
Quarta-feira, 29 de maio de 2019   |   Ano XXII - Nº 2130   |   R$ 2,50 www.jom.com.br
Marcos Demeneghi

Marcos Demeneghi

Retrato CotidianoRetrato Cotidiano

A polêmicaA polêmica
da placa da placa 

POLÍTICA

TRANSPORTE

O que fazer com a O que fazer com a 
malha ferroviária malha ferroviária 
das Missões das Missões 
Página 3Página 3



2 29 de maio de 2019

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

23°
13°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

20°
12°

43 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

20º
11°

0 mm

28/5/2019 - 14h
1° Prêmio -  3.008
2° Prêmio -  8.176
3° Prêmio -  5.596
4° Prêmio -  1.593
5° Prêmio -  3.195
6° Prêmio -  1.568

28/5/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Minguante
26/5 a 2/6
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 Uma audiência 

publica debateu os in-
vestimentos em toda 
a malha ferroviária da 
Região. A iniciativa foi 
proposta pelo Minis-
tério Público Federal e 
aconteceu na tarde de 
ontem, na ACISA. A co-
bertura desta iniciativa 
é destaque da edição de 
hoje do JOM e inclusive 
ilustra a capa.

Uma faixa em apoio 
a Reforma da Previdên-
cia gerou debate em 
Santo Ângelo. A faixa 
foi instalada na área 
central da cidade e di-
vidiu as opiniões dos 
santo-angelenses. Na 
segunda-feira, a faixa 
foi retirada por uma 
equipe da Prefeitura 
Municipal e todas as 
informações sobre o as-
sunto podem ser lidas 
no Retrato Cotidiano de 
hoje.

Aliás, política é um 
dos principais temas 
desta edição do JOM. 
Confi ra na página três, 
como foi a manifesta-
ção em apoio as refor-
mas e ao mandato do 
presidente Jair Bolso-
naro. As atividades se 
concentraram na Praça 
do Brique de Santo Ân-
gelo e aconteceram no 
último fi nal de semana.

Na edição de hoje 
também preparamos 
uma página com foco 
na educação. Veja na 
página sete, informa-
ções sobre as inscrições 
para o Vestibular de 
Inverno da URI Santo 
Ângelo, a abertura de 
outro núcleo do projeto 
social da Asaf, além do 
novo convênio interna-
cional da FASA.

Hoje é o Dia do De-
safi o, não se esqueça 
de praticar pelo menos 
quinze minutos de ati-
vidades físicas e depois 
avisar ao SESC. Saiba 
mais sobre esse assunto 
na contracapa do JOM. 
Uma boa leitura e uma 
ótima semana a todos.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo 
Secretaria Municipal da Fazenda

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
De acordo com o disposto no Art. 9º, § 4º da Lei 
Complementar nº. 101/2000, o Executivo Municipal 
convoca a todos os interessados para a audiência 
pública a fim de demonstrar e avaliar o cumprimento 
das metas fiscais do Primeiro quadrimestre do 
exercício financeiro de 2019. A audiência será 
realizada no Plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 30 de maio de 2019 às 14horas. 
Santo Ângelo, 27 de maio de 2019.

Bruno Walter Hesse
Vice- Prefeito no exercício do
cargo de Prefeito Municipal

Assessoria Comunicação URI

Uma manifestação política em 
espaço público, sem a identifi ca-
ção, foi motivo de polêmica em 
Santo Ângelo. Um arco metálico 
localizado na Rua Marechal Flo-
riano declarava, nas cores verde/
amarelo, apoio a reforma da pre-
vidência. A Administração Munici-
pal recebeu pedidos de explicação 
e o CDL, responsável pela publici-
dade também se manifestou. 

Além das manifestações popu-
lares e informais nas redes sociais, 
o SindiComerciários – Sindicato 
dos Empregados no comércio de 
santo Ângelo expediu um ofício 
ao prefeito da cidade, perguntan-
do se a publicidade era da Pre-
feitura Municipal. Questionou 
também se o Município apoiava a 
reforma da previdência e se caso 
o material publicitário não fos-
se da Administração Municipal, 
quais eram os entes responsáveis. 
A representação dos funcionários 
do comércio também solicitou a 
cedência, de outros pórticos da ci-
dade, para manifestação contrária 
a reforma. 

Na segunda-feira, dia 27, a 
placa foi retirada, e, diante do ato, 
o CDL – Câmara de Dirigentes Lo-
jistas, Sindilojas Missões e ACISA 
– Associação Comercial Cultural, 
Industrial, Serviços e Agropecuá-
ria de Santo Ângelo, se manifes-
taram como responsáveis pelo ato 
de apoio a reforma da previdên-
cia. Imediatamente protocolaram 
um ofício dirigido ao Prefeito Jac-
ques Barbosa, pedindo explicação 
e declarando que o ato foi um des-
respeito a opinião das entidades 
envolvidas: 

“Estranhamente nesta data, 
foram retiradas pela Prefeitura 
Municipal, razão pela qual gos-
taríamos de saber quem ordenou 
a retirada da mesma e a pedido 
de quem foi feito. Em todos estes 
anos não fomos censurados em 
nossas opiniões, assim como tam-
bém, respeitamos a opinião dos 
demais. Em mais de trinta anos 
nunca fomos tão desrespeitados 
em nossa opinião”. Declararam as 
entidades patronais em sua carta 
direcionada ao Prefeito. 

A polêmica 
do pórtico

Festa do Padroeiro
A Paróquia Santo Antônio, do Bairro Pippi promo-

ve a tradicional festa do Padroeiro nos dias 6, 7, 8 e 9 
de junho. As atividades iniciam na quinta-feira, dia 6, 
com missas às 19h. 

A Paróquia também irá promover uma quermes-
se, com inicio na sexta-feira, na parte da tarde. No 
sábado, a quermesse acontece durante o dia todo.  A 
comunidade poderá comprar produtos como assa-
do de porco, galinha, cuca, rapadura, bolos, pastéis, 
entre outros. Além disso, na noite de sábado haverá 
apresentações, seguidas de um casamento caipira. As 
atividades encerram com a animação de o Grupo Re-
nascer. No domingo, dia 9, haverá missa solene às 10h, 
logo após acontece a Procissão de Santo Antônio, até o 
salão da comunidade. Ao meio dia, ainda haverá almo-
ço com o cardápio composto por churrasco, carne de 
frango, carne de porco, maionese, cuca e complemen-
tos. Após, haverá sorteio de rifa e um sarau dançante.

Cine Autorama será
no dia 5 de junho 

O projeto Cine Autorama vai estar em Santo 
Ângelo. O modelo de cinema ao ar livre retoma a 
exibição de fi lmes com os chamados Drive-in dos 
anos 40 e 50. O fi lme brasileiro “Minha Fama de 
Mau” será exibido ao público no dia 5 de junho no 
estacionamento em frente ao Supermercado Rede 
Vivo, na Rua 25 de Julho. 

Homenagem aos 85 anos 
do CREA/RS 

Requerida pelo vereador Rodrigo Trevisan (PP), 
uma Sessão Especial que celebrou os 85 anos do Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Sul (CREA/RS), foi realizada na noite da 
última segunda-feira, dia 27, na Câmara de Vereado-
res de Santo Ângelo. A solenidade contou com a pre-
sença do engenheiro civil e inspetor local José Carlos 
Ferraz, que representou o Poder Executivo Municipal 
como secretário de Planejamento, e do engenheiro ci-
vil, industrial e mecânico, conselheiro do CREA/RS 
em Santo Ângelo, Alberto Stochero, que compareceu 
em nome da presidência da entidade.

Curso de Instrutor
de Trânsito

O Detran/RS aprovou 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, até o dia 5 de 
junho, com taxa de R$ 70,00, correspondente 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 divulgação dos sele-
cionados acontecerá dia 14 de junho.

O curso de Instrutor de Trânsito tem investi-
mento de R$ 1.780,20 no pagamento à vista, ou 
então R$ 1.978,00 dividido em três parcelas de R$ 
659,33.  Mais informações pelo e-mail servicos@
san.uri.br. ou pelo telefone (55) 3313-7908.

Nova
3/6 a 9/6
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A ociosidade e abandono que se en-
contra a malha ferroviária no sul do Bra-
sil, sobretudo em ramais das regiões, Mis-
sões e Noroeste, foi determinante para 
a realização de uma audiência pública, 
proposta pelo Procurador da República, 
Osmar Veronese. O evento foi realizado 
na última sexta-feira, dia 28, no auditório 
da ACISA. 

A partir deste diálogo pretende-se de-
fi nir estudos de viabilidade técnica e pro-
por ações de efetivo aproveitamento da 
malha sul, que se encontra praticamente 
ociosa. No entendimento do procurador, 
é necessário evitar um contrato que leve 
a intermináveis disputas judiciais com a 
empresa concessionária e ao mesmo tem-
po, permita o aproveitamento da ferrovia 
existente nesta região do País.  

Além de prefeitos, produtores e 
empresários locais a audiência pública 
contou com integrantes da diretoria da 
RUMO Logística, como o Vice Presidente, 
Daniel Rockenbach; Diretor de Relações 
Institucionais, Guilherme Penin; Gerente 
Executivo de Projetos Estratégicos, Cris-
tiano Donato; Diretor Comercial Luis Ne-
ves;  Gerente Executivo Comercial, Eudis 
Furtado; Diretora de Relações Governa-
mentais, Giana Custódio e o Gerente Co-
mercial do RS, Germano Corazza. 

A viabilidade de investimento na ma-
lha ferroviária do sul foi amplamente dis-
cutida, pois a empresa está trabalhando 
para o fechamento de contratos de linhas 
estratégicas no centro do País, sendo que, 
o destino da malha local está infl uencian-
do na negociação. O vice presidente da 
RUMO, Daniel Rockenbach, afi rmou que 
a diretoria tem uma visão de investimen-
to a longo prazo e precisa de garantias de 
continuidade no contrato para sinalizar 
em investimentos mais pesados no Sul do 
Brasil. 

Além disso, explicou sobre a esca-
la de operação nos terminais de carga e 
transbordo. Trouxe dados para explicar o 
contexto de operação, afi rmando que em 
São Paulo e Mato Grosso, por exemplo, 
a Rumo opera com formações que ultra-
passam 80 vagões. 

No Paraná um pouco abaixo deste 
patamar e no Sul do Brasil a situação é 
mais difícil, tendo em vista, a capilarida-
de da malha ferroviária e falta histórica 

de investimento na malha sul ultrapassa 
17 anos. A empresa considera uma rede 
com muita capilaridade e com capacida-
de operacional muito baixa para fl uxo de 
carga em que opera. 

Por outro lado não, descartou o in-
teresse em continuar operando no Rio 
Grande do Sul, principalmente na malha 
que liga Cruz Alta e Rio Grande. No en-
tanto, nos ramais que ligam Santa Rosa, 
Santo Ângelo e Ijuí, o Diretor acredita que 
seja necessário criar alternativas a médio 
e longo prazo, como a fl exibilização de 
uso destes ramais ferroviários, tanto por 
investimento de empreendedores locais, 
ou até mesmo, incentivos fi scais. Pois 
deste modo ele entende que seja mais fá-
cil operar em escala menor. 

TREM TURÍSTICO 
Uma das reuniões que ocorreu no mi-

nistério público de Santo  ngelo, tratou 
da implantação de uma linha regular de 
trem com objetivos turísticos e também 
de um projeto piloto que permitirá, entre 
os dias 20 a 30 de setembro, a realização 
de passeios de caráter histórico e cultural 
entre os municípios de Santo  ngelo e Ijuí, 
com parada no município de Catuípe. 
Pretende-se disponibilizar ingressos para 
que a população participe deste evento. 

O projeto “Trem das Missões: um 
reponte pelas etnias”, foi discutido entre 
o prefeito em Exercício Bruno Hesse e a 
secretária de Cultura, Neusa Cavalhei-
ro, com representantes da Associação 
Brasileira de Preservação Ferroviária 
(ABPF), de acordo com o vice-presidente 
da ABPF, Marlon Ilg, o trem “atualmente 
conta com vagões que comportam 469 
passageiros, mas eles passarão por refor-
mas e irão conter em torno de 515 luga-
res, para acomodar o número de pessoas 
que estimamos participar do passeio”, 
explicou. 

Os bilhetes para realizar o passeio 
custarão aproximadamente R$ 70, e po-
derão ser adquiridos via internet e nos 
pontos de venda que serão divulgados em 
breve. A locomotiva terá quatro opções 
de roteiro, a primeira de Santo Ângelo 
a Catuípe, a segunda de Catuípe a Ijuí, a 
terceira de Ijuí a Catuípe e de Catuípe a 
Santo  Ângelo, à volta para o município de 
saída será realizada por meio de ônibus já 

incluso no valor do bilhete. 
Segundo o prefeito em Exercício Bru-

no, nas três estações de desembarque do 
trem para a troca de passageiros, haverá 
praça de alimentação e apresentações 
culturais, ele também destacou a impor-
tância desta iniciativa.  “Com certeza será 
um momento épico para a nossa região, 
esperamos que a população aprovei-
te esta iniciativa que busca incentivar o 
turismo regional, por meio de um belo 
passeio de trem que contará a história de 

cada município”.
Estiveram presentes também o pro-

curador Federal, Osmar Veronese, o 
vice-prefeito de Catuípe, Gladimir Militz 
Wey, o secretário de Cultura, Esporte e 
Turismo de Ijuí, Sérgio Augusto Corrêa, o 
diretor de Projetos Específi cos da ABPF, 
Cláudio Hoppe, o presidente da Asso-
ciação das Entidades Tradicionalistas de 
Santo Ângelo – Assetrasa –, Paulo Fa-
ganello e a guia de Turismo, Tatiana da 
Costa.

Marcos Demeneghi
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O que O que 
fazer com fazer com 
a malha a malha 

ferroviária ferroviária 
das Missõesdas Missões
Diretoria da Rumo Logística 
participou na tarde de ontem, 
no auditório da ACISA, de uma 
audiência pública onde foram 
convidados presidentes de empresas 
locais, autoridades políticas e pessoas 
interessadas em discutir o futuro da 
malha ferroviária no sul do Brasil. Vice-presidente da Rumo Logística, Daniel Rockenbach, no Auditório da ACISA
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Carlos Eduardo (E), Jairo Teixeira, Caroline Bauer, 
Bárbara Werle, Marlise Werle, Carla Zimmermann, 
Marcieli Pereira, Patrícia Silva e Régis Finkler (D), e 
agachados, Marcos Rodrigo (E), Vanessa Pasturiza, 
Veridiana Santos, Patrícia Maciel, Jerusa Hordejuk 
e Ederson Simões, a equipe Bela Forma. E à direta, 
Marlise com a homenageada Solange de Sousa.

Na semana passada a 
empresária Naiana Weber, 
da Mariah Santa Shoes, 
esteve em Gramado 
onde foi conferir de 
perto o SICC - Salão 
Internacional do Couro 
e do Calçado | Edição 
2019, com o objtivo de 
conhecer os lançamentos 
que a indústria calçadista 
brasileira preparou para 
a primavera e o verão 
2019|2020. Em breve 
muitas novidades para 
você também brilhar 
na próximo verão na 
companhia da Maria 
Santa Shoes, é claro!

ACONTECE HOJE...
...quarta-feira, 20 horas,  jantar benefi cente na Casa da 
Amizade - presidida por Sônia Calestini Martins. A noitada 
benemerente vai ter jantar de Fabiano Borges e sobremesa 
da Kemper´s Haus. O ápice do evento é o desfi le Inverno 
2019 da Lady Valentina e Mia Shoes com participação 
especial da Diori - Estética e Saúde. As modelos vão ser 
produzidas pela Lisi Maciel - Beauty, Hair e Make up. Já as 
janteiras responsáveis pela edição deste mês são:  Bácila 
Badwan, Elira Maria Flach, Ione Benvenutti, Lisiane Sabo 
Müller, Cristina Morais, Salete Serra, Verônica Maliska e 
Marlene Rigo. O evento, com apresentação de Fátima 
Cattani, conta com o apoio de Mariê Perini - Consultoria.

ACONTECE AMANHÃ...
... quinta-feira,às 20 horas, na sede social do Clube 
Gaúcho, o lançamento oficial do 7º Festival de 
Cinema de Santo Ângelo - Curta Metragem, sob o 
comando do casal-presidente da entidade, Luís e 
Marilise Voese. As inscrições para o festival abrem 
neste sábado, dia 1º de junho. A edição deste ano 
vai ter a presença do ator global Marcos Caruso.

PARA NAMORAR
No dia 12, acontece no  Clube Gaúcho o tradicional 
“Jantar dos Namorados”. Certamente vai ser uma 
noite muito romântica recheada com menu 
especial assinado pela banqueteira Chica Sperling 
e música para dançar de rosto colado.

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. 

EM GRAMADOEM GRAMADO

BELA FORMABELA FORMA

Naiana com Rafaela Furlanetto - 
estilista da grife Vicenza.

Naiana Weber no SICC, em Gramado.

Naiana entre Flávia Soares dos 
Santos e David Smaniotto, do 

grupo Dumond.

Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

A Academia Bela Forma - Estilo de Vida, 
comandada com competência e entusiasmo 
por Marlise Werle, que está totalmente 

repagina, na última sexta-feira, 24, reuniu 
alunos, convidados especiais e toda a equipe de 
colaboradores. O motivo: inauguração ofi cial da 
sala “MW TRAINNING” e lançamento da modalidade 
“BF CROSS 34”. Na ocasião Marlise - feliz com a 
estreia da nova fase da Bela Forma e por estar 
completando 34 anos de atuação neste segmento 
e com sucesso, homenageou a sua primeira 
colaboradora, a Solange Solange de Fátima Sousa, 
que hoje atua em Santa Rosa, responsável por 
trazer esta nova modalidade, que foi totalmente 
adaptada para a Bela Forma, por isso o nome BF 
CROSS 34. Após o lançamento, os professores 
apresentaram uma aula show, que foi aplaudida 
por quem circulou pelo evento. Na sequência 
aconteceu um coquetel para marcar em alto estilo 
a nova fase da Bela Forma - Estilo de Vida. Vale dar 
uma conferida nesta nova modalidade. Em breve a 
BF vai apresentar outros lançamentos. Aguardem!

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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Contando com o prestígio de seus familiares, autoridades e convidados 
especiais, o destacado empresário Paulo Ricardo Condah, inaugurou a 6ª 
filial da Ótica Paulo, em torno de um concorrido coquetel de boas vindas 

assinado por Chica Sperling e regado com espumante Chandon. Cabe salientar 
que a Ótica Paulo, que comercializa óculos de grau com fabricação própria de 
lentes, relógios e óculos de sol de famosas grifes, tem a matriz em Erechim com 
moderno Laboratório Ótico. A Ótica Paulo, aqui de Santo Ângelo, está sendo 
gerenciada pela dinâmica Cátia Borges, que há mais de uma década trabalha 
neste segmento. A Ótica Paulo, que ficou um luxo, e que está recheada com o 
melhor do mundo dos óculos de sol e de grau, e relógios, está localizada na Três 
de Outubro, 361, quase esquina com a Marquês do Herval. A ambientação do 
coquetel que marcou em alto estilo a estreia da Ótica Paulo em Santo Ângelo, 
foi de Thiago Prado, com iluminação e sonorização de MR Produções & Eventos. 
Já o registro fotográfico foi de Lidi, da equipe Bárbara Rigo e as melhores cenas 
foram gravadas por Elton Strapazon, da Prisma Vídeos. Na foto à esquerda, o 
empresário Paulo Ricardo e sua esposa Márcia Condah, entre Cátia Borges 

(E) - gerente da Ótica Paulo de Santo Ângelo e  Michele Grando, Lucimara 

Eich e Celso Borges - da equipe da loja da Capital das Missões, brindado a 
estreia e com sucesso da Ótica Paulo, aqui na cidade. 

ÓTICA PAULO INAUGURA EM SANTO ÂNGELO

Empresário Paulo Ricardo Condah entre os Procuradores 
do Estado Thiago Fontes de Azevedo Nunes (E)  e 

Francisco Carlos Nascimento Guimarães.
Jucelaine Lima Aita e 

Mana Câmera.

As Soberanas da 19ª Fenamilho Fabiane Koaski e 
Daniele Lange, entre os empresários Paulo Ricardo 

e Márcia Condah, e a gerente Cátia Borges.

Gilberto Aiolfi  - presidente 
do Sindilojas e Paulo 

Ricardo Condah.
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Simpatizantes da política do Presi-
dente Jair Bolsonaro realizaram uma 
manifestação em apoio às reformas no 
último domingo, dia 26, em Santo Ân-
gelo. O ato foi realizado na Praça Ri-
cardo Leônidas Ribas e contou com a 
presença de integrantes do PSL, mili-
tares (da reserva), políticos eleitos,  re-
presentantes de entidades patronais, 
representantes de clubes de serviços, 
entre outras pessoas que apoiam as 
metodologias do atual governo. 

O grupo iniciou a concentração 
por volta das 15h e usou um sistema 
de som para tocar músicas em apoio 
a Bolsonaro, com frases que diziam 

“sou Bolsonariano”, entre outros jin-
gles, que fi zeram parte da campanha 
do presidente. 

Também foram realizados discur-
sos questionando a base de formação 
dos professores, defendendo a política 
de reformas do modo proposto pelo 
governo e se autodeclarando pessoas 
de postura “conservadoras”. Entre as 
motivações para o ato político estavam 
pautas como o apoio a MP 870, que 
trata da reorganização dos ministérios 
e também apoio ao pacote anticrime.

 Além de Santo Ângelo, as manifes-
tações se repitiram por diversas cida-
des do Brasil no último domingo.

Política

Marcos Demeneghi

Manifestação em apoio à reforma 
da previdência e a Bolsonaro

O ato público foi realizado no último domingo na Praça Ricardo Leônidas Ribas

Praça Ricardo Leônidas Ribas durante a manifestação em apoio as “reformas”

O ato político contou com bandeiras do Brasil e de Bolsonaro 
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INFORMATIVO 14ª CRE
Enida Teresinha Lange Sallet

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE

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

14ª CRE REALIZA REUNIÃO SOBRE O 
NOVO ENSINO MÉDIO

Na quinta-feira (23), aconteceu uma impor-
tante reunião sobre o Novo Ensino Médio com 
as coordenadoras pedagógicas das dez Escolas 
- Piloto do Novo Ensino Médio, no Auditório da 
14ª CRE. A Coordenadora Regional de Educa-
ção, Enida Teresinha Lange Sallet fez a abertu-
ra e deu as boas-vindas às coordenadoras peda-
gógicas. A reunião foi conduzida pela Assessora 
do Novo Ensino Médio, Maria Lúcia Mousquer 
e contou com a participação da Assessora do 
ISE, Rosana Ciepanski Lopes, que reforçou a 
implantação do App ISE/Diário Online. A As-
sessora do NTE, Gerta Madalena von Mecheln, 
tratou sobre o Portal Educom Tche, uma rede 
interativa para troca de trabalhos de profes-
sores, visando à divulgação das boas práticas 
educacionais em sala de aula. Na sequência, a 
Assessora do Novo Ensino Médio abordou os 
temas: Protagonismo Juvenil, projeto de vida e 
orientações sobre a construção do PFC (Plano 
de Flexibilização Curricular). No turno da tar-
de, foi tratado sobre Itinerário Formativo, com 
a Assessora Pedagógica, Eliena Maria Garlet.

SEDUC DÁ INÍCIO AO CURSO 
DE APERFEIÇOAMENTO EM 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
O lançamento e aula inaugural do Curso 

de Aperfeiçoamento em Educação Financeira 
para 120 profi ssionais da rede representando 
as Coordenadorias Regionais de Educação do 
RS, ocorreu na quinta-feira (23), em cerimônia 
realizada no auditório do Centro Administra-
tivo Fernando Ferrari (CAFF). O projeto visa 
levar a educação fi nanceira para o ambiente es-
colar ao ampliar o conhecimento de educado-
res e gestores, do ensino Fundamental e Médio, 
sobre a cultura de planejamento, prevenção, 
poupança, investimento e consumo consciente 
para as futuras gerações. O Secretário de Esta-
do da Educação, Faisal Karam, ressaltou a im-
portância do desenvolvimento de uma cultura 
de consciência sobre o tema. “Nós não ensina-
mos aos nossos fi lhos a gastar somente o ne-
cessário, vivemos em uma economia de consu-
mo, nos endividamos com empréstimos fáceis, 
entre outras situações que são refl exo da atual 
economia do país. São fatores importantes que 
devem ser discutidos não só nas escolas, mas 
dentro das nossas casas”, comentou. Represen-
taram a 14ª CRE, a assessora Iara Maria Sapper 
Griebeler e os professores, Everaldo Soares do 
Instituto Estadual de Educação Odão Felippe 
Pippi, Sulane Lenz da EEEM Dr. Augusto do 
Nascimento e Silva e Aline Rodrigues da ETE 
Pres. Getúlio Vargas.

ROBÓTICA EDUCACIONAL EM PAUTA
A Robótica Educacional foi tema do encon-

tro realizado no dia 23 de maio, no NTE Santo 
Ângelo, com os professores que participaram 
da Formação do Kit Explorador UNO, em 
Passo Fundo. Na oportunidade foi realizada a 
programação do Robô no ArduBlock e as con-
fi gurações nos PCs para reconhecer o Arduíno 
e executar os comandos dados na programa-
ção. Também trocaram ideias sobre a criação 
de um espaço Maker (Sala Criativa). Participa-
ram deste encontro a Formadora do NTE Gerta 
Madalena von Mecheln, da 14ª CRE a asses-
sora Rosana Ciepanski Lopes, professores Ari 
Scremin da ETE Guaramano, Viviane Welter 
da EEEF Otto Flach, Ecléia Bozata da EEEB Pe 
Antonio Sepp, Ermandina Barrilari da EEEF 
Edi Flores Lippert e Sonia Finoket do EEEM 
Unirio Carrera Machado.

O Vestibular de Inverno da URI 
Santo Ângelo recebe inscrições até 
dia 5 de junho, diretamente no site 
no site www.santoangelo.uri.br e 
com taxa de R$ 30,00.

A prova única será aplicada dia 
9 de junho, às 14h e na oportunida-
de, estarão sendo ofertadas vagas 
para os cursos de Administração, 
Agronomia, Ciência da Computa-
ção, Ciências Contábeis, Direito 
noturno, Educação Física Bachare-
lado, Educação Física Licenciatu-
ra, Enfermagem, Engenharia Civil 
noturno, Engenharia Mecânica no-
turno, Engenharia Elétrica e Enge-
nharia Química.

RESULTADOS
A divulgação da lista dos classi-

fi cados acontecerá dia 10 de junho 
e no período de 11 a 14 de junho, 

devem ser realizadas as matrícu-
las. Nessa oportunidade, os inte-
ressados podem buscar informa-
ções sobre o programa de crédito 
educativo da URI, que possibilita 

fi nanciar de 25% a 50% da men-
salidade, além de benefícios como 
Fidelidade URI, Auxílio Transpor-
te, Diplomados-graduação, Grupo 
Familiar e Desconto Melhor Idade.

Retrato cotidianoEducação

Inscrições para o Vestibular 
da URI até 5 de junho

As inscrições para o Vestibular de Inverno da URI Santo Ângelo são feitas 
diretamente no site www.santoangelo.uri.br

Estudantes durante prova de vestibular na URI Santo Ângelo
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Escola Dr. Orlando Sparta de Souza 
recebe núcleo do projeto social da Asaf

A Associação Santo Ângelo de 
Futsal abriu na última sexta-feira, 
dia 24, mais um núcleo do projeto 
social “Promovendo o esporte in-
terativo nos bairros de Santo Ân-
gelo”.  O novo núcleo será sediado 
na Escola Municipal Dr. Orlando 
Sparta de Souza e irá benefi ciar 
vinte crianças.

Estiveram presentes na ceri-
mônia de abertura do novo núcleo, 
o secretário do Turismo e Esportes 
de Santo Ângelo, Vando Ribeiro, o 
Presidente da Asaf, Gelson Bettker, 
o Coordenador e técnico das Cate-
gorias de Base da Asaf, Fábio Ávila, 
o Coordenador do projeto social e 
preparador físico dos goleiros da 
Asaf, Dailon Wachekowski e a dire-
tora da escola Dr. Orlando Sparta 
de Souza, Loni Paulus. 

Também participaram da ceri-
mônia os alunos selecionados pela 
escola, juntamente com seus pais 
ou responsáveis.

O PROJETO
 O projeto social da Asaf teve 

seu início em agosto de 2015 com 
a participação de 100 crianças ca-
rentes de escolas públicas munici-
pais e estaduais de nossa cidade, e 
hoje, em quatro anos de atividade, 
já contabiliza 170 crianças.

 As crianças que participam 
deste projeto tem idade entre 7 e 
13 anos, e são benefi ciadas com 
treinamento de futsal, palestras, 
torneios, eventos em datas come-
morativas e premiação por melhor 

desempenho escolar e disciplina. 
Os treinamentos são efetuados em 
horário inverso ao turno escolar 
dos participantes. Atualmente a 
Asaf possui quatro núcleos de trei-
namento, os quais são realizados 
nas Escolas Municipais Margari-
da Pardelhas e José Alcebíades de 
Oliveira, na Escola Estadual Unírio 
Carrera Machado e a partir deste 
mês de maio, na escola Municipal 
Dr. Orlando Sparta de Souza. 

Solenidade de abertura do núcleo, na escola Sparta

FASA firma convênio com universidade
boliviana para os cursos de Engenharia

Dando continuidade às ações de internaciona-
lização, a Faculdade Santo Ângelo (FASA) fi rmou 
convênio para intercâmbio com a Universidade Pri-
vada de Santa Cruz de La Sierra (UPSA), na Bolívia, 
com ênfase nas engenharias. O diretor-presidente 
da Instituição de Ensino superior (IES) santo-ange-
lense, professor Me. Rafael Rossetto, reuniu-se com 
a equipe diretiva da UPSA na terça-feira, dia 21. 

 “A parceria fi rmada com a UPSA vai possibili-
tar que nossos acadêmicos e professores realizem 
estudos na Bolívia e que recebamos os professores 
e estudantes deles na FASA. Já em outubro, um pro-
fessor boliviano deverá participar em nossa Semana 
Acadêmica das engenharias”, antecipa Rossetto. 

A UPSA possui convênios com mais de 100 uni-
versidades em 28 países, com as quais são realizados 
intercâmbios acadêmicos de professores e estudantes, 
além de processos de cooperação e intercâmbio volta-
dos para a melhoria contínua. Na área de Engenharia, a 
instituição boliviana oferece sete cursos de graduação: 
Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia 
de Petróleo e Gás Natural, Engenharia Industrial e de 
Sistemas, Engenharia de Sistemas, Engenharia Infor-
mática e Engenharia Administrativa.

O diretor-presidente da FASA também reuniu-se 
com dirigentes e visitou a Universidad Núr e a Uni-
franz. Ambas também realizarão ações de intercâm-
bio com a FASA. 

Divulgação
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Hoje é o Dia
do Desafi o 

As atividades em Santo Ângelo estão sendo organizadas pelo 
Sesc, em parceria com a Prefeitura Municipal, e tem início às 7h 

O Dia do Desafi o é nesta quarta-
-feira, dia 29, e o Sesc Santo Ângelo, 
em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal, preparou uma série de ações. 
A programação inicia às 7h, com ati-
vidades em empresas, asilos, escolas 
municipais, escolas estaduais, escolas 
particulares, grupos de corrida, gru-
pos de ciclismo, academias. Além dis-
so, haverá aulas nas rádios locais.

DESAFIO SOLIDÁRIO
A data voltada à atividade física 

também inclui o Desafi o Solidário – 
Campanha do Agasalho, que recebe 
em diversos pontos da cidade, a doa-
ção de calçados, roupas e cobertores 
que serão repassados à Central do 
Bem, ambiente mantido pelo Gabine-
te da Primeira-Dama, com apoio das 
secretarias municipais. Os educandá-
rios públicos e privados, asilos, grupos 
de corrida e ciclismo, academias e rá-
dios disponibilizarão uma caixa para 
abarcar as doações. 

A comunidade também está con-
vidada a participar do desafi o, in-

formando ao Sesc, pelo telefone (55) 
3312-4411, o número de praticantes 
em exercícios realizados em grupo ou 
individualmente, assim como, realizar 
postagens nas redes sociais utilizan-
do a hashtag #DiaDoDesafi oSA. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone (55) 3312-4411, no site www.
sesc-rs.com.br/santo_angelo e na pá-
gina www.facebook.com/sescsanto-
angelo.

SANTO ÂNGELO VS SÃO JOSÉ 
DO RIO PARDO

O Dia do Desafi o é a maior Cam-
panha Mundial de incentivo à prática 
de atividades físico-esportivas, para 
estimular a adoção de hábitos mais 
saudáveis. O evento propõe que as 
pessoas interrompam suas rotinas 
para praticar atividades físicas, por 
pelo menos 15 minutos consecutivos. 

Durante as atividades, Santo Ân-
gelo enfrentará a cidade paulista de 
São José do Rio Pardo. A disputa 
ocorre entre municípios com mesmo 
porte populacional em toda a américa. 


