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NotasEditorial
 Mais uma vez aler-

tamos para a ameaça 
da Dengue. Confi ra as 
informações sobre a 
operação que reuniu 
dezenas de militares 
do exército e agentes 
de endemias em Santo 
Ângelo. Durante a var-
redura, foram encon-
tradas diversos focos 
com larvas do mos-
quito da dengue. Con-
fi ra na página seis. As 
ações contra a prolife-
ração do aedes aegypti 
foram intensifi cadas, 
uma vez que a cidade 
já registrou dez casos 
de pessoas infectadas 
com a doença.

Veja na página 
três, que os restos 
mortais de Dom Alo-
ísio Lorschider serão 
recepcionados na Ca-
tedral Angelopiltana. 
Após a missão da Ceia 
do Senhor e Lava-pés a 
relíquia será guardada 
na cripta da igreja. 

Estamos na Sema-
na Santa e ontem foi 
aberta ofi cialmente 
a Feira do Peixe em 
Santo Ângelo, com 
expectativa de comer-
cializar mais de cinco 
mil quilos de peixe. A 
feira está acontecendo 
no Pavilhão de Horti-
granjeiros da Avenida 
Venâncio Aires e vai 
até a próxima sexta-
-feira. Confi ra!

A solidariedade ga-
nha destaque na pági-
na sete, pois o evento 
“Moda no Brique” fez a 
doação de vestuários à 
Central do Bem. Con-
fi ra também, que as 
doações de alimentos 
não perecíveis arreca-
dados durante o show 
do canto gospel Fer-
nandinho, serão enca-
minhados para doação 
na Central do Bem. 

No Retrato Coti-
diano, veja onde foi 
instalado o novo que-
bra-molas da Avenida 
Getúlio Vargas. Uma 
boa leitura e uma óti-
ma semana!

Marcos Demeneghi

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua
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MÁX.
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26°
14°

0 mm
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28°
14°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

30º
16°

0 mm

16/4/2019 - 14h
1° Prêmio -  9.988
2° Prêmio -  6.109
3° Prêmio -  7.254
4° Prêmio -  7.372
5° Prêmio -  1.287
6° Prêmio -  2.010

16/4/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Lombadas foram implantadas 
na Avenida Getúlio Vargas, em 
um trecho compreendido entre a 
Rua Santa Rosa e Carlos Gomes. A 
foto do Retrato Cotidiano foi rea-
lizada antes da pintura de identifi-
cação deste redutor de velocidade, 
no entanto, já foram realizadas as 
marcações necessárias com tinta 
e o trânsito flui, exigindo cautela 
dos motoristas naquele trecho. 
A obra foi uma reivindicação de 
moradores daquela área, pois a 
alta velocidade estava colocan-

do em risco a vida de pedestres e 
causando acidentes. O trânsito é 
intenso, principalmente nos ho-
rários de pico e antes de iniciar a 
aula da URI e Faculdade CNEC. 
Em 2016, a avenida recebeu uma 
nova pavimentação, no trecho en-
tre a Rua Tiradentes e o trevo que 
liga a Av. Salgado Filho e Univer-
sidade das Missões. Desde então, 
já foram registrados diversos aci-
dentes no local, entre atropela-
mentos e colisões entre veículos e 
motos.

Quebra-molas na 
Getúlio Vargas

Marcos Demeneghi

 Semana Acadêmica de 
Enfermagem da URI

Até o dia 10 de maio, permanecem abertas as 
inscrições para a XVIII Semana Acadêmica de En-
fermagem e XVII Mostra de Trabalhos Científi cos, 
a ser realizada de 6 a 10 de maio, com o tema “As-
sistência de Enfermagem na Saúde Materno-Infan-
til: Atenção Primária e Hospitalar”.

A inscrição, que deve ser feita on-line, tem taxa 
de R$ 50,00 para professores e estudantes da URI 
e R$ 70,00 para os demais, com pagamento na te-
souraria, prédio 20.

Governador na abertura 
da Fenamilho

A comitiva santo-angelense que esteve em Por-
to Alegre para ofi cializar convites às autoridades 
gaúchas e divulgar a 19ª Fenamilho Internacio-
nal nos meios de comunicação da capital, recebeu 
a confi rmação do secretário-chefe da Casa Civil, 
Otomar Vivian, da participação do governador do 
Estado, Eduardo Leite, na abertura ofi cial da 19ª 
Fenamilho Internacional, que acontece em Santo 
Ângelo, no Parque de Exposições Siegfried Ritter, 
de 27 de abril a 5 de maio.

 Ações educativas
nas escolas

O Governo Municipal, por meio da Secretaria 
de Saúde, realizou do dia 8 a 12 de abril, a Semana 
“Saúde na Escola”, programa que nesta edição bus-
cou incentivar a vacinação e conscientizar a comu-
nidade escolar sobre sua importância.  

As equipes da Estratégia Saúde da Família re-
alizaram diversas ações nas escolas do município, 
com os alunos, professores e funcionários. Por 
meio de atividades lúdicas e vídeos educativos os 
agentes puderam mostrar aos alunos a importância 
da imunização e de manter a carteira de vacinação 
atualizada.

A fim de acompanhar as tendências e inova-
ções no ensino superior, o diretor-presidente da 
Faculdade Santo Ângelo (FASA), professor Ra-
fael Rossetto, esteve em Brasília, nos dias 11 e 
12, onde participou do curso presencial "Indica-
dores de qualidade da educação superior: apli-
cabilidade nas modalidades presencial e EAD". 

A formação foi promovida pela Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES) e teve aulas ministradas por especia-
listas, com metodologias ativas mesclando teoria 
e prática. 

FASA em Brasília 

Número de estagiários
no país cresce

O número de estagiários no país cresceu de 
466.157 no primeiro trimestre do ano passado para 
576.983 no mesmo período deste ano, uma alta de 
23,8%. Segundo pesquisa divulgada ontem, dia 16, 
em São Paulo, pelo Centro de Integração Empresa-
-Escola (CIEE), estudantes do sexo feminino são 
maioria no mercado, respondendo por 65% das 
vagas ocupadas, com taxa de contratação de 30%.

Fernando Gomes

Crescente
12/4 a 18/4

Cheia
19/4 a 25/4
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Semana Santa

Dom Aloísio Lorscheider será 
homenageado na Quinta-Feira Santa

Parte dos restos mortais de Dom Aloísio Lorscheider serão recepcionados na missa da Ceia do Senhor e Lava-pés e 
posteriormente guardados na Cripta da Catedral Angelopolitana de Santo Ângelo

Dom Aloísio Lorscheider foi o 
primeiro bispo da Diocese de San-
to Ângelo e será homenageado na 
Quinta-Feira Santa, dia 18, durante 
a Missa da Ceia do Senhor e Lava-
-pés que ocorre na Catedral Angelo-
politana, a missa também compõe o 
Tríduo Pascal dos católicos e inicia-
rá às 19h. 

Além da realização dos tradicio-
nais rituais pascais, parte dos restos 
mortais do Bispo serão recepcio-
nados e posteriormente guardados 
em uma cripta que compõe as ins-
talações da Catedral. Os católicos 

tratam o fato como a presença de 
uma relíquia que colabora com o 
despertar da fé dos frequentadores 
da igreja. 

SEXTA-FEIRA SANTA
O ponto alto das celebrações da 

Sexta-Feira Santa é a Procissão do 
Senhor Morto, na qual os católicos 
saem, às 19h das paróquias, Sagrada 
Família e Santo Antônio em direção 
a Catedral Angelopolitana. Neste 
ato os jovens do EMAUS farão uma 
encenação da Paixão, Morte e Res-
surreição de Jesus. 

A Sexta-feira Santa é o dia em 
que os católicos reservam para a re-
alização de um jejum e abstinência. 
As celebrações iniciam pela manhã 
em Santo Ângelo. Nas dependên-
cias da Catedral, às 9h haverá um 
momento em que os fiéis acompa-
nham às 14 representações da Via 
Sacra que compõe a ornamentação 
da Catedral. Momento também que 
realizarão atos de confissão. 

Ainda na sexta-feira, às 15h, se-
rão realizadas na Catedral e no Car-
melo missas em Celebração da Pai-
xão e Morte de Jesus Cristo. 

SÁBADO DE ALELUIA
(NOITE DE PÁSCOA)

Neste dia estão programados 
atos de Solene Vigília Pascal a luz 
de velas no Carmelo (19 horas), na 
Catedral (20 horas), Boa Esperança 
(18 horas) e Santa Fé (18 horas). 

 
DOMINGO DE PÁSCOA 

No domingo de Páscoa ocorrem 
missas em diversos locais como no 
Carmelo (7h30min); Catedral (9h e 
19h), Bairro São Carlos (9h), Bair-
ro Sepé (10h) Bairro Santo Antônio 
(10h).

Crípta onde já estão guardados os restos mortais de Dom Estanislau Kreutz D. Aloísio Loísio Lorscheider

ReproduçãoMarcos Demeneghi

A 26ª Feira Municipal do Peixe de Santo Ângelo abriu ontem 
e vai até o meio dia da próxima sexta-feira, dia 19, com a expecta-
tiva de comercializar mais de cinco mil quilos de peixe. O horário 
de funcionamento da Feira do Peixe será entre às 9h e 22h, exceto 
na sexta-feira, que o fechamento está previsto para o meio-dia.

A abertura ofi cial, contou com o show da “Caravana da Bar-
ranca”, integrada pelos cantores Elton Saldanha, Érlon Péricles, 
Os Angueras, Pirisca Grecco, Lincon Ramos, Junior Benaduce, 
Jader Leal, Renato Fagundes, Júlio Pereira, Rafael Madruga, Le-
andro Cachoeira, Gustavo Brandinho e Junior de La Cruz. Além 
disso, a abertura também teve a participação de autoridades po-
líticas, produtores e a comunidade local, no Pavilhão de Horti-
granjeiros da Avenida Venâncio Aires.

Segundo a  Associação dos Produtores de Peixe de Santo Ân-
gelo (Apropesa) estão sendo comercializadas porções de tilápias 
fritas, e peixes cultivados em açudes, como carpa-capim, húnga-
ra, cabeçuda, espelho e prateada.  

Além disso, também acontece a venda de produtos coloniais 
da agricultura familiar e das agroindústrias locais.  A 26ª Feira do 
Peixe é promovida pelo Governo Municipal, por meio da Secre-
taria de Agricultura, Apropesa e Aprocohsa, com o apoio da 19ª 
Fenamilho Internacional. Feira está acontecendo no Pavilhão de Hortigranjeiros da Avenida Venâncio Aires

Feira do Peixe segue até o meio-dia da próxima sexta-feira
Marcos Demeneghi
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CRUZ DE LORENA CELEBRA 10 ANOSCRUZ DE LORENA CELEBRA 10 ANOS

No último dia 9, o Salão Marfi m do Clube Gaúcho foi o 

cenário, do jantar em comemoração dos 10 anos de 

fundação do Rotary Clube Santo Ângelo Cruz de Lorena, 

que contou com a participação especial do Clube Padrinho, 

o Rotary Clube Santo Ângelo.  Cabe  salientar, que o Cruz de  

Lorena, atualmente presidido com dinamismo por Denise 

Berwanger, é destaque entre os clubes do Distrito 4660, 

pelas suas contribuições para a fundação rotária na luta 

contra a pólio, bem como por suas ações e eventos em prol 

de entidades carentes de nossa cidade. Na ocasião também 

aconteceu a entrega de Título Paul Harris para Maria Lúcia 

Brondani e Marisa Sielecki. Enfi m, foi uma noite para brindar 

e parabenizar a primeira década do Cruz de Lorena, que é 

formando somente por mulheres!  Na foto acima, a presidente 

do Cruz de Lorena - Denise Berwanger ao lado de Edson 

Fontoura - rotariano que foi muito importante na criação 

do Cruz de Lorena, e cercados pelas demais rotarianas que 

integram o clube, celebrando os 10 anos do RC Cruz de Lorena.

Maria Lúcia Brondani e Marisa Sielecki - no momento em que receberam o 

importante “Título Paul Harris” das mãos da presidente do RC Cruz de Lorena 

- Denise Berwanger (E) e do Governador do Distrito 4660 - Adão José Fighera.

A atual presidente do Rotary Cruz de Lorena Denise Berwanger (E) com as ex-presidentes do Clube: Lisiane Sabo 

Müller, Clélia Castro Koch, Magme Londero, Bácila Badwan, Lúcia Ottaño, Salete Serra, Lisiane Londero e Marlene 

Rigo - responsáveis diretas pelo excelente desempenho do Cruz de Lorena ao longo da primeira década!

Denise Berwanger - recebendo homenagem do 

Governador do Distrito 4660 - Adão José Fighera 

- pelos 10 anos do  Cruz de Lorena.
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DATA ESPECIAL! 
MAURO Tomé - conceituado cirurgião-dentista, 
no sábado que passou, 13, festejou os seus 
50 anos, sendo o centro das atenções de sua 
esposa Simone Barbieri Tomé, de seus fi lhos 
Matias, Maura Luiza, Mateus, Fernanda e Bruno. 

Ao  Mauro, parabéns e muitas felicidades!

LAURA NÃO PARA! 
A talentosa cantora Laura Schadeck, que já foi semi-fi nalista do The Voice Kids, 

realizou uma baita festa no Grand House Eventos, em Itajaí - SC, na última 

sexta-feira, 12, para celebrar em alto estilo os seus 16 anos. Na ocasião ela 

também comemorou o primeiro milhão de inscritos no seu canal do YouTube e 

lançou a sua primeira música autoral da sua carreira solo: “A Gente Não Para”! 

Muito felizes e orgulhosos com o sucesso da menina, estão seus pais Tiago e  

Tatiana Schadeck, e demais familiares. Pelo que tudo indica está nascendo 

uma nova diva do pop! Parabéns, Laura, sucesso hoje e sempre!!
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Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

FELIZ ANIVERSÁRIO! 
CARLOS EDURADO Pereira Carvalho Tomé - que 
comanda e com sucesso a Casa de Carnes Callegaro,  
no dia 12 deste mês, acrescentou mais um ano em sua 
vida, recebendo inúmeros cumprimentos, em especial 
de sua esposa Eveline, demais familiares e amigos. Ao 

Carlos Eduardo, parabéns, felicidaes e sucesso!



6 17 de abril de 2019

Saúde

Militares e agentes saem 
às ruas contra a dengue

Operação com noventa militares do exército e agentes de endemia encontram larvas do mosquito da dengue em diversas 
residências do Bairro Castellarin, durante varredura

Militares e agentes de endemia passaram de casa em casa no Bairro Castellarin

Marcos Demeneghi

Ações da Unimed Missões/RS estimulam hábitos
saudáveis e o combate à Dengue

O Sistema Unimed instituiu abril 
como o Mês Unimed em comemora-
ção ao Dia Mundial da Saúde. 

A Unimed Missões/RS está pro-
movendo iniciativas que estimulam 
o cuidado com a saúde, a mudança 
de hábitos e a prevenção contra o 
Aedes Aegypti, mosquito transmis-
sor da Dengue. 

O time de Responsabilidade So-
cioambiental realizou uma ação de 
entrega de maçãs embaladas aos co-
laboradores e a visita do mosquito 
da Dengue em todos os setores da 
cooperativa sobre os cuidados neces-
sários no dia a dia para combater a 
Dengue, como uso de repelentes, não 
acumular água, colocar areia nos va-
sos de flores, desinfetar os ralos, en-
tre outros. 

Com o mesmo propósito, foram 
visitadas as empresas Fundimisa, 
URI, Solution, Redemaq e Pippi 
Pneus. 

Na última semana, foi a vez do 
grupo De Bem com a Vida/Preven-

ção de Quedas, voltado a idosos que 
foram vítimas de quedas, receber a 
visita do mosquito. Em um encontro 
descontraído, eles receberam dicas 
de cuidados com a saúde e informa-
ções sobre a Dengue. 

Durante a 19ª edição da Fenami-
lho Internacional o mosquito tam-
bém estará presente para conscien-
tizar a comunidade local, além de 
outras ações relacionadas à impor-
tância de aderir a hábitos saudáveis 
no dia a dia. 

“Estamos aproveitando o Mês 
Unimed para estimular uma atenção 
maior à saúde, como atitudes sim-
ples do dia a dia que são tão impor-
tantes para o combate de doenças. 

Santo Ângelo está com dez ca-
sos de Dengue confirmados e existe 
uma necessidade de tomar cuidados 
durante todo o ano, não apenas no 
verão, quando a velocidade de repro-
dução do Aedes Aegypti é ampliada”, 
salienta a coordenadora do time de 
Responsabilidade Socioambiental, 

enfermeira Liliane Wilchen.
As ações relacionadas ao mês 

Unimed estão alinhadas ao Mude 1 
Hábito, campanha que visa encora-

jar as pessoas a adotarem práticas de 
vida mais saudáveis por meio de pe-
quenas mudanças no cotidiano.

Durante as vistorias, foram encontradas larvas do Aedes em potes de fl ores

 Um grupo formado por oitenta militares e 
quinze agentes de endemia realizou uma varre-
dura contra proliferação de focos do mosquito 
aedes aegypti na manhã de ontem, no Bairro Cas-
tellarin e adjacências. 

De casa em casa, os militares do 1º Batalhão 
de Comunicações e os agentes, verificaram pos-
síveis criadouros e inclusive encontraram larvas 
do mosquito, principalmente em potes de flores. 

As ações contra a proliferação e combate ao 
aedes aegypti tem sido intensificadas nas últimas 
semanas, uma vez que a cidade já possui dez ca-

sos de dengue neste mês.

AÇÕES SERÃO REFORÇADAS
NA ZONA NORTE 

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Selenir 
Arruda destacou que a zona norte da cidade também 
deve receber uma atenção especial nas ações de com-
bate ao mosquito nos próximos dias, pois é uma das 
áreas com mais casos. 

 “Pedimos que, mesmo com essa fi scalização, a 
comunidade colabore, olhando cada dia em volta da 
sua casa, evitando o acúmulo de água parada, princi-

palmente nas bandejas de potes de plantas, ou calhas 
sujas, tudo que possa contribuir para a proliferação de 
larvas”, afi rmou a coordenadora.

 Segundo a coordenadora, para realizar a varredura 
é feita a abordagem inicial em cada residência, dando 
orientações sobre os cuidados a serem tomados, como 
não deixar água parada.  Após, se autorizado pelo mo-
rador, é realizada a fi scalização no pátio, para saber se 
há a presença de larvas naquele local.  Se encontrada 
larvas ou focos do aedes aegypti durante a coleta, o 
material é encaminhado pela Vigilância Ambiental 
para a 12ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Uma das ações foi voltada ao Grupo De Bem com a Vida/Prevenção de Quedas, assistido 
pela Atenção à Saúde

Divulgação
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Na tarde da segunda-feira, dia 
15, a primeira-dama, Juliana Bar-
bosa, e a coordenadora da Central 
do Bem, Tassiana Ribeiro, recebe-
ram na Central do Bem, os pastores 
Gerson Fernando Rodrigues, Carlos 
Gromoski e sua esposa Claudia Gro-
moski, Everaldo de Oliveira e seu 
assessor, Marcio Rodrigues da Sil-
va, o empresário Douglas Cavello, e 
Clayton da Silva. 

No encontro foi ofi cializada a 
doação de 2059,54 quilos de ali-
mentos não perecíveis, entre feijão, 
lentilha, óleo de cozinha, farinha de 
pão emilho, arroz, açúcar, massa, 
pipoca, entre outros, arrecadados 
durante o show  do cantor cristão 
Fernandinho, que aconteceu na úl-
tima sexta-feira, dia 12, no Ginásio 
Municipal Marcelo.

A primeira-dama, Juliana Bar-
bosa explicou que os alimentos ar-
recadados no show do cantor gospel 
Fernandinho, serão armazenados, e 
posteriormente doados as famílias 
cadastradas, em junho deste ano, 
mês em que é comemorado o aniver-
sário de um ano da Central do Bem. 
“Recebemos essas doações com 
muita alegria, pois, esses alimentos 
vão ajudar a comunidade. Nós pre-
zamos pela transparência aqui na 

Central, por isso todos os itens do-
ados são cadastrados, assim como 
as famílias que recebem as doações. 
Esse projeto é justo, e foi feito para o 
povo, quero que esta ação continue, 
independente de seguirmos ou não 
no governo”, enfatizou Juliana.

O Governo Municipal promoveu 
o show gospel nacional com o can-
tor Fernandinho, por meio da Se-
cretaria de Turismo, Esporte, Lazer 
e Juventude e Central do Bem, em 
parceria com a Open 24 Eventos, as 

Igrejas do Evangelho Quadrangular, 
Batista Nacional, Show da Fé, As-
sembleia de Deus, e Deus das Ma-
ravilhas.

O prefeito, Jacques Barbosa, 
anunciou no dia do show do Fer-
nandinho, que o Governo Municipal 
está mobilizado com os parceiros 
e apoiadores, para trazer a Santo 
Ângelo outro show gospel nacional, 
desta vez, com a cantora Gabriela 
Rocha, que possivelmente se apre-
senta no mês de junho.

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da 
Educação - 14ª CRE

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

FORMAÇÃO ROBÓTICA DO 
KIT EXPLORADOR UNO

O Núcleo de Tecnologia Educacional de Santo 
Ângelo, realizou na terça-feira (09), encontro com 
os cinco professores das Escolas em Tempo Inte-
gral e a professora da Escola de Educação Especial 
Altas Habilidades, que participarão nos dias 22 e 
23/04, respectivamente, da formação Robótica - 
do Kit Explorador Uno, no NTE de Passo Fundo. 
Na oportunidade, os professores instalaram os 
programas Arduíno e Ardublock no notebook e 
conheceram a Escola Maker, ambiente onde será 
realizado o curso.

O encontro foi coordenado pela formadora do 
NTE, Gerta Madalena von Mecheln.

PROJETO CULTURAL “PRODUÇÕES 
LITERÁRIAS” É APRESENTADO ÀS 

ESCOLAS ESTADUAIS DE SANTO ÂNGELO
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 

reuniu na tarde da terça-feira (09), diretores e/ou 
representantes das escolas estaduais de Santo Ân-
gelo para tratar do Projeto Cultural “Produções Li-
terárias” desenvolvido pela ASLE e que neste ano 
de 2019 contará com o apoio da 14ª CRE. Na oca-
sião, o Presidente da Academia Santo-Angelense 
de Letras – ASLE, escritor e atualmente Secretário 
Municipal de Saúde de Entre-Ijuís, Otávio Rei-
chert, apresentou o Projeto Cultural “Produções 
Literárias” às escolas, com o objetivo de incentivar 
a produção literária nos educandários, contem-
plando alunos das séries iniciais do ensino funda-
mental ao nível médio, nas modalidades contos, 
crônicas, poesias, redações e desenhos. Maiores 
informações com a assessora do pedagógico Elsa 
Trindade, fone: 3313 0264.

HOMENAGEM AOS 50 ANOS DO CIEE
A Coordenadora Regional de Educação Enida 

Teresinha Lange Sallet e a Chefi a dos Recursos 
Humanos da 14ª CRE, Vera Medeiros partici-
param da Homenagem aos 50 anos do CIEE, no 
Salão Azul do Clube Gaúcho, em Santo Ângelo, na 
quarta-feira (10). A 14ª CRE agradece a parceria 
com as escolas estaduais e parabeniza o CIEE pelo 
excelente trabalho que realiza em prol do fortaleci-
mento de potencialidades e capacidades dos indi-
víduos e suas famílias, buscando assegurar direitos 
e participação de todos.  O CIEE - RS atua como 
agente de promoção ao desenvolvimento social e 
humano, viabilizando acessos para a inclusão pro-
dutiva de jovens por meio do Estágio e da Aprendi-
zagem, além de ofertar ofi cinas, cursos e diversos 
outros programas.

DIA D LEVA DISCUSSÕES SOBRE BASE 
NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA 

AS ESCOLAS
No dia 12 de abril, última sexta-feira, ocorreu 

o primeiro “Dia D” do ano de 2019. A atividade é 
parte do processo de implementação da Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC) nas escolas das 
redes pública e privada do Rio Grande do Sul, sen-
do o primeiro, de um total de quatro encontros, 
que abordará o Referencial Curricular Gaúcho. 
Após a elaboração dos Referenciais Curriculares 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
nos estados em 2018, o “Dia D”, promoveu mo-
mentos de refl exão e o começo da discussão para a 
construção dos documentos curriculares no terri-
tório de cada município.  A data não é considerada 
como letiva, e as escolas não receberão alunos na 
ocasião. “É a hora de olhar para dentro da escola, 
para a formação do professor, e pensar como pode-
mos qualifi car a ação docente com vista à melhoria 
da aprendizagem do aluno”, afi rmou o diretor do 
Departamento Pedagógico da Secretaria da Edu-
cação, professor José Adilson Antunes. O “Dia D” 
é uma iniciativa do regime de Colaboração estabe-
lecido entre a Secretaria de Estado da Educação a 
União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDI-
ME/RS), e Sindicato do Ensino Privado (SINEPE/
RS).

EducaçãoSoliedariedade

A Praça do Brique foi palco, 
no domingo, 14, da segunda edi-
ção do “Moda no Brique”. Lojas 
de Santo Ângelo comercializa-
ram 500 peças de roupas e calça-
dos, e em contrapartida, 185 pe-
ças serão doadas para a Central 
do Bem.

Na próxima semana será re-
alizada na Central, uma entrega 
formal dos itens arrecadados du-
rante o evento. 

A primeira-dama, Juliana 
Barbosa disse que assim como 
no ano passado, a segunda edi-
ção do Moda no Brique foi muito 
produtivo, agregando mais uma 
vez valor às iniciativas de huma-
nização. 

O “Moda no Brique” faz parte 
do Projeto Conexão da Moda RS, 
atendendo Santo Ângelo no setor 
de confecções, com o objetivo de 
aumentar o giro de estoque com 
a venda de produtos outlets. 

“Foram 11 lojas da cidade que 
comercializaram seus produtos 
com preços de R$ 10 a 100, en-
tre roupas masculinas, femini-
nas, infantis e calçados infantis. 
A cada cinco itens vendidos, um 
será repassado para a Central do 
Bem. Essa ação, além de ativar 
o estoque do ano passado, ajuda 

o projeto social da Central”, co-
memorou a gestora de Projetos 
do SEBRAE/RS, Lisiani Uggeri 
Hampel.

Organizado pelo SEBRAE/RS, 
o “Moda no Brique” têm o apoio 
do Governo Municipal, por meio 
do Gabinete da Primeira-Dama, 
Secretaria de Indústria e Comér-

cio e Central do Bem, e entidades 
de classes empresariais.

Comercializaram e participa-
ram do evento as lojas Brix & Cia, 
Boa Compra, Confraria da Moda, 
Farol Modas, HB Store, Mania 
de Bijoux, Karolina Modas, Ros-
mari, Tok Especial, UPA! e Show 
de Criança.

“Moda no Brique” fará 
doação à Central do Bem

Evento aconteceu no último domingo, dia 14, na praça do Brique

Foram comercializadas 500 peças entre masculinos, femininos e infantis, 
e outras 185 serão repassados ao programa social do município

Show gospel arrecadou 2059,54 quilos de 
alimentos para a Central do Bem

AI PMSA/Fernando Gomes

Mais de 3 mil pessoas prestigiaram a apresentação do cantor Fernandinho, onde 
foi contabilizada a doação de 2059,24 quilos de alimentos não perecíveis

Divulgação
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