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A Feira da 
Agroindústria e 
Agricultura Familiar 
(FEAAGRI) Missões
foi lançada e os 
espaços internos já 
estão à venda

AGRICULTURA

BID lança um 
edital de concurso 
internacional que 
visa selecionar 
projetos ligados
ao fomento do 
turismo

TURISMO
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EDUCAÇÃO

Iniciou a obra de reforma da rede de energia 
elétrica e a implantação de uma subestação na 
Escola Estadual Augusto do Nascimento e Silva, 
o prazo de conclusão da obra é de 120 dias 
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Marcos Demeneghi

Cresce em Santo Ângelo o emara-
nhado de fios de telecomunicações nos 
postes, muitos deles, pendurados sem 
utilidade alguma. 

O fato pode estar associado a mudan-
ça de hábito dos consumidores, ao au-
mento do número de prestadores de ser-
viços nesta área e também aos acidentes. 

Como resultado deste contexto, ob-
serva-se  fios desorganizados, ociosos e 
arrebentados, fatores que contribuem 
para a poluição visual da área urbana. 

Os acidentes que ocasionam o rom-
pimento de cabos evidenciam este pro-
cesso e causam influência  em todo um 
conjunto de empresas que compartilham 
este espaço, inclusive, na qualidade do 
serviço entregue aos consumidores. 

Cada vez que um acidente ocorre, 
acarreta em interrupção do tráfego de 
informações, afetam serviços de inter-
net, telefonia, TV a cabo, entre outros 
serviços de streaming que já fazem parte 
da rotina dos moradores. 

O rompimento ocorre em virtude da 
poda de árvores, colisão nos postes, veí-
culos de carga com altura acima da mé-

dia e até mesmo a troca de postes reali-
zada pela concessionária RGE. 

Por fim, são ações que resultam no 
aumento do caos visual e até, certo as-
pecto de abandono. 

Potencializa ainda o problema, a re-
dução das linhas telefônicas convencio-
nais e o aumento do uso de fibra óptica. 
Fios da telefonia sobram concorrendo 
para o abandono e o aspecto visualizado 
nas vias públicas. 

O rompimento de cabos por aciden-
te não são tão recorrente, quanto possa 
parecer, pois as operadoras de teleco-
municações e provedores de internet, 
embora, confirmem os prejuízos com o 
rompimento de cabos, consideram que 
os maiores problemas detectados nos úl-
timos meses, estão associado a troca de 
postes.

ESCLARECIMENTO DA RGE
Neste sentido, a RGE esclarece que 

o uso compartilhado deste espaço segue 
normas técnicas e projeto previamente 
acordado, afirmando que comunica to-
das as empresas compartilhantes (TV a 

cabo, telefonia, internet) “sempre que 
vai executar obras na rede elétrica que 
possam afetar os cabos. O objetivo é 
que essas empresas acompanhem a ação 
e possam executar os seus serviços tão 
logo as intervenções da RGE sejam con-
cluídas” comunicou em nota a conces-
sionária. 

Segundo a regulação do setor elétri-
co, as empresas prestadoras de serviços 
de telecomunicações podem utilizar os 
postes da rede elétrica mediante apre-
sentação e aprovação de projeto especí-
fico à distribuidora de energia. Apenas o 
poste tem uso compartilhado, sendo os 
cabos de propriedade de cada empresa. 

Assim como ocorre com os cabos 
utilizados pelas distribuidoras no for-
necimento de energia elétrica, os cabos 
e equipamentos de telecomunicações 
precisam ser utilizados pelos operadores 
com rigorosa observância das normas 
vigentes, fixadas pelas agências que re-
gulam os serviços envolvidos - ANEEL e 
ANATEL.”

Informou a concessionária por meio 
da assessoria de imprensa.

A poluição visual das redes A poluição visual das redes 
de telecomunicações cresce de telecomunicações cresce 
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2/8/2019 - 14h
1° Prêmio -  8.449
2° Prêmio -  0.850
3° Prêmio -  8.610
4° Prêmio -  1.437
5° Prêmio -  8.062
6° Prêmio -  7.408

2/8/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Editorial
 

Na edição de hoje 
destacamos quatro te-
mas principais: Edu-
cação, infraestrutura 
urbana, eventos e tu-
rismo, além do caderno 
de saúde “Viver Bem” e 
a revista social BS Ma-
gazine. 

Abrimos o trabalho 
com o retrato cotidiano 
e uma discussão sobre 
a poluição visual cau-
sada pelos cabos de co-
municação, que com-
partilham os mesmos 
postes utilizados para 
a condução da energia 
elétrica, confi ra. 

Ainda sobre infra-
estrutura urbana, rela-
tamos obras que estão 
em processo de realiza-
ção em Santo Ângelo, 
como a revitalização 
da iluminação pública, 
obras de asfaltamento 
e ainda a pintura do 
parquinho da Praça Pi-
nheiro Machado. 

Os eventos que es-
tão na agenda social de 
Santo Ângelo e nesta 
semana ganharam des-
taque também fazem 
parte da edição: Feaa-
gri Missões, ofi cina de 
poesia do GDF Os Far-
roupilhas, quermesse 
da paróquia Anjo da 
Guarda, palestras e 
muito mais, confi rma 
a maioria das informa-
ções sobre eventos na 
página 4.

O BID lançou um 
edital que regulamenta 
a concorrência para o 
fi nanciamento de pro-
jetos voltados ao tu-
rismo. Quem pretende 
participar ou se infor-
mar melhor, pede ler o 
conteúdo na página 6.

Na capa destaca-
mos um assunto que 
já foi pauta em outras 
edições, hoje ele vem 
com o enfoque da so-
lução, pois fi nalmente 
foi iniciada a obra de 
implantação de uma 
subestação de energia 
elétrica na Escola Esta-
dual Augusto do Nasci-
mento e Silva. 

Boa leitura e ótimo 
fi nal de semana.

Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Minguante
24/7 a 31/7

Nova
1º/8 a 6/8

Notas

A terceira Quermesse da paróquia Santo Anjo 
da Guarda será realizada neste fi nal de semana. Sá-
bado, dia 3 e domingo, dia 4. 

Os interessados em adquirirem os produtos 
ofertados por este tradicional evento gastronômico 
de Santo Ângelo terão acesso pela Rua Sete de Se-
tembro e poderão adquirir: Carne de porco assada, 
sonhos, pastéis, galetos, cucas, batata doce carame-
lizada e polenta frita.

Quermesse neste 
sábado e domingo 

Limpeza de reservatório 
A CORSAN informa a seus usuários que iniciará 

na próxima semana a limpeza de seus reservatórios, 
na cidade de Santo Ângelo e na cidade de Entre 
Ijuis. Dia 06 de agosto (Terça-feira) serão limpos 
os reservatórios situados na Unidade de ENTRE 
IJUIS, com início às 22 hs e término às 04:00hs. 

Para a cidade de Santo Ângelo estaremos divul-
gando as datas das limpezas na próxima semana.
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Ofertas válidas para este final de semana, nos Supermercados COTRISA 
de Santo Ângelo. Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. 

Encomendas pelo fone: 3312-4159

CERVEJA SCHIN
473ML

R$ 2,99

ÓLEO DE SOJA LEVE 
900ML

R$ 2,99

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 10,99

COXA E SOBRECOXA
KG

R$ 6,99

FESTIVAL DAS CUCAS 
UN.

R$ 5,99

RAÇÃO PARA CÃES
STREE DOG 7KG

R$ 19,99

ERVA MATE 
SEIVA PURA 1KG

R$ 8,99

REQUEIJÃO NESTLÉ 
TRAD. E LIGHT

R$ 4,99

CO SO COSO

C JA SCHINS

ERVRVA MATE
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Arquitetos realizam 
imersão na 
Experiência

Hunter Douglas

Recentemente a loja Estilo realizou uma imer-
são no HD Experience – Experiência Hunter Dou-
glas, para escritórios de arquitetura de Santo Ânge-
lo. No evento, os arquitetos tiveram a oportunidade 
de participar de uma capacitação, e assim, conhece-
ram com maior profundidade os produtos e últimos 
lançamentos da Hunter Douglas. 

A Hunter Douglas é uma empresa multinacional 
holandesa com 100 anos de história e competência 
no mercado internacional. Seu principal negócio é 
fazer persianas e coberturas, de acordo com o pro-
prietário da loja Estilo, Tito Feix, a imersão auxilia 
os profi ssionais a terem acesso a novidades e dicas. 
“Quem participa se surpreende com o conteúdo. 
Esta foi à primeira vez que realizamos em Santo 
Ângelo, tivemos duas turmas e pretendemos fazer 
a próxima imersão em dois meses, quem tiver in-
teresse em se atualizar, deve participar”, disse Tito. 

Fabrício Zanotto, Bibiana Schneider, 
Andressa Ceretta e Gabriele Bolzan

Divulgação

Tito Felix ao lado dos participantes do curso

Divulgação

Encontro de 
Trabalhadoras Rurais

Um encontro de mulheres trabalhadoras rurais 
será realizado no dia 14 deste mês. O evento inicia-
rá às 9h e encerrará às 16h no centro de eventos dos 
professore municipais de Santo Ângelo. O evento é 
organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Santo Ângelo. 

O encontro é inspirado na Marcha das Margari-
das que lembra a trajetória de Margarida Maria Alves, 
uma das primeiras mulheres a exercer um cargo de di-
reção sindical no Brasil. Ela foi defensora dos direitos 
humanos e seu nome e sua história de luta inspiraram 
a Marcha das Margaridas, que foi criada no ano 2000.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

9h – Recepção; 9h30min – Abertura
10h30min – Palestra “Qualidade de Vida” ministrada pela 
instrutora do SENAR Diana Ciolim
11h30min – Palestra “O SUS em Santo Ângelo” ministrada 
pelo atual responsável pelos Postos de Saúde Sr. Jerônimo 
Riechel. 
12h30min – Almoço; 13h30min – Tarde recreativa; 16h – 
Encerramento

Eventos

Curso exclusivo Curso exclusivo 
com Max Gehringercom Max Gehringer

Mudar a vida das pessoas por meio da educação 
de qualidade é o compromisso do Senac-RS. Por 
isso, o Senac Santo Ângelo está lançando uma ca-
pacitação exclusiva com o administrador e consul-
tor empresarial Max Gehringer. A ação faz parte da 
nova campanha, onde todos os alunos matriculados 
em cursos técnicos, a distância ou presenciais, ga-
nham um curso exclusivo de consultoria de carreira.

Nas aulas, Gehringer vai abordar assuntos como 
“O que faz a diferença no mercado de trabalho”, 
“Como um curso técnico pode mudar a sua vida”, 
“Gestão de carreira”, “Marketing pessoal” e “Em-
preendedorismo”. No total, serão cinco “Max Aulas” 
EAD com o objetivo de preparar os alunos para ini-
ciar uma mudança em suas vidas.

Informações podem ser obtidas pelo site www.
senacrs.com.br/tecnicos.

Foi realizada na manhã desta 
quinta-feira, 1º de agosto, o lan-
çamento da décima edição da Fei-
ra da Agroindústria e Agricultura 
Familiar (FEAAGRI) Missões, 
que será realizada de 3 a 7 de 
setembro de 2020 no Parque de 
Exposições Siegfried Ritter, com 
entrada franca. O Pavilhão de 
Hortigranjeiros da Avenida Ve-
nâncio Aires sediou a solenidade.

O evento é promovido pelo 
Governo Municipal em conjun-
to com a Associação dos Pro-
dutores de Hortigranjeiros e 
Produtos Coloniais de Santo Ân-
gelo (APROCOHSA); COTRISA, 
EMATER, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais e Sindilojas 
Missões, com apoio da Câmara 
de Vereadores, ACISA, CDL, 14ª 

Coordenadoria Regional de Edu-
cação; Associação das Entidades 
Tradicionalistas de Santo Ângelo 
(ASSETRASA); Etnias, Institu-
to Federal Farroupilha Campus 
Santo Ângelo; Faculdade CNEC 
Santo Ângelo; URI Santo Ângelo 
e Sindicato Rural.

O presidente da 10ª edição 
e presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Daniel 
Casarin, anunciou a abertura da 
comercialização dos espaços in-
ternos e externos que está sendo 
realizado no Centro Administra-
tivo do Parque de Exposições.

Casarin agradeceu a confi an-
ça dos membros das entidades 
que compõem a comissão central 
da feira e do Governo Municipal 
para que continuasse à frente do 

evento. Ele disse que a edição de 
2018 exigiu muito esforço e de-
dicação dos organizadores, o que 
foi compensado com a superação 
das expectativas. “A edição pas-
sada foi um desafi o muito grande, 
por tratar-se de um novo forma-
to. Esperávamos entre 80 e 100 
expositores e reunimos cerca de 
200. Os excelentes resultados nos 
motivam a acreditar numa edição 
ainda maior no próximo ano”.

O presidente estabeleceu para 
a edição de 2020 a meta de reu-
nir 230 expositores e receber um 
público em torno de 50 mil visi-
tantes. “Para isso, contamos com 
o apoio e o esforço de todo o setor 
da agricultura familiar e continu-
amos com todo o apoio do Gover-
no Municipal e da comunidade”.

A Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar (FEAAGRI) Missões
foi lançada e os espaços internos já estão à venda

FEAAGRI espera atrair 
mais de 200 expositores

Assessoria Comunicação PMSA/ Fernando Gomes

O prefeito Jacques Barbosa elogiou o empenho das 
entidades organizadoras na retomada da FEAAGRI 

Reinaldo Machado, Gilmar Borges,  Daniel Casarin, Diomar 
Formenton, Jacques Barbosa, (Comprador da Feira) e Antônio Peppe

Oficina de declamação 
de poesias do GDF 
Os Farroupilhas e 

homenagem alusiva
ao Dia dos Pais

A patronagem do GDF – Os Farroupilhas está in-
centivando os eventos culturais, só nesta semana, se-
rão realizados dois eventos: um ofi cina de declamação 
e a palestra “Tradicionalismo e seus Valores”, após a 
exposição do tema, será servido um jantar e as inver-
nadas farão uma apresentação alusiva ao dia dos Pais. 

O Poeta e escritor Otávio Reichert será o media-
dor de uma ofi cina gratuita de poesia que terá início 
às 19h30min da próxima terça-feira, dia 6, na sede 
do GDF Os Farroupilhas, localizada na zona norte 
do Município de Santo Ângelo. O evento é aberto ao 
público em geral e os participantes da ofi cina rece-
berão certifi cado de participação. 

Uma das prioridades da gestão do GDF – Os Far-
roupilhas é a realização de eventos culturais e está 
formando uma agenda que agrega novos eventos to-
dos os meses, na próxima sexta-feira, dia 9, a Conse-
lheira do MTG, Iara Roth, falará sobre “Tradiciona-
lismo e seus valores”, após, será servida uma janta e 
as invernadas farão uma apresentação especial para 
homenagear aos pais. 

Os cartões para o jantar podem ser adquiridos ao 
valor de R$ 20 adulto e para crianças de 7 a 10 ao 
valor de R$ 7. 

Divulgação
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Concluído o 
asfaltamento nos 

bairros Maria Ritter
e Alvorada

Foi concluída no fi nal da manhã da quinta-feira, 
1º, as obras de asfaltamento nos bairros Maria Rit-
ter e Alvorada, investimento de mais de R$ 910 mil 
para a cobertura asfáltica de 15 quadras, com recur-
sos do Pró-Transporte, por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC 2) do Governo Fe-
deral, mais a contrapartida fi nanceira do município. 

A empresa vencedora do processo de licitação 
para as melhorias nos bairros trabalha agora na 
construção dos passeios públicos na Rua Vinte de 
Setembro, entre a Avenida Salgado Filho e a Rua 
Natale Zanetti.

Foram asfaltados os trechos da Rua Augusto 
Frank, entre a Avenida Salgado Filho e a Rua Na-
tale Zanetti; a Rua 20 de Setembro, entre a Aveni-
da Salgado Filho e a Rua Natale Zanetti; e a Rua 
Natale Zanetti, entre as ruas Vinte de Setembro e 
Augusto Frank. 

Com a conclusão do asfaltamento nos bairros 
Maria Ritter e Alvorada o município eleva para 
250 quadras pavimentadas. 

NERI CAVALHEIRO E COHAB
Outras 15 quadras nos bairros Neri Cavalheiro 

e COHAB receberão nova camada asfáltica, inves-
timento na ordem de R$ 1.629.991,26, também 
com recursos do Pró-Transporte. A cobertura as-
fáltica terá início pela Rua Fernando Taborda en-
tre as ruas Elói Nelson Pedrazza e Salvador Fra-
goso César, no Bairro COHAB, trecho que já está 
com o sistema de drenagem pluvial construído.

O ritmo das obras segue intenso nos bairros, 
com a fi nalização da rede de drenagem pluvial e 
a construção das sarjetas para o escoamento das 
águas da chuva para receber pavimentação as-
fáltica das seguintes quadras: Rua Mora Guima-
rães, entre Travessa Atlântida e Rua Victor Muller 
Lampert; Rua Vicente Goulart Loureiro, entre as 
ruas Mora Guimarães e Joni Pedro dos Santos 
Machado; Rua Salvador Fragoso César, entre as 
ruas Joni Pedro dos Santos Machado e Manoel 
Teodomiro de Souza; e Rua Joni Pedro dos Santos 
Machado, entre as ruas Vicente Goulart Loureiro 
e Salvador Fragoso César.

Infraestrutura

A ação integra o Plano de Revitalização Urbana, para recuperação
de espaços públicos do município

Parquinho da Praça Pinheiro 
Machado é revitalizado

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEM-
MA) efetivou a instalação de novos brinquedos, pin-
turas e reparos no parquinho infantil da Praça Pi-
nheiro Machado, Centro Histórico da cidade, esta 
ação foi realizada em parceria com a Innovar Incor-
porações, empresa do setor imobiliário que trabalha 
como infraestrutura e áreas urbanizadas. 

Conforme o secretário do Meio Ambiente, Fran-
cisco da Silva Medeiros, a iniciativa com a empresa 
privada benefi ciou a renovação de um espaço in-
fantil tradicional na cidade, instalado há décadas 
no Centro Histórico, sendo um atrativo impor-

tantíssimo para o lazer das crianças. “Foram ins-
taladas uma casinha de escorregador, o gira-gira, 
balanços novos, e realizados reparos e pinturas na 
área”, disse Medeiros.

Segundo o secretário a recuperação do parqui-
nho, vai ao encontro das ações do Plano de Revitali-
zação Urbana, iniciativa do Governo Municipal que 
visa à restauração de espaços públicos. Na próxima 
semana deverá ter início à recuperação do cantei-
ro central da Rua Bento Gonçalves, no entorno do 
Centro Histórico, local que concentra a chegada 
dos ônibus de turismo em Santo Ângelo. 

Brinquedos revitalizados na Praça Pinheiro Machado

Assessoria Comunicação PMSA/ Fernando Gomes
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BID abre edital para fortalecer o 
turismo nas Missões Jesuíticas

Crédito Jefferson Bernardes Banco de imagens MTur Destinos

Turismo

Concurso internacional vai selecionar empresas que desenvolverão o plano de marketing e de integração do roteiro religioso
O Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) lançou nesta semana um edital para selecio-
nar o melhor modelo de gestão para desenvolver o 
roteiro de turismo de religioso, que une Brasil, Pa-
raguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. O objetivo é in-
tensifi car o turismo da Rota das Missões Jesuíticas.

O projeto selecionado receberá quase R$ 2 mi-
lhões (US$ 500 mil) para criar um plano de comuni-
cação, marketing e imagem e um concurso destinado 
à seleção de projetos privados de caráter inovador, 
voltados especialmente a microempreendedores in-
dividuais, pequenas empresas e startups ligadas ao 

turismo na região.
“Vamos trabalhar para consolidar a rota no mer-

cado internacional de viagens, com a oferta de rotei-
ros integrados, para atrair mais visitantes estrangei-
ros, melhorar a conectividade entre os nossos países 
vizinhos e gerar emprego e renda”, afi rma o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. 

Os interessados têm até a próxima segunda-
-feira, 05, às 16 horas, para enviar seu projeto. Para 
obter mais informações é necessário entrar em con-
tato pelo e-mail adelam@iadb.org ou pelo site www.
iadb.org/pt. 

Além dos R$ 2 milhões para o desenvolvimento 
do roteiro, o Ministério do Turismo articula junto ao 
BID um investimento de US$ 100 milhões na rota. 
O Caminho das Missões Jesuíticas conecta 19 ícones 
da história da colonização jesuítica, reconhecidos 
pela UNESCO como patrimônios mundiais da Hu-
manidade, além de sete áreas naturais protegidas.

O turismo religioso faz circular US$ 4,4 bilhões 
em 20 milhões de viagens internacionais por ano no 
mundo. No Brasil, o segmento movimenta anual-
mente R$ 15 bilhões em 8,1 milhões de viagens do-
mésticas movidas pela fé.
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Divulgação

Alinhado aos valores e princí-
pios da cooperativa, em que estão 
inseridos o bom atendimento, o 
respeito e a empatia, a Unimed 
Missões/RS instituiu o alojamen-
to conjunto ao seu Bloco Cirúr-
gico, que visa estreitar o vínculo 
afetivo da mãe e bebê e estimular 
o aleitamento materno imediata-
mente após o nascimento. Este 
modelo é preconizado pela Orga-
nização Mundial de Saúde. 

A coordenadora do Bloco Ci-
rúrgico, enfermeira Paola Dal 
Forno, garante que o modelo in-
centiva o contato pele a pele da 
mãe com o bebê e a permanência 
conjunta desde o nascimento até 
a alta hospitalar. “Anteriormen-
te, o bebê permanecia no berçá-
rio depois do parto, e a mãe era 
encaminhada para a sala de re-
cuperação pós-anestésica. Para 
as mães que já haviam passado 
pela experiência anterior, os re-
latos são de extrema satisfação 
com o novo modelo, por pos-
suir uma maior humanização no 

atendimento”.
O alojamento conjunto con-

ta com assistência integral e 
atenção plena dos profi ssionais 
médicos e de enfermagem para 
o bebê e para puérpera. Os be-
bês são acompanhados de for-
ma ininterrupta e são fornecidas 
orientações sobre o aleitamento 
materno e cuidados com o bebê, 
preparando os pais para alta 

hospitalar.
Outra novidade referente ao 

Berçário é que agora os bebês 
que nascem na Unimed Missões/
RS podem ser conferidos através 
das redes sociais da cooperativa, 
possibilitando o compartilha-
mento da foto com familiares e 
amigos. Endereços: facebook.
com.br/unimedmissoes e @uni-
medmissoes no Instagram. 

Unimed Missões/RS disponibiliza alojamento 
conjunto em seu berçário

Nesta semana os professores das escolas muni-
cipais Coronel Eurico de Morais; Antônio Manoel; 
Professora Mathilde Ribas Martins, e Nossa Senho-
ra dos Navegantes, participaram da capacitação do 
Programa de Educação Empreendedora, realizado 
pelo Governo Municipal e SEBRAE. A iniciativa 
busca desenvolver a capacidade empreendedora dos 
alunos do ensino fundamental para contribuir com 
seu desenvolvimento e futuro profi ssional. 

A capacitação ocorreu de 29 a 31 de julho, e foi 
desenvolvida no auditório da Secretaria Municipal 
de Educação e no Centro Municipal de Cultura. Os 
diretores das escolas selecionadas já foram capacita-
dos. Neste segundo semestre mais de 400 alunos do 
primeiro ao nono ano do ensino fundamental serão 
benefi ciados. 

A capacitação se dá com o desenvolvimento do 
curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP), que trabalha o estímulo ao desenvolvimento 
dos comportamentos empreendedores e a utilização 
de ação planejada através de dinâmicas e atividades 
criativas, inovadoras e de acordo com a faixa etária 
do estudante, destaca os formadores. 

A capacitação está sendo desenvolvida em par-
ceria com o SEBRAE, tendo como formadores os 
consultores selecionados pelo SEBRAE com ampla 
experiência: Josemary Almeida e Alberto Freo. 

Programa Nacional 
de Educação 

Empreendedora é 
realizado em
Santo Ângelo

Professores da rede municipal concluem capacitação

Divulgação JEPP

FASA realiza 
oficina de Libras

A Faculdade Santo Ângelo (FASA) deu início a uma 
série de ações visando essa inclusão de forma real e 
para além do discurso. No mês de julho, o Núcleo e de 
Acessibilidade e Inclusão (NAI) ministrou as primeiras 
ofi cinas sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

 Foram realizadas duas edições - uma durante a 
Jornada de Formação Docente e outra com o gru-
po de colaboradores da Faculdade. A Libras é um 
dos idiomas ofi ciais do Brasil, com características 
e especifi cidades. De forma introdutória, a ofi cina 
abordou tópicos da cultura e comunidade surda, 
comunicação; alfabeto em Libras e datilologia 
(representar cada letra com seu sinal específi co), 
principais saudações, verbos mais usados, cores; 
sinais, frases e nomes próximos à FASA.

PROUNI terá nova 
chamada

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 
a partir de segunda-feira, 05, o Programa Universida-
de para Todos – PROUNI estará disponibilizando as 
bolsas de estudo remanescentes do processo seletivo 
regular do segundo semestre.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo 
site do Prouni, desta vez, também poderão partici-
par os candidatos que fi zeram o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) a partir de 2010.Os alunos já 
matriculados na instituição de ensino terão até 30 de 
setembro para se inscrever e aqueles que não estão, 
poderão fazer a inscrição até 16 de agosto. 

Geral

Luz para o “Augusto”
Iniciou a obra de reforma da rede de energia elétrica e implantação de uma subestação 
na Escola Estadual Augusto do Nascimento e Silva, o prazo de conclusão é de 120 dias 

Iniciou o processo de insta-
lação de uma subestação e a re-
forma da rede de energia elétrica 
da Escola Estadual Augusto do 
Nascimento e Silva. Na tarde de 
quinta-feira, dia 1º, um poste e 
um transformador foram implan-
tados, indicando que, o problema 
de falta de energia que impactava 
na rotina dos estudantes será gra-
dativamente solucionado. 

A assessora de obra das 14ª 
CRE – Coordenadoria Regional 
de Educação, Lili Elaine Steinke, 
acredita que durante o processo 

de implantação da nova rede, a 
energização de alas da escola seja 
restabelecidas aos poucos, mas 
esclarece que, tudo depende de 
questões técnicas de responsabi-
lidade da empresa executante. 

O trabalho envolve recursos 
na casa de R$ 310 mil e iniciou 
no dia 18 de julho. A assessora 
lembra que existe um prazo de 
execução da obra, todo o trabalho 
será realizado em quatro etapas, a 
primeira delas será concluída em 
30 dias, a seguinte em 60, e assim 
sucessivamente até 120 dias.

A rede elétrica da Escola foi 
interditada no fi nal do mês de 
abril, quando foi percebida fuma-
ça e um estrondo próximo da sala 
onde fi ca a secretaria e salas de 
aula. Diante do ocorrido as aulas 
foram suspensas, até que a Dire-
ção da Escola, Conselho Escolar, 
Círculo de Pais e 14ª CRE – Coor-
denadoria Regional de Educação 
resolveram dar continuidade ao 
ano letivo, mesmo sem energia 
elétrica, os alunos do noturno 
foram remanejados para outras 
escolas.

Marcos Demeneghi

Trabalhadores a serviço da Eletro Vortmann  LTDA realizam a colocação de um poste e um transformador no pátio da escola
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Universitários da Universitários da 
URI visitam pontes e URI visitam pontes e 
grandes estruturasgrandes estruturas
Estudantes do curso de Engenha-

ria Civil cumpriram viagem de estu-
dos técnicos dias 26 e 27 de julho, 
quando visitaram diferentes pontes, 
de acordo com projeto da disciplina 
Pontes e Grandes Estruturas, minis-
trada pelo professor Denizard Batista 
de Freitas.

Entre as obras visitadas estão as 

pontes sobre os rios Ijuí Grande, Con-
ceição, Lajeado Grande, Rio Uruguai, 
em Iraí; Rio Chapecó (SC) e ainda a 
fábrica de pré-moldados Ceraçá, em 
Pinhalzinho, Santa Catarina.

As viagens de estudos técnicos 
acontecem todos os semestres e con-
solidam os conhecimentos construí-
dos em sala de aula.

Assessoria de Comunicação - URI Santo Ângelo


