Praça Pinheiro Machado. 

No dia 29 Marilyn Honora Kott, 
Margarita Arambula Duran, Claire Noel 
Stewart, Jonh Oliver Kinder, Judith Ger-
gel Zanchi, Sara Louise Mast já foram re-
cepcionados nas Missões e assistiram ao 
espetáculo Som e Luz. A caminhada pro-
priamente dita iniciou no dia 30, quan-
do venceram 17km por estradas de terra. 
Dois guias locais conduziram o grupo, são 
eles: Marta Benatti e Valmir Girardi. 

Marilyn Honora Kott, uma das pesso-
as que incentivou e organizou o grupo já 
mora no Brasil, embora ela seja dos Esta-
dos Unidos, mora há cinco anos em São 
Paulo, ela conta que não fez o caminho 
por motivações religiosas e sim, para co-
nhecer o modo de vida das pessoas desta 
região, conhecer in loco, como vivem, o 
que fazem, o que plantam, comem, etc. 
Pra ela a caminhada proporcionou o con-
tato com um modo de vida bem diferente 
do local onde mora atualmente, em São 
Paulo.

Entre as lembranças que guarda é o 
sentimento de vencer o trajeto, afinal, 
foram quatro dias a pé de São Miguel a 
Santo Ângelo, outro destaque lembrado 
pela peregrina é o conhecimentos de fa-
tores históricos relacionados aos lugares 
visitados.

Eles finalizaram o percurso adentran-
do nos arcos dos 30 povos missioneiros e 
foram recepcionados ao som dos sinos da 
Catedral Angelopolitana.

A pé... de São Miguel 
a Santo Ângelo

Um grupo de seis turistas norte-americanos venceu 72 quilômetros entre as cidades 
de São Miguel das Missões e Santo Ângelo. A maior parte do percurso foi realizado 

em estradas rurais e foram necessários quatro dias para concluir o trajeto

Momento em que o grupo chega na Catedral Angelopolitana

Marcos Demeneghi

RESUMO DO PERCURSO

Dia 30/3 - Primeiro dia de caminhada, o grupo percorreu 17km por 
estradas de terra e propriedades rurais até chegar a Fazenda do Pedro 
Everling, onde tiveram a oportunidade de conhecer a diversidade da 
produção de grãos: ervilha, milho pipoca, feijão, soja e trigo.
Dia 31/03 - Neste segundo dia de caminhada o grupo deslocou-se 
de Pedro Everling até a residência do João de Mattos no Carajazinho 
(20km), antigo casarão/bolicho de campanha, onde os peregrinos fi c-
aram hospedados e o proprietário contou causos e histórias peculiares 
da nossa região.
Dia 1º/4 - Caminhada de Carajazinho até o Parque das Fontes (20km) 
com passeio no Sítio Arqueológico de São João Batista, local onde foi 
a primeira fundição de ferro do Sul do Brasil.
Dia 2/4 - Parque das Fontes até Santo Ângelo, com chegada em frente 
à última redução construída: San Angel Custódio aos som dos sinos da 
Catedral Angelopolitana.
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A Chefe do Cartório da 45ª 
Zona Eleitoral, com sede em Santo 
Ângelo, Marivani Gehn Gonçal-
ves Medeiros, esteve na Câmara 
de Vereadores na manhã da últi-
ma segunda-feira, dia 1º, falando 
sobre a campanha de recadastra-
mento biométrico para eleitores 
do município.

 Em Santo Ângelo, 50,72% 
dos eleitores já fi zeram o reca-
dastramento. O número corres-
ponde a 31.283, de um total de 
61.682 eleitores aptos a votar.

Marivani foi recebida pelo 
presidente do Legislativo, Dioní-
sio Faganello (DEM) e pelo secre-
tário da Mesa Diretora, Vinícius 
Makvitz (MDB), e explicou que 
a orientação é para a população 
fazer o recadastramento biomé-
trico o quanto antes, para evitar 
fi las e garantir o direito de votar 
nas próximas eleições. 

A biometria permite que o 
eleitor seja identifi cado por meio 
de suas impressões digitais, que 
são únicas, o que previne fraudes 
e torna as eleições mais seguras.

Faganello afi rmou que a Casa 
Legislativa é apoiadora da campa-
nha e que é importante que os mu-
nícipes não deixem para a última 
hora o recadastramento. “O voto é 

uma das formas que temos de ex-
pressar nossa opinião e de esco-
lher nossos representantes. Por 
isso é imprescindível que todos 
façam a biometria, assegurando 
o direito de exercer a cidadania 
nas próximas eleições”, enfati-
zou.

RECADASTRAMENTO
BIOMÉTRICO

O procedimento, que é rápi-
do e gratuito, consiste na coleta 
eletrônica das digitais e da foto-
grafi a do eleitor, assim como na 
revisão dos dados cadastrais.

A documentação necessária 

para o procedimento é um Do-
cumento de Identidade com foto 
(exceto passaporte); Título de 
Eleitor (se possuir) e um com-
provante de domicílio (contas de 
água, luz ou telefone, notas fi s-
cais ou envelopes de correspon-
dências, cheques bancários que 
contenham o endereço, expedi-
dos até três meses anteriores ao 
atendimento).

O recadastramento pode ser 
agendado pela internet e o Car-
tório Eleitoral atende das 12 às 19 
horas, de segunda a sexta-feira, na 
Rua Duque de Caxias, 1151. O te-
lefone para contato é 3313-5888.

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

LANÇADA 49ª EDIÇÃO DOS JOGOS 
ESCOLARES DO RIO GRANDE DO SUL

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JER-
GS) foram lançados na segunda-feira, 25, em ce-
rimônia na Secretaria da Educação. A previsão é 
que cerca de 140 mil estudantes, de duas mil es-
colas, participem das competições. As disputas da 
primeira fase, em nível municipal, iniciam no mês 
de abril. Em sua 49ª edição, os jogos terão como 
novidade mais uma modalidade paralímpica, a bo-
cha olímpica. Ao lado do tênis de mesa e do atletis-
mo, a bocha se tornará outra opção de esporte para 
aqueles estudantes que possuem alguma limitação 
física. Em sua fala durante a abertura ofi cial do 
evento, o Secretário de Estado da Educação Faisal 
Karam, ressaltou a relevância histórica da compe-
tição e a importância do avanço da inclusão social. 
“Queremos que os JERGS ofereçam, além de uma 
oportunidade de incentivo ao esporte nas escolas, 
experiência de vida aos estudantes. A participação 
de alunos com defi ciência é fundamental para que 
cada vez mais possamos incluir esses jovens em 
seus ambientes escolares e sociedade”, afi rmou. 
Representou a 14ª CRE, o assessor do JERGS, pro-
fessor Joceli Edson de Moura Godoy.

14ª CRE REALIZA ENCONTRO 
DAS ESCOLAS-PILOTO DO NOVO

ENSINO MÉDIO
Na terça-feira (26), foi realizado encontro de 

formação com os diretores e os supervisores das 
dez escolas-piloto do Novo Ensino Médio da 14ª 
Coordenadoria Regional de Educação. A reunião 
contou com a participação da Coordenadora Re-
gional de Educação, Enida Teresinha Lange Sallet, 
da Chefi a Pedagógica Rute Izabel Ribeiro Gomes 
e foi coordenado pela assessora do Novo Ensi-
no Médio, Maria Lúcia dos Santos Mousquer. Na 
ocasião, a Especialista em Educação da 14ª CRE, 
Eliena Garlet, abordou a implementação do Novo 
Ensino Médio e os referenciais para a elaboração 
dos itinerários formativos previstos nas diretrizes 
curriculares nacionais. 

14ª CRE REALIZA A ENTREGA
DE KITS DE ROBÓTICA

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
realizou na quarta-feira (27), a entrega de Kits de 
Robótica – Explorador UNO aos diretores das 5 
escolas em Tempo Integral e uma escola de Edu-
cação Especial Altas Habilidades da sua região de 
abrangência. As escolas em Tempo integral rece-
beram 5 kits cada: E.E.T. Guaramano de Guarani 
das Missões, E.E.E.F. Madre Catarina Lépori de 
Santo Ângelo, E.E.E.B. Padre Antônio Sepp de São 
Miguel das Missões, E.E.E.F. Dr Otto Flach - CIEP 
de Cerro Largo, E.E.E.M. Unírio Carrera Macha-
do - CIEP de Santo Ângelo. A escola de Educação 
Especial Altas Habilidades, EEEF Edi Tereza Flo-
res Lippert de Santo Ângelo, recebeu um kit. Os 
Kits foram entregues pela Coordenadora Regional 
de Educação Enida Teresinha Lange Sallet e pela 
Chefi a Pedagógica Rute Izabel Ribeiro Gomes, jun-
tamente com a formadora do Núcleo de Tecnologia 
Educacional- NTE, Gerta Madalena von Mecheln, 
a assessora das escolas em Tempo Integral, Sonia 
Obermeier e a assessora de Educação Especial, Ali-
ce Maicá. Acompanharam a entrega, os professo-
res que participarão da formação em Passo Fundo, 
sendo no dia 22 de abril para os das escolas em 
tempo integral e dia 23 para a escola de Educação 
Especial em Altas habilidades. A coordenadora 
Enida, destacou o uso da robótica como um atra-
tivo adicional na educação. “Esta ferramenta veio 
para potencializar o processo de aprendizagem, o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da criativi-
dade e da autonomia no aprendizado”, concluiu.

SEDUC REALIZA REUNIÃO
COM CURSO NORMAL

A SEDUC reuniu no último dia 27 de março, 
em Porto Alegre, os assessores do Curso Normal 
das CREs. Na oportunidade foi abordada a impor-
tância do Curso Normal na formação de professo-
res, um diferencial que qualifi ca a ação docente em 
todas as etapas de ensino.  A SEDUC destacou sua 
intenção na manutenção e fortalecimento dos cur-
sos. Na 14ª CRE, o IEE Odão Felippe Pippi desen-
volve o curso Normal com formação para educação 
infantil e para anos iniciais do ensino fundamental. 
O Instituto Odão desenvolve também o curso Nor-
mal Aproveitamento de Estudos destinado a quem 
já concluiu o ensino médio e busca a formação do-
cente. É desenvolvido em 3 semestres mais o está-
gio supervisionado. Nessa reunião foram defi nidas 
ações a serem desenvolvidas ao longo do ano com 
as escolas que ofertam o curso Normal. Participou 
representando a 14ª CRE, a Especialista em Edu-
cação e assessora do Curso Normal, Eliena Garlet.

Educação
Geral

Campanha de 
recadastramento biométrico

Marivani Gehn Gonçalves Medeiros em visita à Câmara de Vereadores, para 
divulgar o recadastramento

A chefe do Cartório da 45ª Zona Eleitoral esteve na Câmara de Vereadores
para falar do processo que já iniciou em Santo Ângelo

Estudantes já podem pedir isenção no Enem
Começou na segunda-feira, dia 

1º, o prazo para pedir isenção da 
taxa de inscrição do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). 

Os estudantes que atendem 
aos critérios podem solicitar o 
não pagamento na Página do 
Participante, na internet, até o 
dia 10 de abril. A taxa do exame 
este ano é R$ 85. 

Podem solicitar a isenção 
da taxa os estudantes que estão 
cursando a última série do ensi-
no médio em 2019, em escola da 
rede pública; aqueles que cur-
saram todo o ensino médio em 
escola da rede pública ou como 
bolsista integral na rede privada, 
com renda, por pessoa, igual ou 
menor que um salário mínimo 
e meio, que em valores de 2019 
equivale a R$ 1.497. São tam-
bém isentos os participantes em 
situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica, ou seja, membros 
de família de baixa renda com 
Número de Identifi cação Social 
(NIS), único e válido, renda fa-
miliar por pessoa de até meio sa-
lário mínimo, ou R$ R$ 499, ou 
renda familiar mensal de até três 
salários mínimos, ou R$ 2.994.

PRAZOS
O pedido de isenção e a apre-

sentação de justificativas pode-
rão ser feitos, conforme o edital 
do exame, a partir das 10h, no 
horário de Brasília, de hoje até 
as 23h59 do dia 10 de abril.  

ENEM 2019
As inscrições para o Enem 

deverão ser feitas no período de 
6 a 17 de maio. Os participantes 
que tiveram ou não a isenção 
aprovada também devem fazer 
a inscrição para participar do 
exame. 

O Enem será aplicado nos 

dias 3 e 10 de novembro. No 
primeiro dia de prova, os parti-
cipantes responderão a questões 
de linguagens e ciências huma-
nas e farão a prova de redação. 
Para isso, terão 5 horas e 30 mi-
nutos. 

No segundo dia, os estudan-
tes terão 5 horas para resolver 
as provas de ciências da nature-
za e matemática.

Os gabaritos das provas obje-
tivas serão divulgados no Portal 
do Inep e no aplicativo oficial do 
Enem até o dia 13 de novembro. 

AI Câmara de Vereadores

Divulgação

Estudantes podem solicitar a isenção na Página do Participante 
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Cervo da espécie AXIS AXIS é 
capturado em Santo Ângelo

2º Pelotão Ambiental – Santo Ângelo

O 2º Pelotão Ambiental de Santo Ângelo foi chamado na manhã de ontem, para capturar o animal que não é nativo da
região e estava no pátio de uma empresa local. O cervo apresentava ferimentos pelo corpo e morreu logo em seguida

Um cervo foi capturado pelo Pelotão Ambien-
tal, no pátio da Redemaq em Santo Ângelo. Segun-
do os policiais, o animal é da espécie AXIS AXIS 
e não faz parte da nossa fauna silvestre pois foi 
introduzido no continente americano na Argenti-
na e Uruguai. 

Após receber um chamado, na manhã de ontem, 
uma guarnição do Pelotão se descolou até o local. 

Chegando à empresa, foi constatado que o cervo já 
estava imobilizado. Em seguida o animal foi aten-
dido por um médico veterinário que examinou o 
cervo e constatou que o mesmo estava em óbito.

 Através de exame clínico e físico o médico ve-
terinário também verificou que o animal possuía 
fratura no maxilar, todos os dentes quebrados, 
além de várias lesões pelo corpo.

Posterior à constatação da morte, o corpo do 
cervo foi deixado com proprietário do Rancho LM 
para realizar o descarte correto. Segundo o Pelo-
tão Ambiental de Santo Ângelo, a suspeita é de 
que o animal tenha vindo da Argentina, utilizando 
os rios da região e em determinado momento fi-
cou perdido na zona urbana da cidade, até entrar 
no pátio da empresa onde foi resgatado. 

Animal foi capturado no pátio de uma empresa local  Cervo é da espécie AXIS AXIS e não faz parte da nossa fauna silvestre


