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 Editorial

A política educacional está na pauta re-
gional e a quarta e quinta-feira, serão mar-
cadas por manifestações e diálogos. O as-
sunto gerador é o corte no orçamento dos 
Institutos e Universidades Federais. 

Uma guerra de desinformação está ge-
rando conflito nas redes sociais. Diante dis-
so, o Mensageiro foi averiguar e conhecer a 
realidade dos fatos. O resultado do trabalho 
está na página 3. Com base no depoimento 
dos diretores dos campi mais próximos ela-
boramos um conteúdo para esclarecimento. 

Além disso, abordamos assuntos que fa-
lam de economia criativa, de emprego e ren-
da, negócios e empreendedorismo. 

Os hospitais da cidade também estão 
realizando ações que impactam na rotina 
desta área, como a contratação de médicos 
e qualificação de enfermeiros, confira uma 
página especial para estes assuntos.
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14/5/2019 - 14h
1° Prêmio -  1.507
2° Prêmio -  3.689
3° Prêmio -  6.951
4° Prêmio -  6.038
5° Prêmio -  0.110
6° Prêmio -  8.294

14/5/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

 Retrato cotidianoRetrato Cotidiano
Marcos Demeneghi

Retrato cotidianoAdministração

A palestrante Administradora e 
Mestre em Gestão de Negócios Shei-
la Sampaio abordou o tema inovação 
durante o evento ocorrido ontem, 
dia 14, no auditório do TecnoURI. 
Entre os conceitos abordados Sheila 
fala que a economia criativa se cons-
titui a partir do talento individual 
das pessoas, de um produto que gere 
impacto social, da diversidade que 
alimenta o ecossistema de inovação 
e também depende da geração de ri-
quezas. 

Helenice Reis afirma que Santo 
Ângelo está inserido neste contexto e 
já formou um ecossistema de inova-
ção que tem como principais agentes 
o poder público, instituições de en-

sino, empresas privadas e também a 
comunidade. O tema economia cria-
tiva, na opinião da Elenice, vem con-
tribuir com a qualificação dos agen-
tes do ecossistema, ou seja, agregar 
valor neste processo que está em an-
damento nos municípios. 

A economia criativa, na visão da 
palestrante, depende de alguns fato-
res como: Geração de riqueza, diver-
sidade e impacto social.  

Helenice compara este ecossiste-
ma de inovação com uma diversida-
de de sementes lançadas em vários 
terrenos. A tendência é que germi-
nem e cresçam juntas formando este 
sistema, todos trabalhando com seus 
talentos por projetos comuns.

EEconomia criativaconomia criativa
Economia Criativa foi o tema principal do Ciclo de Debates Economia Criativa foi o tema principal do Ciclo de Debates 

de Administração do RS, ao qual Santo Ângelo está de Administração do RS, ao qual Santo Ângelo está 
incluído. A administradora Helenice Reis, vice-presidente do incluído. A administradora Helenice Reis, vice-presidente do 
Conselho Regional de Administração explica que 20 cidades Conselho Regional de Administração explica que 20 cidades 
gaúchas participam destes debates, provocando mudanças gaúchas participam destes debates, provocando mudanças 
e inovações por onde passam. A “Economia criativa” foi e inovações por onde passam. A “Economia criativa” foi 
assunto que deu segmento aos temas tratados nos anos assunto que deu segmento aos temas tratados nos anos 

anteriores: Startup e Ecossistemas de Inovação. anteriores: Startup e Ecossistemas de Inovação. 

7ºRPMon/Eugênio de Castro

Uma jaguatirica foi capturada 
na manhã da segunda-feira, dia 13, 
após adentrar em uma residência no 
centro de Eugênio de Castro. 

De imediato, os moradores, as-
sustados com o animal, acionaram a 
Brigada Militar, que acompanhados 
da guarnição do Pelotão Ambiental 
de Santo Ângelo, compareceu no 
local. A Guarnição do Pelotão Am-
biental, fazendo uso de materiais 
adequados, realizou a captura do fe-
lino, que posteriormente foi levado 
para avaliação veterinária.

Captura de 
Jaguatirica 

O ANIMAL

A Jaguatirica pertence à família dos 
felinos, seu nome científi co é Leopar-
dus pardalis. É solitária e territorialista, 
demarcando seu território com urina e 
fezes. Uma jaguatirica adulta mede en-
tre 90 centímetros e 1,35 m (incluindo 
a cauda) e em média pesam entre 7 kg 
e 16 kg. Sua sobrevivência em vida livre 
está em 10 anos e em cativeiro consegue 
sobreviver até os 20 anos. Além disso, 
consomem pequenos mamíferos, ovos 
de tartarugas, répteis, roedores e aves.
Fonte:https://www.infoescola.com/mamiferos/jaguatirica/

Cheia
18/5 a 25/5

Minguante
26/5 a 2/6
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AULAS SUSPENSAS

NA REDE MUNICIPAL 

Os professores e trabalhadores da rede pública mu-
nicipal de ensino de Santo Ângelo aderiram ao movi-
mento nacional de paralisação em protesto contra os 
cortes de verbas para a educação anunciados pelo Go-
verno Federal e a Secretaria de Educação anunciou a 
suspensão das aulas nesta quarta-feira, dia 15 de maio.
O prefeito Jacques Barbosa afi rmou que respeita à decisão 
tomada pelos trabalhadores de aderir à paralisação, que con-
sidera justas as manifestações em defesa da manutenção dos 
recursos para a educação em todos os níveis de ensino. 

Nesta quarta-feira, haverá uma manifestação na Praça 
Leônidas Ribas, das 8h30min às 11h30min.

Luzilene Rito

Retrato cotidianoEducação

O Ministério da Educação (MEC) 
anunciou o bloqueio orçamentário em 
parte das verbas destinadas às univer-
sidades e Institutos Federais. No cam-
pus do IF Farroupilha de Santo Ângelo, 
o corte alcança 41,94% nos recursos 
destinados ao custeio. 

Na prática, já foram anunciados cor-
tes em três postos de trabalho terceiri-
zado, dois deles no setor de limpeza e 
um no setor de produção. Além disso, 
a direção pediu aos alunos, professores 
e servidores que iniciem uma economia 
em despesas fi xas com energia elétrica, 
consumo de água, papel higiênico, ma-
teriais de expediente e também anun-
ciou o corte de recursos destinados as 
diárias de servidores, entre outras ações. 

Na segunda-feira, dia 13, alunos e 
Professores do IF Farroupilha reali-
zaram um abraço coletivo e simbólico 
no bloco de salas de aula no campus de 
Santo Ângelo. Neste ato, a diretora Ro-
sane Pagno leu a nota ofi cial do Conse-
lho Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profi ssional, 
Científi ca e Tecnológica – Conif, que 
afi rma estar trabalhando para rever-
ter o corte por meio do diálogo, a nota 
pede a compreensão do poder execu-
tivo e defende a reversão do bloqueio, 
para que seja evitada a judicialização 
deste processo.

Contudo, os cortes não afetam os 
salários e a assistência estudantil. Na 
opinião da professora Rosane, o impac-
to está difícil de ser gerido porque as re-
gras de orçamento “mudaram no meio 
do jogo”, ela já considerava o orçamento 
apertado para realizar o saneamento 
das despesas de custeio do campus, mas 
acredita na sensibilidade do executivo. 

A diretora Rosane Pagno também 
prefere acreditar no diálogo e articulou 
uma audiência pública a realizar-se em 
Santo Ângelo, nesta quinta-feira, dia 16, 
às 17h no Plenário da Câmara de Vere-
adores da Cidade. Para esta audiência 
foram requisitadas as presenças de de-
putados estaduais e federais, bem como, 
da população interessada em manter o 
diálogo para reverter os cortes. 

O Conif iniciou na última semana 
uma rodada de diálogo com representan-
tes parlamentares no Senado, com direto-
res do MEC. Os alunos e professores do 
IF Farroupilha de Santo Ângelo também 
organizaram um ato público na Praça Ri-
cardo Leônidas Ribas, que será realizado 
nesta quarta-feira, com início às 8h. 

A UFFS – UNIVERSIDADE
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

Professor Dr. Pedro Ivan Christo-
ffoli, diretor da IFFS Campus de Cerro 
Largo, explicou em uma entrevista con-

cedida à Rádio Caibaté, que, na prática, 
o orçamento da UFFS está encolhendo 
desde 2015, mas agora em proporção 
maior, sendo 30,1 no custeio e 59% 
nas verbas de capital. Segundo apon-
ta o Diretor, isso cessa o crescimento 
da Universidade e o custeio impacta 
diretamente na rotina, ou seja, no fun-
cionamento do campus, desde bolsas 
pagas para universitários em projetos 
de pesquisa e extensão, até os subsídio 
destinados a alimentação, folhas e ma-
terial de consumo. “De fato as coisas 
fi cam bastante preocupantes” concluiu 
Pedro Ivan. 

O Diretor também afi rma que existe 
uma campanha de difamação das uni-
versidades Federais, uma tentativa de 
aliar as atividades com balburdia para 
justifi car os cortes. “No entanto, todos 
podem conhecer a universidade, a es-
trutura está aqui, perto de todos, em 

Cerro Largo. Estamos criando oportu-
nidades, produzindo pesquisa e atu-
ando na sociedade” ele conclui a fala 
convidando a população para conhecer 
a universidade, a rotina das instituição e 
constatar o que de fato ocorre lá dentro. 

Pedro Ivan também acalma a po-
pulação e alunos afi rmando que as 
atividades principais da UFFS serão 
mantidas, pelo menos por enquanto. 
Por outro lado, ele acredita que não há 
mais excessos a cortar e poderá faltar 
verbas para fi nalizar o ano letivo. “Che-
gamos ao limite, não temos mais onde 
cortar sem comprometer as atividades 
da UFFS, caso não seja revertida à situ-
ação as atividades serão prejudicadas.” 
O problema pode se agravar a partir de 
setembro e outubro, quando poderá 
faltar verba para questões essenciais 
como papel, água, luz, limpeza, inter-
net, etc.

Cortes no orçamento da educação 
geram mobilizações em toda a região
Qual a repercussão e consequências do corte orçamentário 
nas instituições de ensino superior da região, em especial, 

no IF Farroupilha de Santo Ângelo e na Universidade 
Federal da Fronteira Sul - UFFS de  Cerro Largo?

Educação

Os alunos da UFFS promoveram um debate e uma aula pública na tarde de ontem, dia 14. 
O assunto principal foi os cortes e seus impactos no campus. Os alunos falaram sobre os 

programas de ensino, pesquisa e extensão e como os projetos se inserem na comunidade. 
Também realizaram um ato público composto por uma caminhada pelo centro da cidade de 

Cerro Largo exibindo cartazes e também uma intervenção na praça da cidade

Alunos e Professores do IF Farroupilha realizaram um 
abraço coletivo e simbólico no bloco de salas de aula no 
campus de Santo Ângelo. Neste ato, a diretora Rosane 

Pagno leu a nota ofi cial do Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profi ssional, 

Científi ca e Tecnológica – Conif

95ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profi ssional, Científi ca e 

Tecnológica (Conif), realizada de 7 a 9 de maio em Brasília, 
dedica a maior parte da agenda a estudos e diálogos para a 
reversão do bloqueio de 30% do orçamento das instituições 

para o segundo semestre de 2019.

Assessoria Comunicação CONIF Divulgação IF Farroupilha
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Lúcia Ottaño, muito dinâmica e sempre muito presente 

em nossa sociedade, acrescenta hoje, 15, mais um ano em 

sua vida, sendo o centro das atenções, especialmente seu 

marido Jorge, filhos, netos, demais familiares e inúmeros 

amigos.  À Lúcia, parabéns, saúde e muitas felcidades!

Kelly Kercher - está muito feliz com a conquista 

do 1º lugar na categoria Nutricionista, segundo 

a empresa Império - Pesquisas e Publicidade. 

Parabéns, Kelly! É o refl exo do trabalho que 

vem realizando com competência e seriredade.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

EM DESTAQUE!

COMENTANDO...
 A diretoria do Clube Gaúcho, capitaneada por Voese 
e Marilise, está concentrada nos preparativos para o 
Jantar dos Namorados, agendado para dia 12 de junho. 
Reservas de convites na secretária do Clube.
 Falando em Clube Gaúcho, nesta sexta-feira, depois de 
amanhã,  a partir das 23 horas, tem o esperado show de 
George Henrique & Rodrigo. Sócios tem entrada free!
  No Cine Cisne em cartaz os fi lmes: “Vingadores - 

Ultimato” em 3D e “De Pernas Pro Ar 3” em 2 D.
 Tudo o que está em voga nesta estação está a sua 
espera na Sfera. A coleção inverno 2019, está belíssima!

Foto: Lidi | Equipe Bárbara RigoFoto: Lidi | Equipe Bárbara Rigo Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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A Agência FGTAS/SINE pro-
move no próximo dia 20, a ação 
“Mês do Trabalho”, alusiva ao 
mês de maio, em que é come-
morado o Dia do Trabalhador. 
A iniciativa buscará aproximar 
empresas que necessitam con-
tratar profi ssionais e trabalhado-
res que estão em busca de uma 
oportunidade.  Na agência serão 
realizadas entrevistas e seleções. 
Além disso, os candidatos serão 
cadastrados no sistema do SINE 
e receberão uma carta de enca-
minhamento para participar de 
entrevistas de emprego. 

VAGAS
Durante todo o dia também 

serão oferecidas vagas de em-
prego e orientações profi ssio-
nais. Até o momento, a Alibem, 
Honda Via Passos e a Fundimi-
sa, confi rmararm a participação. 
As empresas irão disponibilizar 
vagas para vendedor, auxiliar de 
produção, auxiliar administra-
tivo, eletricista de manutenção 
industrial, serralheiro e auxiliar 

de granja.
Segundo o coordenador da 

agência FTGAS SINE de Santo 
Ângelo, Maikel Raasch, “Será um 
dia de oportunidades para apro-
ximar os trabalhadores e empre-
gadores”, Maikel convida a todos 
que estão à procura de trabalho, 
para participar da ação, basta 
comparecer na agência do SINE, 
portando a Careteira de Traba-
lho.

Além disso, o coordenador 

destaca também que qualquer 
empresa que quiser participar, 
oferecendo vagas de emprego, 
poderá entrar em contato pelos 
telefones: (55) 999177802 ou 
33132389. 

A Agência FGTAS SINE de 
Santo Ângelo está localizada na 
Rua Três de Outubro, equina 
com a Marechal Floriano, 1430, 
e funciona das 8h às 16h. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (55) 3313-2389.

Retrato cotidianoGeral Novo contato 
telefônico Corsan 

A Corsan está qualifi cando seu sistema de aten-
dimento telefônico de Santo Ângelo e demais cida-
des da região, de acordo com o Decreto 6.523, nome 
popular Lei do SAC. Com essa iniciativa, o contato 
telefônico dos usuários da Companhia para esclare-
cimento de dúvidas ou solicitação de serviços pas-
sará a ser feito exclusivamente com o Call Center, 
que está disponível pelo número 0800 646 6444.

Além do atendimento telefônico, o usuário dos 
serviços da Corsan dispõe de outros canais de re-
lacionamento com o cliente, como o App Corsan 
e a Central de Serviços e o Atendimento Online, 
bem como o atendimento presencial na cidade de 
Santo Ângelo, em sua unidade localizada na Rua 
Antunes Ribas, 1850.

No entanto, para facilitar a comunicação entre 
Órgãos Públicos e parceiros da Corsan será disponi-
bilizando o número de telefone para contato direto 
com a Unidade de Santo Ângelo, com alteração na 
numeração dos ramais: (55) 3201-0300 solicitando 
ramais 3048 ou 3052. A Corsan lembra, que neste 
número de telefone, não serão realizados o atendi-
mentos do público em geral, os quais deverão ser 
feitos pelos demais canais já listados acima.

 Sancionado o Plano 
Municipal de Cultura
Santo Ângelo agora tem o seu Plano Municipal de 

Cultura (PMC). Foi sancionada recentemente pelo 
prefeito Jacques Barbosa, a Lei Municipal nº 4.292, 
de 30 de abril de 2019, que estabelece para o período 
dos próximos dez anos, as metas de curto, médio e 
longo prazos, na área da Cultura no município.

Para o prefeito Jacques Barbosa a sanção con-
solida a Capital das Missões como um agente turís-
tico-cultural, fomentando o turismo e a economia, 
com investimentos na área cultural, e contribuindo 
para a preservação do patrimônio histórico. “Santo 
Ângelo foi um dos municípios pioneiros no Brasil 
a criar a sua Lei do Sistema Municipal de Cultura. 
Essa lei uniu novos mecanismos de gestão pública 
para a área. O Plano Municipal de Cultura vem para 
o benefício das políticas do setor, que terão mais 
fi nanciamentos do Fundo Municipal de Cultura 
(FMC) e por meio de recursos federais”, destacou. 

O PLANO
A secretária municipal de Cultura, Neusa Ca-

valheiro, explica que o PMC integra o Sistema 
Municipal de Cultura, que foi elaborado com base 
no Sistema Nacional de Cultura (SNC), em 2010. 
“Já tínhamos alguns componentes deste sistema, 
como a Secretaria Municipal de Cultura, o Cadas-
tro Cultural do Município, o Conselho Municipal 
de Políticas Culturais, a Conferência Municipal de 
Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e, agora o 
que faltava, o Plano Municipal de Cultura”, expli-
cou. Segundo Neusa, o PMC foi elaborado e cons-
truído gradativamente. “A sua elaboração não foi 
simples, pois são as metas para os próximos dez 
anos para a área Cultural do Município. Para a 
construção deste plano, foram ouvidos todos os 
segmentos da sociedade, nas conferências munici-
pais de Cultura. A secretaria apenas realizou a for-
matação. Este trabalho agrega a cultura como um 
agente transformador social, valorizando ainda 
mais as áreas culturais e os artistas do município e 
região”, afi rmou a secretária.

Entre as metas estabelecidas pelo Plano Mu-
nicipal de Cultura para os próximos dez anos, es-
tão, o aprimoramento da infraestrutura dos espa-
ços destinados à cultura, o incentivo aos projetos 
culturais, ações para garantir a preservação de 
prédios históricos, infraestrutura físico-material, 
reforma dos espaços artísticos e criação de novos 
– como a revitalização e reformas no Teatro Muni-
cipal Antonio Sepp e do Centro Municipal de Cul-
tura –, dotação de equipamentos, melhoraria na 
acústica do teatro e do auditório. 

Agência do SINE realiza 
ação alusiva ao Mês 

do Trabalho
Ação tem o objetivo de aproximar empresas e trabalhadores e será realizada no 

próximo dia 20, na agênica FGTAS/SINE de Santo Ângelo
Divulgação

Equipe da agência FGTAS/SINE de Santo Ângelo

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS

• Atendente de farmácia
• Auxiliar Administrativo 
• Auxiliar De Linha De Produção 
• Auxiliar De Linha De Produção
• Chapeador 
• Chapista De Lanchonete 
• Confeiteiro
• Consultor De Vendas 
• Eletricista De Manutenção Industrial 
• Montador De Caixas De Câmbio E Diferencial
• Mecânico De Automóvel
• Mecânico De Automóvel 
• Mecânico De Motor A Diesel 

• Mecânico Eletricista De Automóvel 
• Médico Veterinário 
• Representante Comercial Autônomo 
• Serralheiro (exige experiência na função)
• Soldador (exige experiência na função)
• Técnico Em Manutenção De Informática 
• Trabalhador Na Suinocultura 
• Vendedor De Consórcio
• Vendedor Interno
*Relação de vagas divulgadas pelo SINE ontem, dia 14/05
Os candidatos interessados deverão comparecer na agência 

FGTAS/SINE com a Carteira de Trabalho para verifi cação do 

perfi l e encaminhamento.

Município apresenta cronograma de ações
para regularização de áreas urbanas

O Programa de Regularização Fundiária de San-
to Ângelo avança para a regulamentação de nove 
bairros questionados pelo Ministério Público desde 
2003 por meio de inquéritos civis. 

Na manhã da última terça-feira, dia 14, o prefeito 
Jacques Barbosa e o secretário de Habitação Rodri-
go Flores, juntamente com os membros da Comissão 
Municipal de Regularização Fundiária, entregaram 
à promotora de Justiça Especializada de Santo Ân-
gelo, Paula Mohr, o cronograma de ações para os 
próximos quatro anos. A meta da Secretaria Muni-
cipal de Habitação é regularizar duas áreas a cada 
semestre. 

O prazo ajustado entre o Município e o Ministé-
rio Público prevê a regularização de áreas nos bair-
ros Garibaldi Carrera Machado (Indubras), Sagrada 
Família, Colmeia, Linha Paraíso, Rosenthal, São Pe-
dro, Radins, Neri Cavalheiro e Santa Bárbara. Com o 
ajuste, argumentou o prefeito, o Governo Municipal 
mantém sua postura de buscar o diálogo com todas 
as instâncias e trabalhar para solucionar problemas 

que afl igem a sociedade. 

CRONOGRAMA
O processo apresentado ao Ministério Público 

será desenvolvido em sete fases. O roteiro de execu-
ção da regularização fundiária das áreas em questão 
terá audiências públicas nas comunidades; o diag-
nóstico dos assentamentos; defi nição de soluções 
de acordo com a legislação vigente; estudo técnico 
ambiental e avaliação de situação de risco; cadastro 
dos moradores e mapeamento da área; trabalho téc-
nico social e cadastro social; fases estas realizadas 
pela prefeitura e, fi nalmente, a emissão de certidão 
de regularização fundiária e o registro cartorial. Por 
sugestão do prefeito Jacques, as audiências públicas 
nas comunidades terão o acompanhamento dos con-
selhos municipais de Habitação e das Cidades. 

A promotora Paula Mohr defendeu a realização 
de uma audiência pública para apresentação do Pla-
no Municipal de Regularização Fundiária para dar 
visibilidade ao processo. 
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A Semana da Enfermagem do Hospital Santo 
Ângelo está em andamento, e até o dia 17 de maio 
serão realizadas palestras na área da odontologia, 
oncologia, administração hospitalar, entre outras. 
De acordo com a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, uma ampla programação estará sendo de-
senvolvida no auditório do HSA.

A abertura da semana foi ontem, dia 14, às 13 
horas, com a cirurgiã-dentista, Silene Barbieri, que 
falou sobre “Higiene oral em pacientes”. Silene é es-
pecialista em Atenção à Saúde Oncológica, Imagino-
logia Odontológica, mestre em Diagnóstico Bucal e 
doutoranda em Patologia Bucal. 

Já na quarta-feira, 15, haverá a palestra “Novos 
conceitos no tratamento de feridas oncológicas” 
com a enfermeira Viviane Paz (especialista em der-
matologia). A atividade contará com apoio de Diego 
Rodrigues (representante comercial FUFAMED, e 
Alexandre Medeiros, representante comercial da 
CONVATEC.

 Na quinta-feira, 16, será a vez da palestra “Segu-
rança do paciente na UTI Neonatal” com o enfermei-
ro Paulo Cesar Pich (especialista em Administração 
Hospitalar e Negócios em Saúde e coordenador do 
Núcleo de Segurança do Paciente) e a enfermeira 
Lissandra e Ruedell (especialista em Terapia Inten-
siva Neonatal, Pediátrica e Adulto). 

E, por fi m, na sexta-feira, 17, palestra motivacio-
nal com psicóloga do Alibem Santo Ângelo e Santa 
Rosa Corporativa, Tatiane Müller, e apresentação 

artística com o músico Eduardo Maicá. Neste dia 
também haverá tratamento de beleza oferecido pela 
Mary Kay e serviço de manicure, gratuitos, na Sala 
de Descanso. A gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, salienta a importância do evento que tem 
como objetivo o aprimoramento e a qualifi cação dos 
profi ssionais de enfermagem, assim como possibili-
tar um atendimento mais humanizado na assistên-
cia dos pacientes.

INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE

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

DIÁRIO ONLINE É APRESENTADO
AOS PROFESSORES DE DEZ

ESCOLAS ESTADUAIS
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 

está promovendo durante o mês de maio, For-
mação do App Tua Escola, com professores das 
Escolas-Piloto do Novo Ensino Médio. O App 
Tua Escola está sendo apresentado aos profes-
sores, como uma oportunidade de troca de expe-
riências e esclarecimentos de dúvidas. Em lugar 
dos diários de classe, onde anotam o conteúdo 
das aulas, as notas e a frequência dos alunos, os 
professores passam a ter todas as funcionalida-
des na palma da mão, por meio de um aplicativo 
de celular. Os dados que digitam vão em tempo 
real para o sistema ofi cial, o que poupa o traba-
lho, ao fi m de cada trimestre, de calcular e digitar 
as avaliações e os dados de presença de todos os 
seus alunos. A escola passa também a ter acesso 
a todos os dados das turmas. O sistema fornece 
uma série de indicadores, que permitem com-
parar o desempenho e frequência por disciplina 
ou por turma, por exemplo. Como os dados são 
colocados diretamente no sistema pelo professor, 
não há necessidade de fazer a redigitação dos da-
dos no fi nal do trimestre, poupando trabalho ad-
ministrativo e agilizando a entrega dos boletins. 
Os encontros são coordenados pela a Assessora 
do Novo Ensino Médio, professora Maria Lúcia 
Mousquer, pela Assessora do ISE, professora 
Rosana Ciepanski Lopes, e a Assessora do NTE, 
Gerta Madalena von Mecheln. As 10 Escolas-
-Piloto do Novo Ensino Médio, de abrangência 
da 14ª CRE que estão recebendo a formação são: 
E.T.E. Pres. Getúlio Vargas, Colégio E. Missões, 
Colégio E. Onofre Pires, E.E.E. M. Dr. Augusto 
do Nascimento e Silva, E.T.E. Entre-Ijuís, E.E.T. 
Guaramano, E.E.E.F. João Przyczynski, Colégio 
E. João de Castilho, E.E.E.M. São Roque, Colégio 
E. Pedro José Scher.

PROJETO “ASK-MATH”
Aconteceu na terça-feira (07), na Sala de 

Eventos da 14ª CRE, reunião referente ao Projeto 
ASK MATH, desenvolvido pelo Curso de Mate-
mática da URI Santo Ângelo, em parceria com a 
14ª Coordenadoria Regional de Educação e Re-
ceita Federal. A Coordenadora Regional de Edu-
cação, Enida Teresinha Lange Sallet, fez a aber-
tura da reunião recepcionando a todos e destacou 
a importância do apoio das universidades, assim 
como o desenvolvimento de projetos que visam 
fortalecer o processo ensino-aprendizagem. Na 
oportunidade, as professoras da URI, Rosângela 
Prestes e Eliani Retzlaff, apresentaram o projeto 
aos diretores das escolas estaduais de abrangên-
cia da 14ª CRE e professores de matemática do 
Ensino Médio. O evento envolve alunos do ensi-
no médio e será desenvolvido em duas fases. A 
primeira acontecerá nas escolas no dia 11 de ju-
nho de 2019 e a segunda no Campus da URI San-
to Ângelo, concomitante com o dia do Descubra 
a Universidade.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O
PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL
Com o objetivo de valorizar o trabalho dos 

professores da rede pública de todo o Brasil, o 
Ministério da Educação (MEC), juntamente com 
instituições parceiras, busca reconhecer, divulgar 
e premiar o trabalho de educadores que contri-
buem para a melhoria de processos de ensino e 
aprendizagem. Em 2019, o Prêmio Professores do 
Brasil está em sua 12ª edição e convida a todos os 
professores de escolas públicas da educação bási-
ca a se inscreverem enviando um relato da práti-
ca pedagógica desenvolvida com seus alunos. As 
inscrições já estão abertas e serão recebidas atra-
vés do site até o dia 31 de maio http://ppb.mec.
gov.br/login.   Ao todo, serão seis categorias de 
premiação: Creche; Pré-Escola; Ciclo de Alfabeti-
zação do 1°,2° e 3° ano do Ensino Fundamental; 
4° e 5° do Ensino Fundamental; 6°ao 9° ano de 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Na etapa 
regional, os vencedores receberão, cada um, R$ 
5 mil e troféus.  Já na nacional, cada um dos seis 
vencedores de suas respectivas categorias rece-
berá, além deste valor, mais R$ 8 mil, troféu e 
uma viagem em missão de estudo.  De acordo 
com a responsável pela organização do evento na 
Secretaria Estadual de Educação, Aline Fontana, 
a ideia é incentivar os professores a darem visi-
bilidade para os seus trabalhos. “Esta premiação 
é muito importante para nós educadores, pois é 
uma excelente oportunidade para compartilhar 
as experiências pedagógicas e valorizar as no-
vas ideias que vêm sendo utilizadas em salas de 
aula”, explica.

Nove médicos foram recepcionados no evento 
Conheça a Cooperativa, apresentado pelo Gerente 
Corporativo da Unimed Missões/RS, Renato Velas-
ques. 

Os novos cooperados receberam orientações 
sobre o funcionamento da cooperativa; sistema 
Unimed; rotinas operacionais; área de atuação; ne-
gócios da cooperativa e cooperativismo, indo ao en-
contro com a missão de oferecer soluções em saúde 
com qualidade para o cliente.  Desde o início das ati-
vidades do Hospital Regional Unimed Missões, em 
2012, 94 novos médicos de diversas especialidades 
ingressaram na cooperativa. 

“Resultado disso é que os clientes têm hoje um 
maior número de serviços na área de saúde, sem 
precisarem sair da região em que estão inseridos”, 
salienta o presidente da cooperativa, Dr. Roberto Va-
landro Bellinaso. Hoje, a Unimed Missões/RS conta 
com 273 médicos ativos.

Cooperativa Unimed Missões/RS
recepciona novos médicos

Retrato cotidianoSaúde

Semana de Enfermagem 
do HSA iniciou ontem

NOVOS COOPERADOS

-Clínica Médica e Pneumologia - Dra. Fernanda Goldsch-
midt Pilla (CRM 38786/RQE 34777-34776) – Santo Ângelo
-Otorrinolaringologia – Dra. Luciele Stochero (CRM 
36868/RQE 30338) – Santo Ângelo
-Oftalmologia – Dra. Luisa Nardino Gazzola (CRM 39517/
RQE 35036) – Santo Ângelo
Oftalmologia – Dra. Maria Celina Salazar Rubim Pereira 
Falcão (CRM 31459/RQE 34703) – São Borja
-Médica – Dra. Patricia Sommer Cardoso (CRM 39435) – 
Porto Xavier
-Oftalmologia – Dr. Tiago Heinzmann Griebeler (CRM 
31418/RQE 32588) – Cerro Largo
Pediatria – Dra. Yasmim Gambin Antonini (CRM 42812/
RQE 34930) – Cerro Largo
-Otorrinolaringologia – Dr. João Vicente Costaguta Ma-
tas Soles (CRM 35118/RQE 28647) – São Borja
-Clínica Médica – Dra. Cristiane Silveira Lima (CRM 45648/
RQE34498) – Santo Ângelo

Reinaugurada a unidade de saúde do Bairro Nova
Depois de concluídas as 

obras, foi reinaugurada na ma-
nhã da última segunda-feira, dia 
13, a unidade de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) do Bair-
ro Nova. Foram feitos inves-
timentos de R$ 130.554,67. O 
ESF ganhou acessibilidade, am-
biência modernizada, ampliação 
da sala de recepção, adequação 
dos sanitários, piso, cobertura, 
substituição das aberturas, pin-
tura e melhoria nas redes elé-
trica e hidráulica, e novas salas 
para atendimento dos profissio-
nais lotados na unidade. 

O prefeito Jacques Barbosa e 

o secretário municipal da Saúde, 
Luis Carlos Cavalheiro, destaca-
ram a equipe multiprofissional 
que atua no ESF oito horas di-
árias, disponibilizando as co-
munidades dois médicos, um 
dentista, uma enfermeira, duas 
técnicas em enfermagem, uma 
auxiliar de saúde bucal e cinco 
agentes comunitárias de saú-
de, com cobertura nos bairros 
Nova, João Goulart, Colmeia, 
Santa Clara, Vera Cruz, Aguiar, 
Sagrada Família e Radins, en-
volvendo em torno de dez mil 
moradores. 

“Estamos oferecendo uma 

ampla estrutura de atendimen-
to em saúde cada vez mais pró-
xima da população. Esta é uma 
unidade completa com atendi-
mento da gestante ao idoso”, 
declarou Cavalheiro ao elencar 
os serviços prestados pela ESF: 
acompanhamento da gestante 
e do bebê, consultas médicas, 
consultas de enfermagem, cura-
tivos, dispensação de medica-
mentos básicos, distribuição de 
preservativos e contraceptivos, 
grupos de educação em saúde, 
vacinação, nebulização, planeja-
mento familiar, testes rápidos e 
atendimento odontológico.

As atividades irão até o dia 17, com palestras nas áreas de odontologia,
oncologia, administração hospitalar, entre outras

Equipe do Hospital Santo Ângelo

Assessoria Comunicação HSA
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