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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria
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4/6/2019 - 14h
1° Prêmio -  0.233
2° Prêmio -  6.368
3° Prêmio -  2.868
4° Prêmio -  0.447
5° Prêmio -  4.654
6° Prêmio -  4.570

4/6/2019 - 18h
1° Prêmio -  7.469
2° Prêmio -  0.980
3° Prêmio -  1.901
4° Prêmio -  6.164
5° Prêmio -  7.399
6° Prêmio -  3.913

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano NotasEditorial
 Chegamos ao mês 

de junho, período de 
mudanças climáticas 
e também de pensar 
no meio ambiente, 
pois o Dia Mundial 
do Meio Ambiente foi 
estabelecido na Con-
ferência de Estocolmo 
e passou a ser come-
morado todo dia 05 
de junho. 

Em virtude deste 
fato, será lançada em 
Santo Ângelo, nesta 
quarta-feira, dia 5, a 
semana do Meio Am-
biente, confi ra na pagi-
na 6 mais informações. 

Preparamos para 
esta edição uma ma-
téria que destaca 
os usos do Ginásio 
Municipal Professor 
Marcelo Mioso. Existe 
uma agenda esportiva 
que está valorizando 
este patrimônio pú-
blico e justifi ca a exis-
tência destes espaços 
destinados para a in-
tegração esportiva. A 
matéria é explicativa e 
permite conhecer me-
lhor este trabalho. 

Na contracapa do 
jornal você encontra 
mais informações so-
bre um órgão musical 
que a paróquia da Ca-
tedral Angelopolitana 
está leiloando, saiba 
que instrumento é esse 
e qual o lance inicial. 

Ocorreu na segun-
da-feira um incêndio 
no Centro de Santo 
Ângelo, e mais uma 
vez na Rua Marechal 
Floriano. Nossa equipe 
apurou as informações 
ofi ciais junto ao Corpo 
de Bombeiros e tam-
bém esteve in loco ve-
rifi cando a ocorrência.

Que nossa semana 
seja repleta de boas 
realizações. Boa  lei-
tura.

Nova
3/6 a 9/6

Marcos Demeneghi

As obras de canalização das 
águas da chuva, que fazem parte 
do novo Plano Municipal de Drena-
gem Pluvial, iniciaram pelos bair-
ros da cidade. Na Rua Santo Ânge-
lo, por exemplo, local onde as obras 
estão sendo realizadas nesta sema-
na, havia um problema histórico, 
os moradores chegaram a construir 
muretas de contenção para evitar 
que a água da sarjeta invadisse seus 
terrenos e casas.

Para resolver o problema foram 
abertos canais onde foram implan-
tados canos com um metro de diâ-
metro. A Rua Santo Ângelo contará 
com bocas de lobo, nesta mesma 
obra, foram criados novos pontos 
de captação de água (bocas de lobo) 
na Av. Getúlio Vargas. Pretende-se 
evitar que o excesso de água desça 
pela avenida acumulando no pon-
to mais baixo, e ao mesmo tempo 
resolva este problema histórico na-
quele local.

A execução desta obra está in-
cluída no Plano Municipal de Pre-
venção a Alagamentos. O total de 
investimentos que inclui outros 
pontos da cidade é de R$ 2,3 mi-
lhões, recursos do Fundo Municipal 
de Gestão Compartilhada, captados 
a partir de um acerto realizado com 

a Corsan. 
A decisão dos locais onde as 

obras estão sendo realizadas foi 
tomada a partir de um diagnóstico 
que identifi cou onde aconteciam 
alagamentos e outros problemas de 
escoamento de água pluvial e cria-
vam problemas para os moradores, 
confi ra a relação:

Ruas Santo Ângelo e São Luiz, 
até a Rua Marquês de Tamandaré 
no Bairro Ditz, com aproximada-
mente 500 metros; 

Rua Antunes Ribas, trecho en-
tre a Avenida Rio Grande do Sul e 
a ponte sobre o Rio Itaquarinchim, 
424 metros; 

Avenida Venâncio Aires, no tre-
cho entre a Avenida Rio Grande do 
Sul e Rua São José, Bairro São Car-
los, com extensão de 800 metros; 

Rua Vicente Manoel de Deus, 
entre as ruas Piratini e Tenente Fi-
délis – Bairro Missões - 275 metros;

Ruas Francisco Donato e Juca 
Raimundo, com 89 metros de tu-
bulação, no Bairro Emília;

Rua Sepé Tiaraju até a Rua Co-
ronel Carlos de Campos Gay, no 
Bairro Emília; 

Rua 25 de Julho, trecho a par-
tir da Rua Marquês do Herval até o 
Rio Itaquarinchim.

Drenando água

Divulgação

Rotary promove
bazar solidário

 Os quatro Clubes de Rotary de Santo Ângelo 
promovem um Bazar Solidário nos próximos dias 
07 e 08 de junho, na Casa da Amizade (em frente 
à CIMISA). Durante o bazar, serão ofertadas mer-
cadorias doadas pela Receita Federal do Brasil, com 
o objetivo de contemplar entidades benefi centes de 
Santo Ângelo.  

Entre as mercadorias ofertadas estão materiais 
de informática, antenas, roteadores, placas de víde-
os, videogames, acessórios para rádio e TV, telefones 
celulares e acessórios, multimídias para carros, fer-
ramentas, lanternas, lâmpadas, relógios, produtos 
de beleza, cremes, bronzeadores, shampoos, roupas, 
cobertores, tapetes, além de  brinquedos e materiais 
para motos e motociclistas.   O bazar funcionará das 
9h às 18 e para comprar, é necessário apresentar o 
CPF. Além disso, a forma de pagamento será somen-
te em dinheiro. 

4ª Boteco Bicho Amigo
Acontece hoje, dia 5, a quarta edição do Boteco 

Bicho Amigo. O evento é promovido pela Confraria 
Bicho Amigo e acontece a partir das 20h no Celeiro 
Mágico. Além da tradicional feijoada e suas guarni-
ções, também será servido uma Feijoada Vegetariana. 
Além disso, o evento contará com o desfi le de moda, 
que marcará o lançamento da coleção inverno 2019, da 
Loja Abusiva. 

O valor de cada convite é R$ 40, 00 e estão à venda 
na Loja Abusiva. Segundo a organização, a renda arre-
cadada será destinada para quitar dívidas. 

Cine Autorama 
acontece hoje

O projeto Cine Autorama vai estar em Santo Ân-
gelo. O modelo de cinema ao ar livre retoma a exibi-
ção 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 hoje, no estacionamento em fren-
te ao Supermercado Rede Vivo, na Rua 25 de Julho. 

Curso de Instrutor
de Trânsito

O Detran/RS aprovou e a URI deverá ministrar 
curso de Instrutor de Trânsito, com um total de 
180h, a ser desenvolvido de 28 de junho a 25 de ou-
tubro. 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, correspondente ao valor do tes-
te psicológico. A avaliação psicológica será realiza-
da dia 8 de junho, às 9h, no prédio 1 do Câmpus, 
salas 1103 e 1104 e a divulgação dos selecionados 
acontecerá dia 14 de junho.

Processo seletivo 
de estágio

Abriram na manhã da terça-feira, dia 4, as ins-
crições para estudantes dos ensinos Superior e Mé-
dio interessados em participar do Processo Seletivo 
Público Simplifi cado para estágio remunerado na 
Prefeitura de Santo Ângelo. 

As inscrições seguem até a sexta-feira, dia 7, e 
podem ser realizadas durante o horário de expe-
diente externo da Secretaria Municipal da Admi-
nistração – das 8h30min às 11h30min e das 13 às 
16 horas -, no Centro Administrativo José Alcebía-
des de Oliveira, na Rua Antunes Ribas, 1001.

Crescente
10/6 a 16/6
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Esporte

Futsal, vôlei e basquete são as 
principais modalidades esportivas 
exercidas durante a semana e de modo 
regular no Ginásio Municipal Prof. 
Marcelo Mioso. Mas outras atividades 
completam o uso deste espaço públi-
co, como ofi cinas de dança, patinação 
e também disputas em campeonatos 
municipais, regionais e até estaduais. 
Os horários para eventos esportivos 
nos fi nais de semana, já têm reservas 
até o ano de 2020.

Uma das atividades regulares que 
envolve cerca de 700 atletas amado-
res, é o Campeonato Municipal de 
Futsal, primeira e segunda divisões.  
Nesta prática esportiva, participam 
diretamente das partidas, 37 equipes. 
Os jogos da primeira divisão ocorrem 
todas às sextas-feiras, das 20h às 23h 
e os da segunda divisão, nas terças, 
entre 20h e 22h.  

A estrutura do Marcelo Mioso 
também é utilizada para viabilização 
de projetos de inserção e iniciação 
esportiva. A ASAF – Associação San-
to Ângelo de Futsal, por exemplo, 
seleciona atletas para o futsal, treina 
e também participa de competições. 
Além de receber equipes adversárias 

nos campeonatos que se realizam no 
ginásio, a quadra é utilizada como lo-
cal de treino. As atividades regulares 
ocorrem de segunda a sexta-feira en-
tre 17h e 19h.  

Outro programa que dá utilidade 
ao Ginásio é o PELC – Programa de 
Esporte e Lazer da Cidade. Entre terça 
e sexta, das 8 às 10 e entre, 13h e 15h, 
este espaço recebe crianças e jovens 
para ofi cinas de basquete, futsal, han-
debol, dança, etc. 

Grupos de terceira idade orien-
tados pelo SESC – Serviço Social do 
Comércio também estão presentes 
no ginásio. Eles realizam atividades 
esportivas nas modalidades de vôlei, 
futsal e basquete nas terças e sextas 
feiras, entre 15 e 17h. 

Incrementa o uso e a diversidade 
de atividades, a patinação. A quadra 
do ginásio é reservada e paga pela 
Escola de Dança Sobre Rodas dos 
professores Diego de Paula e Cláudia 
Lunardi de Paula, os treinos ocorrem 
nas segundas e quartas das 19h às 21h. 

O voleibol e o basquetebol também 
são modalidades esportivas que mo-
tivam os moradores, em horários no-
turnos, nas segundas, terças, quartas e 

quintas, entre 21h e meia noite. 
O basquetebol é praticado por uma 

equipe que hoje representa o municí-
pio em campeonatos regionais e esta-
duais, a ABASA - Associação de Bas-
quetebol Santo Ângelo. Já o  voleibol é 
praticado por grupos que se dedicam a 
este esporte de modo livre. 

Nos sábados e domingos, princi-
palmente, o espaço é utilizado para 
realizações de eventos esportivos, as 

reservas são realizadas para campeo-
natos de futsal, voleibol, basquetebol, 
lutas de MMA, entre outros. 

Campeonatos estudantis como 
Jogos Escolares do Rio Grande do 
Sul (Jergs) também ocupam horário 
da agenda do Marcelo Mioso e com-
pletam o uso deste espaço público. A 
prática esportiva é também incentiva-
da por instituições de ensino como o 
Colégio Tiradentes e IF Farroupilha. 

População lota População lota 
a “agenda” do a “agenda” do 
Marcelo MiosoMarcelo Mioso

O Ginásio Municipal Marcelo Mioso está com a “agenda” 
praticamente lotada. A movimentação esportiva inicia às 
8 horas, faz uma pausa ao meio-dia, e, só cessa a meia-
noite. A reserva do espaço é feita de modo gratuito e só é 

interrompida para a limpeza nas manhãs de segunda-feira

Crianças aproveitam o espaço público para as ofi cinas de iniciação esportiva. O grupo em 
destaque usa o Ginásio Municipal Prof. Marcelo Mioso, três vezes por semana, com auxílio 
do agente social Eduardo que intercala ofi cinas de basquetebol, voleibol, handebol, futsal e, 

a agente social Luana, ministra ofi cinas de dança

Asfaltamento de trecho com obras de drenagem
Está em andamento o processo licitatório para a 

pavimentação asfáltica de trechos que estão sendo 
implantadas redes de drenagem pluvial em Santo 
Ângelo. A previsão de abertura do edital é para o dia 
24 deste mês, também com recursos do Fundo de 
Gestão Compartilhada. 

O prefeito em Exercício, Bruno Hesse, e o secre-
tário municipal do Meio Ambiente, Francisco da Sil-
va Medeiros, estiveram na manhã desta terça-feira, 
dia 4, vistoriando as obras de construção de cerca 
de 500 metros de drenagem pluvial na Rua Antunes 
Ribas, Bairro Centro-Sul, entre a Avenida Rio Gran-
de do Sul e o Rio Itaquarinchim, trecho de acesso ao 
Jardim das Palmeiras, investimento de mais de R$ 
100 mil, do Fundo de Gestão Compartilhada, inse-
rido no Plano de Prevenção a Alagamentos lançado 
pelo Governo Municipal. 

De acordo com o prefeito em Exercício, neste 
novo pacote de asfaltamentos do Governo Municipal, 
também estão incluídas a Rua Marquês do Herval 
(entre as ruas Tiradentes Sete de Setembro); a Quinze 
de Novembro (entre as avenidas Rio Grande do Sul e 
Ipiranga); e Barão de Santo Ângelo (entre a Rua Ma-
rechal Floriano e a Avenida Venâncio Aires). O inves-
timento previsto no edital é de R$ 767.632,48. 

Com os trâmites do processo licitatório, a expec-
tativa do Governo Municipal é de iniciar estas obras 
de pavimentação na primeira quinzena de julho. 

CONCLUSÃO EM 15 DIAS
O topógrafo da empresa responsável pela exe-

cução das obras da rede coletora de águas pluviais 
na Rua Antunes Ribas, Adelar Teixeira, estima um 
prazo de 15 dias para a conclusão do trecho. Segun-
do Teixeira, o solo rochoso e o período de chuvas 
intensas prejudicaram o andamento dos trabalhos. 

“O solo com muitas rochas e as chuvas em 18 dos 
31 dias de maio atrasaram o cronograma de execu-
ção das obras. A expectativa é concluir estes 500 
metros de rede pluvial em até 15 dias”, afi rmou Tei-
xeira.

Rua Antunes Ribas, Bairro Centro Sul, entre a Avenida Rio Grande do Sul e o Rio Itaquarinchim

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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DESTACANDO
Empresário Bruno Hinkelmann - 
está com sua loja Tevah - repleta de 
sugestões para você presentear o seu 
namorado com estilo e bom gosto. 

Thiago Prado - entre Cláudia (E) e 
Bábara Debacco, e Ederson “Nego” 

Garcia (D) - em recente noite de 
brindes na sua loja Thiago Prado - 

Flores e Interiores, que também tem 
sugestões para você presentear o seu 

amor com muita classe.

Contando com o prestigio de autoridades, convidados especiais e 
imprensa, na última quinta-feira, 30, a diretoria do Clube Gaúcho, 
presidida pelo casal Luís e Marilise Voese,  procedeu com o lançamento 
ofi cial da 7ª Edição do Festival do Cinema de Santo Ângelo - Curta 
Metragem,  que é uma promoção do Clube Gaúcho em parceria com 
a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura. A 7ª edição do 
Festival de Cinema de Santo Ângelo – Curta Metragem, acontecerá de 
13 a 15 de agosto. As inscrições são gratuitas e permanecem abertas 
até o dia 30 de junho.   A noite de entrega da premiação do festival, o 
Cisne de Ouro,  contará com a ilustre presença do ator global Marcos 
Caruso, que interpretou Sóstenes, na novela “O Sétimo Guardião”. O 
ator também faz parte do elenco da peça teatral “O Escândalo Philippe 
Dussaert”, que em parceria do Clube Gaúcho e a Fecomércio-RS|SESC, 
será apresentada após o encerramento do festival. O homenageado 
da 7ª Edição do Festival de Cinema em Santo Ângelo será Claus Jerke, 
um dos idealizadores do evento. Após a solenidade de lançamento do 
Festival, aconteceu um descontraído coquetel de confraternização.

FESTIVAL DE CINEMA DE SANTO ÂNGELOFESTIVAL DE CINEMA DE SANTO ÂNGELO

Claus Jerke - homenageado da 7ª Edição do 
Festival de Cinema entre Darcione Spolaor  
(E) e Luís Voese (D - vice-presidente social  e 
presidente do Clube Gaúcho, respectivamente.  E 
abaixo, Andreia Spolaor cercada pelas Soberanas 
do Clube: Isadora Taborda, Fernanda Winckler, 
Laura Basso, Alana Roncato, Vitória Henkes, Júlia 

Didonet e Ana Carolina Bragagnolo.

Bruno Hesse - Vice-
Prefeito de Santo Ângelo. 
E abaixo, Odila Motta e 

Tanara Mantovani.

Marcos Melchior e Lethiane Sausen, 
do Conselho Deliberativo do CG. E 
abaixo, Neuca Cavalheiro - Secretária 
Municipal da Cultura e Dr. Mustafá.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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Dinalva de Souza - dinâmica e respeitada 
professora da URI Santo Ângelo, acrescenta 

hoje, dia 5, mais um ano em sua vida, sendo alvo de 
muitas e merecidas homenagens, especialmente 
de seus familiares e amigos. À querida amiga 
Dinalva, parabéns e sucesso sempre!

ACONTECE HOJE...
...quarta-feira, 20 horas,  no Celeiro - Festas e 
Eventos, a 4ª edição do Boteco Bicho Amigo. O 
ápice do evento, que tem como menu: Feijoada 
Tradicional e Feijoada Vegetariana, é o desfi le 
Inverno 2019 da Loja Abusiva. Vale conferir de 
perto, especialmente quem também gosta de 
ser solidário com a Bicho Amigo, que protege 
os animais em situação de abandono.

AÇÃO DE GRAÇAS
Domingo, dia 9, após o tradicional culto 
de Ação de Graças pela Colheitra, da Igreja 
do Relógio, acontece o também tradicional 
almoço, no Ginásio de Esportes, na rua Quin-
ze de Novembro, 1750. No cardápio: chur-
rasco, galeto, cuca, porco, arroz, batata doce 
caramelada e saladas diversas.  Os convites 
estão sendo comercializados ao custo de R$ 
25,00 para adultos e crianças até 12 anos, 
R$ 15,00. Reservas na secretaria do Igreja 
do Relógio. Mais informações: 3312-2966.

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

TÁ CONTADO...
 O melhor da moda inverno 2019 está a 
sua espera nas lojas Eclipse.
 Até hoje em cartaz no Cine Cisne os 
fi lmes: “Aladdin” em 3D; “Godzilla II, O 

Rei dos Monstros” em 2D e 3D; “John 

Wick 3” e “Kardec” em 2D.
 A Sfera está com as últimas tendências 
para você arrasar nesta estação!

Foto: Lidi e Mileny|Equipe Bárbara RigoFoto: Lidi e Mileny|Equipe Bárbara Rigo
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Segurança Empresas devem possuir 
programa de medicina

do trabalho
Cuidar da saúde e da qualidade de vida dos tra-

balhadores é o objetivo da medicina do trabalho. 
Essa é uma especialidade médica voltada para pre-
venir doenças ocupacionais e controlar os riscos de 
acidentes nesse ambiente.

A Norma Regulamentadora NR-7, Portaria n.º 
3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, determina que todos os empregadores 
têm a obrigatoriedade de elaborar e implementar 
um Programa de Controle Médico em Saúde Ocu-
pacional (PCMSO) na sua empresa, com o objetivo 
de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. 

Ainda, a Norma Regulamentadora NR-9 esta-
belece a obrigatoriedade da elaboração e imple-
mentação, por parte de todos os empregadores 
e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). Esse programa visa a preser-
vação de saúde e da integridade dos trabalhadores, 
através da antecipação, reconhecimento, avaliação 
e consequente controle da ocorrência de riscos am-
bientais existentes ou que venham a existir no am-
biente de trabalho, tendo em consideração a prote-
ção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Além disso, um importante documento da Me-
dicina do Trabalho emitido pelas Clínicas de Saúde 
Ocupacional e que indica se o colaborador exami-
nado está apto ou não para exercer suas funções 
dentro de um local de trabalho é o Atestado de Saú-
de Ocupacional (ASO). Esse documento é preciso 
em diversos momentos da vida laboral, como na 
admissão, retorno ao trabalho, mudança de fun-
ção, exames periódicos e demissional. 

O artigo 201 da CLT prevê que ao não rea-
lizar os exames, a empresa está sujeita à mul-
ta que é determinada pelo fi scal do trabalho. 
Por meio da PCMSO é possível agir na antecipa-
ção de doenças tanto as de trabalho quanto as de 
vida doméstica (dia a dia), o que traz vantagens 
para o trabalhador e para o empregador. Quando 
diagnosticado doenças domésticas, a empresa en-
caminha o funcionário para atendimento médico 
na rede pública ou privada e não terá responsabili-
dade se a doença não for ocupacional. 

Para o trabalhador, caso haja algum acidente 
ou doença relacionado ao trabalho a empresa será 
responsabilizada e ele terá garantia de amparo que 
necessita. 

Portanto, com o PCMSO é possível fazer um 
controle mais efi ciente da saúde de quem contra-
ta, no diagnóstico precoce e tratamento de doenças 
ocupacionais. Além disso, uma empresa que segue 
a legislação da saúde do trabalho está protegida 
perante a segurança jurídica, na manutenção de 
situações injustas, na qual defende o empregador 
que está em conformidade com a lei.

PARTICIPAÇÃO DE 
FALECIMENTO E CONVITE 

PARA MISSA 7º DIA

Familiares de 

comunicam o falecimento ocorrido no último 
dia 30 de maio e convidam para missa de 
7º dia de falecimento a ser celebrada hoje, 
quarta-feira, dia 5 de junho de 2019, às 19 
horas, na Catedral Angelopolitana

João de
Andrade

A suspeita é de que o fogo iniciou nos fundos do estabelecimento localizado na Rua 
Marechal Floriano, próxima ao Calçadão.  O Corpo de Bombeiros foi acionado e 

compareceu ao local para debelar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse
Uma loja foi atingida 

por um incêndio no fi nal 
da tarde da última segun-
da-feira, dia 03. O estabe-
lecimento comercial fi ca 
na Rua Marechal Floriano, 
próximo ao Calçadão da 
Rua 25 de julho. 

Segundo o Corpo de 
Bombeiros de Santo Ân-
gelo, a suspeita é de que 
as chamas tenham inicia-
do na parte dos fundos da 
loja, que possui 36 metros 
quadrados.

Os bombeiros foram 
acionados por volta das 
17h40min e comparece-
ram ao local com um cami-
nhão, um auto tanque e um 
veículo de resgate. Cerca 
de oito homens trabalha-
ram para evitar que o fogo 
se espalhasse pela loja e 
atingisse estabelecimentos 
próximos. 

O sinistro não resultou 
em feridos, mas pratica-
mente danifi cou todo o es-
toque da loja. 

A proprietária do esta-
belecimento recebeu aten-
dimento médico no local, 
pois estava em estado de 
choque e posteriormente 
foi liberada.

Para atender a ocorrên-
cia, foi necessário isolar a 
quadra, o que causou des-
vio no trânsito e resultou 
em um congestionamento 
na Marechal e adjacências. 
Após combater as chamas 
e fazer o rescaldo, o Cor-
po de Bombeiros encerrou 
a ocorrência por volta das 
18h40min.

Marcos Demeneghi

Loja pega fogo no 
Centro da cidade

Corpo de Bomebiros utilizou um caminhão, um auto tanque e um veículo de resgate

Rua Marechal Floriano precisou ser fechada para o atendimento do incêndio 
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ENCONTRO NA SEDUC ABORDA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO

Durante a última terça-feira, 28, a Secretaria 
de Estado da Educação (SEDUC) recebeu técni-
cos em nutrição e assessores de alimentação das 
30 Coordenadorias Regionais do Estado (CREs). 
Na ocasião, ocorreu o alinhamento entre os pro-
fi ssionais que atuam em todas as regiões do es-
tado sobre temas como a legislação do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), boas 
práticas relacionadas à vigilância sanitária, cardá-
pio, agricultura familiar, entre outros. Com a pro-
ximidade entre a Mantenedora, CREs e escolas, a 
tarefa de levar aos estudantes do Rio Grande do 
Sul uma alimentação saudável e nutritiva ganha 
em efi ciência. Representando a 14ª CRE partici-
pou a Técnica em Nutrição e Dietética, Andressa 
Veríssimo Rodeski.

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Na terça-feira (28), aconteceu o Encontro de 
Formação do Ensino Fundamental: Referencial 
Curricular Gaúcho, na Plenária do Conselho Es-
tadual de Educação – CAFF, em Porto Alegre. Na 
pauta, a BNCC/Referencial Curricular Gaúcho: 
a Língua Portuguesa e a Matemática no Ensino 
Fundamental. Representando a 14ª Coordenado-
ria Regional de Educação, participou a assessora 
Fabíola Renz Dala Costa.

EVENTO PREMIA PARCEIROS DO 
PROGRAMA ESCOLA MELHOR: 

SOCIEDADE MELHOR
A Secretaria de Educação do Estado do Rio 

Grande do Sul realizou evento na sexta-feira (31), 
para entrega dos Certifi cados aos Parceiros do 
Programa Escola Melhor: Sociedade Melhor, no 
Palácio da Justiça, em Porto Alegre. Participaram 
a Coordenadora Regional de Educação, Enida Te-
resinha Lange Sallet e a Assessora Referência do 
Programa Escola Melhor: Sociedade Melhor, Cle-
ni Pires. A 14ª CRE conta com a adesão de todas 
as escolas de sua abrangência e com 7 parcerias 
efetivadas.

FORMAÇÃO EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E CAMPO

Nos dias 30 e 31 de maio, aconteceu a Forma-
ção Educação Ambiental e Campo: fortalecendo a 
transversalidade, com as assessorias das Coorde-
nadorias Regionais de Educação, em Porto Alegre. 
Foram abordadas as temáticas: contextualizando 
conceitos e marcos legais da Educação Ambien-
tal e do Campo; orientação e alinhamento sobre 
a BNCC e o RCG para as escolas do campo/rural; 
Agroecologia e Cooperativismo e Lixo Zero. Re-
presentou a 14ª CRE, a assessora Ivana Teixeira.

FORMAÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 

realizou neste mês de maio Encontros de Forma-
ção do Ensino Religioso, para os professores das 
escolas estaduais da região de abrangência. Os 
estudos abordaram a Legislação vigente e o Refe-
rencial Curricular Gaúcho, além de sugestões de 
atividades e dinâmicas para serem trabalhadas 
em sala de aula. Os encontros foram coordenados 
pela assessora, Diná Abreu.

FASE MUNICIPAL DO JERGS DEFINE 
EQUIPES NA MODALIDADE FUTSAL
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 

parabeniza as escolas participantes, os profi ssio-
nais de educação física e as equipes das escolas 
vencedoras na etapa Municipal dos Jogos Escola-
res do Rio Grande do Sul, na modalidade Futsal. 
Escolas vencedoras na Etapa Municipal/ Modali-
dade Futsal que participarão da Fase da Coorde-
nadoria: Juvenil/Masculino: Instituto Estadual de 
Educação Odão Felippe Pippi; Juvenil/ Feminino: 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª 
Mathilde Ribas Martins; Infantil/Masculino: Co-
légio Estadual Onofre Pires e Infantil /Feminino: 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa 
Senhora dos Navegantes.

Retrato cotidianoCidade

A Semana do Meio Ambiente 
será aberta ofi cialmente hoje, às 
9h, no Centro de Cultura, com a 
mostra de educação ambiental 
“Nos Caminhos do Saneamento”. 

A programação prepara-
da pela Prefeitura Municipal e 
Secretaria do Meio Ambiente 
(SEMMA) segue até o próximo 
domingo, dia 3, com ações que 
incluem plantios, palestras e in-

clusive uma cavalgada (confira 
abaixo a programação).

No entanto, desde o último 
fi nal de semana as ações alusivas 
à semana já estão sendo executa-
das, como o lançamento do pro-
jeto “Preservando a Vida”, que 
aconteceu no último sábado, dia 
5, na comunidade Três Sinos.

Além disso, na segunda-
-feira, dia 3, os alunos da Es-

cola Municipal de Ensino Fun-
damental Liberato Vieira da 
Cunha participaram da palestra 
“Nosso Arroio Itaquarinchim” 
com a professora Núbia Cristina 
Freitas e da oficina de “Micros-
copia e Desafio de Elaboração 
de um Vídeo do Rio Itaquarin-
chim”, com os acadêmicos do 
curso de Ciências Biológicas da 
URI Santo Ângelo. 

Cavalgada ecológica, 
plantio de árvores e ações 

educativas compõe a Semana 
do Meio Ambiente

Nesta quarta-feira, dia 5, acontece a abertura ofi cial da Semana do Meio Ambiente 
que segue até o domingo, dia 3, com diversas atividades 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

DIA 5 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

9h: Abertura da Semana do Meio Am-
biente e da Mostra de Educação Ambi-
ental – “Nos caminhos do Saneamento”
9h30min: Apresentação “Ligações Per-
igosas” - A Turma do Dionísio - Centro 
Municipal de Cultura

DIA 6 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA 

9h: Plantio e Implantação do Projeto 
Arborização mais Segura – Rio Grande 
Energia - RGE e Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 
Avenida Sagrada Família
9h30min: Pedágio e Ação Ambiental – 

CORSAN e Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 
Avenida Sagrada Família
9h30min: Prática de Sustentabilidade 
Ambiental – ASCAR/EMATER
Aldeia Indígena Aldeia Yaká – 

DIA 7 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA 

9h - Ação Ambiental Unimed Missões e 
SEMMA – Plantio na Avenida Brasil

DIA 8 DE JUNHO – SÁBADO 

9h: Ação Ambiental – ONG Eco Global 
Missões - Linha Paraíso
14 às 20h: Feira de Rua - ZISSAN - Ação 

de Educação Ambiental – Se Liga na 
REDE Santo Ângelo – Esgoto Tratado é 
Saúde- Rua Marechal Deodoro 
14h: Plantio de Árvores no Túnel Verde 
na estrada para o Rincão do Sossego

DIA 9 DE JUNHO – DOMINGO 

8h: Cavalgada Ecológica - Rincão do 
Sossego
Saída: Largo Tio Bilia – Bairro Pippi
12h: Almoço – Rincão do Sossego
10h: Ação de Educação Ambiental – Se 
Liga na REDE Santo Ângelo Esgoto Trat-
ado é Saúde- Brique da Praça Leônidas 
Ribas

Vacinação contra a gripe está aberta à população
A 12ª Coordenadoria Regional de Saúde confi r-

mou à Secretaria Municipal de Saúde a expansão 
da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 
para toda a população. 

Desde a última segunda-feira, dia 3, todas as 
pessoas podem procurar a unidade de saúde mais 
próxima de sua residência para a imunização contra 
a infl uenza. Restam cerca de mil doses disponíveis 
nas unidades básicas de saúde. O período direciona-
do somente para os grupos prioritários terminou na 
sexta-feira, 31. Após 50 dias, Santo Ângelo tem 85% 
do público-alvo vacinado. 

A imunização de 85% do público-alvo coloca San-
to Ângelo entre os municípios gaúchos com a melhor 
média de imunizações, fi cando próximo de atingir a 
meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde. Os 
números parciais divulgados pela Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) constam que cobertura vacinal 
atingiu 102% dos idosos, 103% dos professores, in-
dígenas 163%, puérperas 100%, gestantes 89%, tra-
balhadores da saúde 87% e crianças vacinadas com 
idade entre zero e seis anos incompletos, 79%.

Para a coordenadora da Secretaria Municipal 
de Saúde, Andréia Bernardi, só foi possível chegar 
ao elevado percentual de vacinação do público-alvo 
(85%) no município, em função do trabalho realizado 
pelas equipes da Saúde durante a campanha.

 Todas as unidades de saúde do município dispo-
nibilizaram vacinas, outro fator destaque foi à forma-
ção de equipes volantes para imunizar os idosos nos 
lares, e visitar acamados, mediante solicitação junto 
à secretaria e a parceria feita com a Secretaria Muni-
cipal de Educação para a imunização dos professores 
da rede pública.

Profi ssionais das unidades básicas de saúde estão 
imunizando pessoas que não fazem parte dos grupos de riscos

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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Diocese leiloa um órgão musical
Paróquia da Catedral está 

aceitando lances para o 
arremate de um órgão 

que foi usado pelas Irmãs 
Beneditinas, de Santa Rosa e, 
posteriormente, pelo Grupo de 

Canto da Catedral
O leilão de um órgão musical está em 

andamento no município de Santo Ânge-
lo. Este instrumento musical pertencia as 
Irmãs Beneditinas de Santa Rosa, depois 
que o Mosteiro foi fechado, o órgão foi do-
ado à diocese de Santo Ângelo. 

O lance inicial está orçado em R$ 10 
mil e qualquer pessoa pode procurar a se-
cretaria da paróquia para conhecer o ins-
trumento de fazer um lance. 

ÓRGÃO BOHN
Trata-se de um órgão de fabricação 

nacional: Bohn Arbon Modelo 250. Além 
das irmãs beneditinas de Santa Rosa, este 
instrumento foi usado durante três anos 
nas missas da Catedral Angelopolitana. O 
instrumento passou por uma revisão e está 
em perfeito funcionamento, afi rma o coor-
denador da Paróquia Delto Sangaletti. 

Durante a quermesse realizada no últi-
mo fi nal de semana, o instrumento foi exe-
cutado e também foi anunciado o leilão.

Marcos Demeneghi


