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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SÁB

MÁX.

MÍN.

30°
17°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

31°
19°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

30º
20°

0 mm

12/4/2019 - 14h
1° Prêmio -  3.355
2° Prêmio -  7.882
3° Prêmio -  2.301
4° Prêmio -  2.731
5° Prêmio -  2.764
6° Prêmio -  9.033

12/4/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Crescente
12/4 a 18/4

Notas Editorial
 

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Mais uma edição 
do jornal O Mensageiro 
foi preparada e o desta-
que de hoje é para a Fe-
namilho Internacional. 
A feira mais tradicional 
de Santo Ângelo foi 
lançada nesta sema-
na em Porto Alegre. A 
festa de lançamento foi 
realizada na Embaixa-
da Bairrista, no Bairro 
Moinhos de Vento, na 
noite de quarta-feira, 
10 e contou com a par-
ticipação de diversas 
autoridades estaduais, 
confi ra a cobertura na 
página 4.

Nesta edição tam-
bém elencamos mais 
uma matéria da Sé-
rie Praças da Cidade. 
Conheça uma aréa de 
convívio público, lazer 
e esporte e por isso é 
chamada por muitos 
de “Praça do Tamoio”. 
No local também é re-
alizado um projeto so-
cial, confi ra na página 
cinco.  A Vila do Coelho 
também é destaque no 
JOM. Veja na página 
seis, todas as informa-
ções a respeito do local 
que foi aberto ofi cial-
mente ontem. Dentre 
as atividades progra-
madas, estão brinque-
dos do espaço kids 
gratuitos, caravana do 
coelho, casal de coe-
lhos, tocas de coelhos 
e até shows artísticos, 
veja!

Na página sete foi 
elencada notícias que 
aconteceram nesta se-
mana, bem como os 
eventos agendados 
para este sábado e do-
mingo, não perca!  Já 
no Retrato Cotidiano, 
está uma foto de um 
mosquito Aedes Ae-
gypti que foi fotogra-
fado em Santo Ânge-
lo, o que reforça mais 
ainda a necessidade de 
aumentar o combate 
a esse mosquito.Uma 
boa leitura e um ótimo 
fi nal de semana! 

Marcos Demeneghi

Mesmo com ações de combate 
à proliferação do Aedes Aegypti, o 
mosquito ainda está presente em 
vários pontos da cidade.  

A foto que ilustra o Retrato Co-
tidiano foi feita na manhã da última 
quinta-feira, dia 11 e mostra um 
destes mosquitos, que pousou na 
mesa da redação do jornal.

O Aedes é o principal transmis-
sor da dengue e neste ano já foram 
registrados pelo menos 10 casos 
da doença em Santo Ângelo, o que 
reforça o alerta para a necessidade 
de combater os focos dos insetos e 

evitar ações que contribuam para a 
proliferação do aedes.

O MOSQUITO
O Aedes aegypti possui menos 

de um centímetro e pode ser facil-
mente identifi cado, pois possui a 
cor preta, com listras brancas nas 
pernas. 

Esse pernilongo costuma picar 
os humanos nas no começo da ma-
nhã ou no fi nal da tarde, momento 
em que o sol está mais fraco.

No entanto, mesmo em períodos 
quentes ele pode atacar a sombra.

Ele está entre nósEle está entre nós

DICAS PARA COMBATER O AEDES
-Mantenha bem tampado tonéis, 
caixas e barris de água
-Lavar semanalmente es utilizados 
para armazenar água
-Mantenha caixas d’agua bem fe-
chadas
-Remova folhas de calhas
-Não deixar água acumulada sobre 
a laje

-Coloque areia em pratinhos de va-
sos
-Coloque lixos em sacos plásticos, 
em lixeiras fechadas
-Feche bem os sacos de lixo e não 
deixar ao alcance de animais
-Manter garrafas de vidro e latinhas 
de boca para baixo
-Evite qualquer tipo de água parada

Inscrições abertas para 
bolsas Íbero-Americanas

Estão abertas as incrições para o  Programa de 
Bolsas Íbero-Americanas destinado a estudantes 
de graduação da URI. O objetivo do programa, é 
contribuir, por meio de intercâmbio de estudantes 
em universidades brasileiras, portuguesas, argen-
tinas, chilenas e colombianas, para incrementar a 
qualidade da formação dos futuros profi ssionais.

O programa é patrocinado pela Santander nos 
termos, condições e limites defi nidos em convênio 
específi co fi rmado com a URI. As universidades 
conveniadas são Pontifícia Universidade Católica 
de Valparaíso, no Chile; Universidad Agustiniana, 
na Colômbia; Universidad Nacional de Missiones, 
na Argentina; Universidad Nacional de Rosário, 
na Argentina; Universidade de Algarve, em Portu-
gal; Universidade de Aveiro, em Portugal; Univer-
sidade de Coimbra, em Portugal e Universidade 
do Porto, em Portugal.  Você pode ler o Edital na 
integralidade, no site www.reitoria.uri.br (Exten-
são- Intercâmbio- Editais).

Bolsa para
pós-graduações

A Faculdade Santo Ângelo (FASA) segue com 
inscrições abertas para os cursos de pós-gradua-
ção com bolsas que chegam a 50%. No total, são 19 
opções de qualifi cação lato sensu, entre Especia-
lizações e MBAs. Educação, tecnologias, ciências 
agrárias, saúde pública, engenharias e processos 
de gestão são áreas contempladas. 

As bolsas de estudo são concedidas em 50%, 
para pagamento à vista, ou, descontos progres-
sivos de 40% a 20%, com pagamento parcelado. 
Os detalhes sobre cada um dos cursos podem ser 
acessados no site da FASA, no endereço www.
sejafasa.com.br/pos. Para inscrever-se no cur-
so é necessária a apresentação de documentação 
na Secretaria Acadêmica e pagamento da taxa de 
inscrição na Tesouraria da FASA. Mais informa-
ções também podem ser obtidas pelo telefone (55) 
3312-1337 ou WhatsApp (55) 99600-0013. 

Esclarecimentos sobre 
transporte público 

Foram enviados ao Poder Executivo de Santo 
Ângelo dois Pedidos de Informação (PI) acerca 
do transporte coletivo do município. Paulão enca-
minhou o PI solicitando ao prefeito Jacques Bar-
bosa, respostas sobre a quantidade de linhas de 
ônibus na cidade, sobre quais horários circulam 
diariamente até a URI, Fundimisa, Alibem e o Fri-
gorífi co Callegaro, e se a empresa Viação Tiaraju 
disponibiliza linhas extras em horários de maior 
movimento. Além disso, o edil quer saber qual o 
motivo do valor das passagens sofrer acréscimo e 
se os usuários foram avisados com antecedência 
sobre isso. O aumento no valor de passagens tam-
bém foi questionado pelo legislador Márcio Antu-
nes. 

AMM anuncia
apoio ao HSA 

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico 
Bessa Almeida, recebeu o apoio do presidente da 
AMM, Puranci Barcelos dos Santos, para a busca 
de recursos junto aos governos estadual e federal. 
O anúncio aconteceu no início das comemorações 
dos 31 anos de emancipação político-administrati-
vo de Entre-Ijuís, no CTG Passo do Ijuí. Na opor-
tunidade foi assinado um documento em nome 
dos 26 municípios que integram a Associação dos 
Municípios das Missões. 

Nele o presidente destaca a necessidade da 
união de esforços em auxílio à Instituição de Saú-
de no sentido de evitar um colapso assistencial na 
região. 

Cheia
19/4 a 25/4



313 de abril de 2019

Ofertas válidas para este final de semana, nos Supermercados 
COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões.

Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. 
Encomendas pelos fones: 3312-4159 e 3312-2369

TEMOS CONVÊNIO COM: Sindicato dos Professores Municipais -Sindicato dos Municipários

AMACIANTE GIRANDO 
SOL 2L

R$ 4,15

COSTELA MINGA
KG

R$ 12,79

ERVA MATE CULTYVADA
1KG

R$ 8,99

ARROZ RAROZ
T1 2KG

R$ 3,99

LEITE LONGA VIDA 
CCGL 1L

R$ 2,69

LEITE CONDENSADO 
PIRACANJUBA/ITALAC 395G

R$ 3,29

REFRIGERANTE 
GUARANÁ CHARRUA 2L

PREÇO ESPECIAL

ALEITE LONGA VIDA

R$ 

REFRIGERRANTEGER AMACIA GI NDOAMAC ANTE GIRAN
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Eventos

Um evento de gala organizado pelo Grupo de 
Comunicação O Bairrista, com patrocínio cultural 
da Baldo S.A., por meio da Lei Rouanet de Incentivo 
à Cultura, lançou ofi cialmente a 19ª edição da Fena-
milho Internacional para todos os gaúchos. A fes-
ta de lançamento em Porto Alegre foi realizada na 
Embaixada Bairrista, no Bairro Moinhos de Vento, 
na noite de quarta-feira, dia 10, com a presença de 
autoridades gaúchas e da comitiva santo-angelense, 
representando o Governo Municipal e a comissão 
organizadora da multifeira.

Os diretores de O Bairrista, Eduardo Santos e 
Júnior Maicá, destacaram que a Fenamilho Inter-
nacional abriu o projeto cultural ”Mostra de Festas 
Tradicionais do Rio Grande do Sul” em reconheci-
mento à sua relevância no cenário gaúcho e nacional 
no debate técnico para o desenvolvimento da cultu-
ra do milho, do agronegócio e da agricultura fami-
liar, e como evento propulsor da economia regional. 
“A Fenamilho é, mais uma vez, pioneira, inauguran-
do o projeto que abre as portas de Porto Alegre para 
as grandes feiras e festas que movimentam o nosso 
interior do Rio Grande do Sul. A riqueza do Estado 
está no interior. Desenhamos um espaço com estru-
tura e visibilidade para eventos como a Fenamilho, 
de grande importância econômica e social para o 
Estado”, assinalou Santos. 

A Embaixada Bairrista recebeu em torno de cem 
pessoas, recepcionadas em ambiente personalizado 
ressaltando o potencial da 19ª edição da multifeira 
e uma exposição fotográfi ca assinada pelo fotógra-
fo santo-angelense Fernando Gomes, com música 
da também santo-angelense Tati Portella, vocalista 
do Chimarruts por 18 anos, agora em carreira solo. 
As exposições sobre a Fenamilho e fotográfi ca dos 

principais pontos turísticos de Santo Ângelo esta-
rão abertas à visitação das escolas da rede pública 
e da população porto-alegrense até o dia 5 de maio, 
data de encerramento da 19ª edição. 

Também foi destaque entre os presentes no ato 
de lançamento, a gastronomia comandada pelo 
chefe Zi Saldanha, preparando pratos diferenciados 
a base de milho e avaliados como saborosos pelos 
convidados. Zi é o chefe de cozinha do Programa 
Bem Sertanejo, da Rede Globo, apresentado pelo 
cantor Michel Teló.

FOCO NO AGRONEGÓCIO 
E AGRICULTURA FAMILIAR

As autoridades de Santo Ângelo reforçaram em 
seus pronunciamentos, o foco da 19ª Fenamilho no 
agronegócio e na agricultura familiar, especialmen-
te a cultura do milho, de grande importância para o 
Noroeste Gaúcho. O presidente Bruno Hesse, anun-
ciou a expectativa da Comissão Central da feira em 
superar os R$ 100 milhões de comercialização e um 
público esperado de 130 mil pessoas no Parque de 
Exposições Siegfried Ritter, entre os dias 27 de abril 
e 5 de maio. “Nossa proposta é apresentar uma visão 
de feira, com entretenimento e cultura, mas trans-
formada em um evento de negócios”, assinalou. 

Hesse ressaltou que a Fenamilho também vai dis-
cutir os gargalos da produção de milho, que enfrenta 
constantes reduções de área cultivada e a necessida-
de de importação para atender a demanda de consu-
mo do cereal na alimentação animal, que movimenta 
a economia da suinocultura e avicultura. 

O presidente destacou ainda, a realização do Se-
minário Internacional de Turismo, a ser realizado 
na programação da feira, no dia dois de maio, que 

irá reunir pelo menos cinco países da América do 
Sul para debater a integração e o desenvolvimento 
do turismo no continente. 

PRESENÇAS
A comitiva santo-angelense esteve formada pelo 

prefeito Jacques Barbosa, primeira-dama Juliana 
Barbosa, pelo vice-prefeito e presidente da 19ª Fe-
namilho, Bruno Hesse, vice-primeira-dama Lígia 
Hesse, a Rainha Fabiane Koaski, princesas Daniele 
Lange e Thaís Lersch, e a Comissão Social da feira, 
representada por Amauri Lírio e Ale Ferrari. 

Na Embaixada, somada à presença do presiden-
te da Câmara de Vereadores Dionísio Faganello e da 
secretária municipal de Cultura, Neusa Cavalheiro, 
a direção de O Bairrista e a comitiva santo-angelen-
se recepcionaram os deputados estaduais Eduardo 
Loureiro (PDT) e Luiz Henrique Viana (PSDB); o 
diretor Financeiro do Badesul, Kalil Sehbe; o che-
fe de Gabinete da Secretaria de Estado da Cultura, 
André Kryszczun; a superintendente de Marketing 
do Banrisul, Lisane Meyer Fernandes; o vice-pre-
sidente da Farsul, Hermes Ribeiro de Souza Filho; 
a senhora Marisa Meneghetti, presidente da Asso-
ciação dos Santo-Angelenses Residentes em Porto 
Alegre; o secretário de Comunicação da Prefeitura 
da capital, Orestes de Andrade Júnior, e represen-
tantes das secretarias do Governo do Estado.

Também prestigiaram o lançamento da feira na 
capital, os músicos nativistas Ernesto Fagundes e 
Érlon Péricles, o jogador Adilson Dias Batista, za-
gueiro gremista, conhecido como o Capitão Amé-
rica; o locutor esportivo Paulo Brito, o jornalista e 
radialista Fabiano Baldasso; e órgãos de imprensa 
da capital gaúcha.

Receitas a base de milho compuseram o cardápio

19ª Fenamilho Internacional 
é lançada em Porto Alegre

A Fenamilho Internacional abriu o projeto cultural “Mostra de Festas Tradicionais do Rio Grande do Sul” . O Presidente Bruno Hesse anunciou 
que a Comissão Central espera uma comercialização superior a R$ 100 milhões e visitação de 130 mil pessoas entre 27 de abril a 5 de maio

A comitiva santo-angelense foi recepcionada pelos diretores de O Bairrista, Eduardo Santos e Júnior Maicá

Fernando Gomes
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Marcos Demeneghi

Parque 
esportivo
ou praça? 

O Parque Poliesportivo Assis Ramos Escobar também 
é chamado de Praça do Tamoio, pois além de ser uma área 
de convívio urbano dos santo-angelenses, foi o estádio  do 
Tamoyo Futebol Clube entre as décadas de 60 e 80.

Nesse local, também é possível observar moradores to-
mando chimarrão na sombra das árvores, pessoas cami-
nhando, mas principalmente a garotada que pratica espor-
te e se diverte com as opções de esporte e lazer.

No entanto, o zelador César, não concorda com a ideia 
de que a área seja chamada de praça. Na visão dele, essa 
atribuição que é dada por alguns santo-angelenses está 
equivocada.  “Aqui não é praça, é um parque poliesportivo, 
nunca foi praça e nunca vai ser. O pessoal chama de praça, 
mas não é. Inclusive, tem uma placa na entrada que deno-
mina isso tudo aqui como poliesportivo”, enfatiza César.

Seja como parque poliesportivo ou praça, o local nas-
ceu para servir ao esporte.  Em décadas passadas, a área 
abrigava o estádio do Tamoyo Futebol Clube. Inclusive, 
esse espaço público foi palco de grandes jogos e até títulos, 
conquistados por esse antigo clube que agora só existe nas 
lembranças dos santo-angelenses.  

A BOLA AINDA ROLA
No ano de 2004, deixou de ser estádio e foi transforma-

do em um espaço para a prática esportiva de várias moda-
lidades. Mesmo com o passar dos anos, “a bola continua 
rolando”, agora não mais com passes de jogadores profi s-
sionais, mas sim com crianças do projeto “Bom de Bola, 
Bom na Escola”.

O projeto tem menos de um mês de existência e já con-
ta com a participação de 142 estudantes com idades entre 
9 e 17 anos, destes, 24 meninas que formam uma equipe 
de futebol feminino. O trabalho social é comandado por 
Ademar de Souza (Terra Júnior), o treinador explicou que 
o principal objetivo da ação é formar cidadãos preparados 
para o convívio social, aliado com um bom desempenho 
escolar.

 “Quem não estiver bem na escola, para a bola. O obje-
tivo do projeto, assim como o nome já diz, é incentivar que 
esses jovens tirem boas notas na escola, além de formar 
cidadãos preparados para a vida”, explicou.   Além disso, o 
coordenador, que também é técnico, ressalta que os traba-
lhos são gratuitos e todos são convidados a participar.  “É 
aberto, não paga nada e quem quiser participar, é só vir”, 
convida Ademar. 

O QUE TEM NO LOCAL?
O poli-esportivo possuí uma área superior a 14 mil 

metros quadrados e fi ca entre as Ruas Marechal Floriano, 
Marquês de Herval, Carlos Gomes e Santa Rosa. No local 
a comunidade pode utilizar a pista de skate, academia ao 
ar livre, parquinho infantil, uma quadra de esportes, cam-
pinho de areia, além de um campo de futebol. O espaço 
é iluminado por refl etores, que também servem de casa 
para algumas caturritas. Segundo relatos de usuários, a 
iluminação da praça necessita de melhorias, uma vez que 
apenas algumas lâmpadas funcionam. Além disso, os ba-
nheiros também necessitam de uma melhor conservação. 
Na questão paisagística, o local possuí poucas árvores, 
concentradas nas laterais da praça, destaque para os pés 
de Cinamomos, Jerivás e outras espécies.  

Conheça nesta edição da Série “Praças da 
Cidade”, o Parque Poliesportivo Assis Brasil 

Ramos Escobar, que serve como área de 
convívio público, lazer e esporte e por isso é 
chamado por muitos de “Praça do Tamoio”

Crianças do Projeto Bom de bola, bom na escola, realizando uma oração ao fi nal de um treino, na tarde da última quarta-feira

Comunidade conta com uma academia ao ar livre e um campo de futebol (ao fundo), onde jogam crianças de um projeto

Série: Praças da cidade

“Praça do Tamoio” conta com uma ampla pista de skate e até um chafariz, que está desativado
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AI Câmara de Vereadores

A “Vila do Coelho” foi aberta e já está 
recebendo a comunidade no Centro His-
tórico, a programação segue até o próxi-
mo dia 21. 

Dentre as atrações programadas, es-
tão brinquedos do espaço kids gratuitos, 
caravana do coelho, casal de coelhos, to-
cas de coelhos, shows artísticos, apresen-
tações e festival com 12 Food Trucks.

A abertura oficial aconteceu na manhã 
de ontem, em ato realizado na Praça Pi-
nheiro Machado e que reuniu lideranças 

municipais, autoridades e a comunidade 
em geral. 

 A “Vila do Coelho” é uma promoção 
do Governo Municipal, por meio do ga-
binete da primeira-dama, Juliana Bar-
bosa, Central do Bem, das secretarias de 
Assistência Social, Trabalho e Cidadania, 
Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambien-
te, e Turismo, Esporte, Lazer e Juventu-
de, em parceria com a Open 24 Eventos e 
GLG Estruturas, Peppe Company, e SESC 
Santo Ângelo.

Um ato realizado na manhã da sexta-feira, 12, na Praça Pinheiro Machado, marcou a abertura ofi cial da “Vila do Coelho”, 
ação alusiva às festividades da Páscoa, em Santo Ângelo,

Vila do Coelho está instalada na Praça Pinheiro Machado 

A “Vila do Coelho” já está aberta
Abertura ofi cial da Vila do Coelho, foi realizada na manhã de ontem 

LOCAIS DA CARAVANA, NO FINAL DE SEMANA

DIA 13/04/2019 - SÁBADO
Manhã: 09h30min às 12h
Tarde: 15h às 17h30min

Noite: 20h às 22h
Local: Centro Histórico

DIA 14/04/2019 - DOMINGO
Manhã: 10 às 12 horas

Local: Brique da Praça, na Praça 
Ricardo Leônidas Ribas

Tarde: 15h30min às 17h30min
Noite: 19 às 21 horas

Local: Centro Histórico

DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL
Manhã: 9 às 12 horas

Tarde: 14h30min às 18 horas
Noite: 20 às 22 horas

Local: Centro Histórico

Cidade
Marcos Demeneghi



713 de abril de 2019

Geral  “Moda no Brique” 
será neste domingo
Neste domingo, dia 14, os frequentadores do 

Brique da Praça terão a oportunidade de participar 
da segunda edição da “Moda no Brique”, das 9 às 
13h. O evento é organizado pelo SEBRAE/RS com 
apoio do Governo Municipal, por meio do Gabi-
nete da Primeira-Dama, Secretaria de Indústria e 
Comércio e Central do Bem, e entidades de classes 
empresariais.  A “Moda no Brique” é um evento, no 
qual, diversas lojas santo-angelenses, estarão na 
Praça Leônidas Ribas comercializando seus produ-
tos com preços reduzidos, e a cada cinco peças ven-
didas, uma será repassada para a Central do Bem. 
A primeira edição aconteceu em outubro de 2018, 
e arrecadou mais de 170 itens, entre roupas e calça-
dos, que foram doados para a Central. 

Estão participando do evento às lojas Brix & Cia, 
Boa Compra, Confraria da Moda, Farol Modas, HB 
Store, Mania de Bijoux, Karolina Modas, Rosmari, 
Tok Especial, UPA! e Show de Criança. 

26ª Feira do Peixe 
inicia na terça

Na terça-feira, dia 16, o Pavilhão da Agricultu-
ra Familiar será movimentado pela 26ª edição da 
Feira do Peixe de Santo Ângelo, a partir das 9 ho-
ras, com a expectativa de comercialização de cerca 
de dez toneladas. A cerimônia de abertura ofi cial 
acontece às 19 horas e, logo em seguida, show com 
os músicos que integram a "Caravana da Barran-
ca", evento que deverá levar um grande público ao 
centro comercial da agricultura familiar.

A Feira do Peixe será realizada de terça a sába-
do, no horário das 9 às 22 horas, com exceção da 
sexta-feira Santa, 19, quando as atividades encer-
ram-se ao meio dia. A Associação dos Produtores 
de Peixe de Santo Ângelo (APROPESA) anuncia 
que serão comercializadas porções de tilápias fri-
tas, e peixes cultivados em açudes, como carpa-ca-
pim, húngara, cabeçuda, espelho e prateada. Além 
disso, acontece a venda de produtos coloniais da 
agricultura familiar e das agroindústrias locais. 

ATRAÇÕES MUSICAIS
No dia da abertura da Feira do Peixe, o público 

poderá prestigiar, com entrada franca, a “Carava-
na da Barranca” com os músicos Érlon Péricles, 
Elton Saldanha, Os Angueras, Pirisca Grecco, Lin-
con Ramos, Junior Benaduce, Jader Leal, Renato 
Fagundes, Júlio Pereira, Rafael Madruga, Lean-
dro Cachoeira, Gustavo Brandinho e Junior de La 
Cruz. Já na quarta e na quinta, 17 e 18, as atrações 
musicais estão reservadas para os pratas da casa. 

A 26ª Feira do Peixe é promovida pelo Governo 
Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, 
APROPESA e APROCOHSA, com o apoio da 19ª 
Fenamilho Internacional.

AGRICULTURA NA 19ª FENAMILHO
Na abertura da 26ª Feira do Peixe também será 

apresentada à comunidade e à imprensa, a progra-
mação ofi cial formatada pela Comissão da Agricul-
tura para a 19ª FENAMILHO Internacional, que 
será realizada de 27 de abril a 5 de maio, no Parque 
de Exposições Siegfried Ritter.

SER enfrenta 
o Brasil-Far hoje

Com estádio da Zona Sul liberado para receber 
torcedores, a SER Santo Ângelo recebe o Brasil de 
Farroupilha neste sábado, dia 13. A partida terá 
início às 15h e será com portões abertos para a tor-
cida.

Para quem quiser ir acompanhar o jogo, os in-
gressos estão sendo comercializados no valor an-
tecipados de R$10,00. Já na hora da partida os 
ingressos custarão R$15,00. Além disso, os torce-
dores que não solicitaram o reembolso na primeira 
partida podem utilizar o mesmo ingresso para as-
sistir o jogo da equipe missioneira. 

Processo seletivo para 
coordenador regional

de educação

O governo do RS abriu nesta 
semana, as inscrições para a se-
leção de coordenador regional de 
educação, entre outros cargos, 
por meio do Qualifi ca RS, progra-
ma de seleção de lideranças para 
o setor público. É a primeira vez 
que cargos são preenchidos dessa 
forma na administração estadual. 

INSCRIÇÕES
Todo o processo consiste em 

sete etapas. As inscrições podem 
ser feitas pelo link qualifi cars.
rs.gov.br até o dia 3 de maio.

As etapas consistem em aná-
lise curricular, teste de perfi l, 
entrevista de mapeamento e 
competências, referências profi s-
sionais, pesquisa de crenças (eta-
pa não eliminatória cujo objetivo 
é identifi car a compatibilidade 
entre os valores do candidato e 
os objetivos do governo), painel 
com especialistas e, por fi m, en-
trevista com o gestor da pasta a 
qual pertence o cargo em disputa.

Inicialmente, os aprovados 
desempenharão funções estraté-
gicas nas secretarias da Educação 
(Seduc) e de Planejamento, Orça-
mento e Gestão (Seplag). 

Na Seduc, são vagas para as 
30 Coordenadorias Regionais de 
Ensino (CRE). Na Seplag, estarão 
em disputa três vagas para subse-
cretário de Gestão de Pessoas, di-
retor de Recursos Humanos e co-

ordenador da Escola de Governo.
O governador Eduardo Leite 

se mostrou entusiasmado. 
“O Rio Grande do Sul está 

inovando ao abrir um processo 
de seleção, especialmente para 
uma área tão sensível como a da 
Educação. Buscamos profi ssio-
nais capacitados e aptos para a 
liderança, que possam qualifi car 
a gestão”, explicou.

Na visão da secretária de Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, 
Leany Lemos, essa iniciativa pio-
neira no RS é um marco na cons-
trução de uma agenda estratégica 
de gestão de pessoas, promoven-
do uma mudança de modelo ge-
rencial com vistas à excelência na 

prestação de serviços públicos.
“Estamos dando o primeiro 

passo para que o governo obte-
nha a expertise, que hoje ele não 
tem, para fazer a seleção de lide-
ranças a partir de critérios como 
capacidade de liderança, inova-
ção e comprometimento com as 
ideias e metas da gestão”, comen-
tou.

O secretário da Educação, 
Faisal Karam, entende que, ao 
adotar critérios objetivos e trans-
parentes, o processo seletivo va-
loriza os bons profi ssionais da 
rede de ensino. “A seleção abre 
oportunidades para quem quer 
colaborar com a evolução da edu-
cação pública”, resumiu.

 Processo consiste em sete etapas. As inscrições podem ser feitas
pelo link qualifi cars.rs.gov.br até o dia 3 de maio

Prédio da 14ª CRE em Santo Ângelo

CNEC Santo Ângelo terá Centro de Solução de 
Conflitos em parceria com o Poder Judiciário

A Faculdade CNEC Santo Ân-
gelo recebeu a visita do Juiz da 
Vara da Infância e da Juventu-
de de Santo Ângelo, Luis Carlos 
Rosa, oportunidade em que foi re-
cebido pelo diretor da Instituição, 
professor Demetrius Abrão Biga-
ran, pelo coordenador do curso de 
Direito, professor José Lauri Bue-
no de Jesus, e pelo coordenador 
do Núcleo de Práticas Jurídicas 
- NPJ, professor Rômulo da Silva 
Menezes.

Na ocasião foi tratada a ins-
talação do Centro Judiciário de 
Solução de Confl itos e Cidadania- 
CEJUSC na CNEC Santo Ângelo, 
em parceria com o Poder Judici-
ário. Conforme o coordenador do 
curso de Direito, professor José 
Lauri Bueno de Jesus, por meio 
do Cejusc será realizada media-
ção familiar, atividade que será 
coordenada pelos professores do 
Núcleo de Prática Jurídica e pelos 
alunos estagiários.

O serviço visa atingir a comu-
nidade santo-angelense e regional 
e aprimorar o aprendizado dos 
acadêmicos que cursam a discipli-
na de Mediação e Conciliação no 
7º período do curso de Direito.

Na oportunidade o juiz Luis Car-
los Rosa visitou no local em que será 
instalado o Cejusc, junto ao NPJ.

CEJUSC
O Centro Judiciário de Solu-

ção de Confl itos e Cidadania- CE-
JUSC, é uma unidade do Poder 
Judiciário especializada em aten-
dimento ao público para a solução 
consensual de confl itos e orienta-
ção nas matérias relativas à cida-
dania.

Dr. Luis Carlos Rosa, diretor da CNEC Santo Ângelo, prof. Demetrius Abrão 
Bigaran, coordenador do NPJ, prof. Rômulo Menezes e o coordenador do curso de 

Direito, prof. José Lauri Bueno de Jesus 

Divulgação/CNEC

Marcos Demeneghi
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