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 Retrato cotidianoRetrato cotidiano NotasEditorial
 Mais um Mensa-

geiro saiu da gráfi ca, 
afi nal, o exercício de 
produzir notícias é 
contínuo. Contudo, 
exige um olhar crítico 
para o meio em que es-
tamos inseridos e cri-
térios de noticiabilida-
de que levam em conta 
o coletivo de pessoas 
que entrarão em con-
tato com este material. 

Mas estes critérios 
seguem uma base sóli-
da, ou seja, pinçamos 
aquilo que parece ser 
objetivo, concreto e 
que exerce infl uência 
na vida das pessoas, 
independente do jogo 
político ou econômico 
que sustenta posições 
subjetivas. 

É com este olhar 
que detectamos uma 
sequencia de postes 
sem energia elétrica 
em um local onde a 
cidade se desenvolve 
e se expande. Este as-
sunto virou notícia de 
destaque no jornal de 
hoje. Simples assim.

Os textos que ex-
põem os conteúdos se-
guem regras claras e o 
jornalista, neste proces-
so que envolve o conhe-
cimento da profi ssão, 
consegue minimizar 
os erros que poderiam 
comprometer pessoas e 
criar injustiças, ao mes-
mo tempo que, expõe 
uma necessidade.

Na segunda-feira, 
entramos em contato 
com a assessoria da 
FGTAS/SINE a res-
posta elaborada para 
o nosso departamento 
de jornalismo virou 
notícia em todos os ve-
ículos da cidade, pois 
a partir de nossa in-
dagação, uma nota foi 
emitida pela entidade 
responsável. 

Esse é nosso papel 
e o Mensageiro com 
humildade segue um 
caminho silencioso em 
busca da “Realidade 
dos Fatos”.
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Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Concurso Amador 
de Fotografias será 

lançado dia 12
A partir da próxima segunda-feira, dia 12, ini-

ciam as inscrições para a 6ª edição do Concurso 
Amador de Fotografi as de Santo Ângelo, uma rea-
lização do Governo Municipal, por meio da Secre-
taria de Cultura. O evento será lançado durante a 
cerimônia de abertura ofi cial da 27ª Semana Cul-
tural, dia 12, às 19h30min, no Centro Municipal de 
Cultura – Rua Três de Outubro, 800. 

Com o tema “Encontros e desencontros do meu 
viver”, serão escolhidas vinte fotografi as vencedo-
ras para exposição na Feira do Livro em outubro, 
sendo os três primeiros colocados premiados em 
dinheiro. Já as outras dezessete imagens vão com-
por uma mostra itinerante. 

“Neste ano a temática do concurso pretende, 
por meio da fotografi a, incentivar os participantes 
a retratar diversos momentos do dia a dia, que po-
dem ser considerados únicos, seja um almoço em 
família, junção com os amigos, compras no super-
mercado, situações registradas pelos diferentes 
ângulos, estilos, tempos e épocas pela arte de foto-
grafar”, destacou a secretária municipal de Cultura, 
Neusa Cavalheiro.

 As inscrições devem ser realizadas com o pre-
enchimento da fi cha de inscrição (digitada ou 
manuscrita em letra de forma legível), disponível 
junto com o regulamento do concurso no Site do 
Município, na aba Secretaria Municipal de Cultura 
pmsantoangelocultura.abase.com.br/site. A fi cha 
de inscrição e a (s) foto (s) em formato JPG; me-
dindo 15x21 centímetros, devem ser enviadas para 
o email concursofotografi assantoangelo@gmail.
com, com o assunto contendo o “NOME DO CON-
CORRENTE”. As fotografi as deverão ser inéditas.

Além do envio por email, a documentação (fi cha 
de inscrição e fotos), tem que ser entregues impres-
sas na secretaria, ou via correspondência respeitan-
do a data limite da postagem, sendo endereçadas 
para: 6º Concurso Amador de Fotografi as de Santo 
Ângelo. Centro Municipal de Cultura de Santo Ân-
gelo Custódio – Rua Três de Outubro, nº 800, Cen-
tro – CEP 98.801-610, Santo Ângelo, RS. 

O concurso é para todas as faixas etárias, sendo 
permitido que cada participante inscreva até três 
fotografi as (colorida ou preta e branca), que te-
nham relação com o tema proposto. O participante 
não precisa residir em Santo Ângelo, porém as ima-
gens inscritas precisam ser retratadas no municí-
pio. Não é permitida a participação de fotógrafos 
profi ssionais, funcionários da SMC, e membros da 
comissão julgadora.

O primeiro lugar receberá troféu + R$ 500,00 
em dinheiro, o segundo troféu + R$ 300,00, e o 
terceiro, troféu + R$ 200,00.  A equipe de jurados 
será composta pelas fotógrafas Adriana Dal Forno, 
Fabiane Koaski, e a psicóloga Daniele Benvegnú.

Crescente
7/8 a 14/8

Cheia
15/8 a 22/8

SMEd incentiva projeto 
literário da Escola 

Marcelino Champagnat
A Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Marcelino Champagnat promoveu o segundo Chá 
Literário, com apoio da Secretaria Municipal de 
Educação (SMEd). Nesta edição os alunos explora-
ram a leitura das obras do escritor, compositor e 
cantor, Claudino de Lucca.

Foram trabalhadas atividades diferenciadas 
com base nas obras do autor, como releituras, ex-
posição, apresentações artísticas e culturais.

O projeto teve como objetivo envolver a comu-
nidade escolar, proporcionando que os estudantes 
tivessem uma visão diferenciada pelos livros estu-
dados, envolvendo também os familiares. O escri-
tor Claudino de Lucca participou da programação.

Marcos Demeneghi

Chegar ao Cemitério Parque 
Jardim da Paz em Santo Ângelo 
exige um trajeto diferente do habi-
tualmente utilizado pelos morado-
res da cidade. Pois a estrada mais 
popular que dava acesso ao local, 
foi interditada pelo proprietário 
das terras. 

A placa é clara ao expressar 
duas frases: “Propriedade particu-
lar. Crime de invasão”.  As placas 
são vistas na Rua Giruá, com aces-
so pela Rua Maria Tonetto Araújo, 
próximo da Fundimisa Fundição e 

Usinagem.
As pessoas que desejam ter 

acesso ao Cemitério devem seguir 
pela Rua Samuel Morse. O ingres-
so nesta rua é pela Av. Salgado 
Filho, o motorista que segue na 
direção oeste/leste vai virar a es-
querda, uma rua antes de chegar 
na ponte do Rio Itaquarinchim. 

A placa de interdição do acesso 
avisa que o novo caminho é pelo 
Bairro São Pedro. Confira uma 
amostra do trajeto feito a partir do 
Google Mapas. 

Chegar ao Jardim 
da Paz exige

novo caminho

Antes Agora
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COMUNICADO DO FGTAS/SINE

“A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) informa 
que a Agência FGTAS/Sine de Santo Ângelo está fechada por falta de 
energia elétrica. 

O corte no fornecimento de energia foi motivado pelo atraso no 
pagamento do serviço. Desde outubro de 2017, a FGTAS não recebe 
recurso federal do convênio fi rmado entre o Governo do Estado e o 
Ministério da Economia para custeio das Agências FGTAS/Sine.

O Governo do Estado concedeu suplementação orçamentária 
para manutenção das Agências de acordo com as prioridades elen-
cadas pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). A última fatura já 
foi empenhada e aguarda liberação para pagamento. A Fundação 
também está em contato com a RGE para que a ordem de corte de 
energia seja suspensa e a unidade possa restabelecer o atendimento 
prestado aos trabalhadores o mais breve possível.

Os trabalhadores que possuírem agendamento de seguro-
-desemprego e de encaminhamento de Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS) no período de fechamento da Agência serão 
contatados por telefone pelos servidores da FGTAS para remarcar a 
data de atendimento. Para atendimento os trabalhadores podem 
procurar a Agência FGTAS/Sine Ijuí. O endereço, telefone e horário 
de atendimento está disponível no site: https://www.fgtas.rs.gov.br/
agencias-fgtas-sine.”

Cidade

Sem verba para pagar conta de luz, 
serviços essenciais são prejudicados

IGP, IPE e Inspetoria de Defesa Agropecuária  e o FGTAS/SINE estão com atendimento precarizado e até impedido pela falta de 
energia elétrica. Um contingenciamento de recursos federais estaria ocasionando a falta de verba para pagar a conta de luz

Quem procura emprego ou 
precisa encaminhar a cartei-
ra de trabalho, de identidade 
e até viabilizar o encaminha-
mento de internações, exames 
e consultas pelo IPE, está sem 
atendimento, ou com o atendi-
mento prejudicado. A conta de 
emergia elétrica não foi paga e 
desde quarta-feira, dia 31 um 
papel fi xado na porta do pré-
dio explicava o motivo: Falta de 
energia elétrica.

A responsável pelo paga-
mento da conta de energia é a 
Fundação Gaúcha do Trabalho 
e Ação Social - FGTAS/SINE, 
em nota, a direção confi rma 
o corte no fornecimento pelo 
atraso no pagamento do servi-
ço. Segundo a nota, desde outu-
bro de 2017, a FGTAS não rece-
be recurso federal do convênio 

fi rmado entre o Governo do 
Estado e o Ministério da Econo-
mia para custeio das Agências 
FGTAS/Sine. 

Cerca de cem pessoas pro-
curam diariamente a agência 
FGTAS/SINE de Santo Ângelo, 
eles buscam uma vaga de traba-
lho, encaminhamento do Segu-
ro-Desemprego, ou até mesmo, 
para dar entrada na Carteira 
de Trabalho, mas sem energia 
elétrica as pessoas voltam para 
casa sem atendimento. 

Neste mesmo prédio, que 
está sem energia elétrica, tam-
bém funciona a Inspetoria de 
Defesa Agropecuária, o IGP 
– Posto de Criminalística e o 
IPERGS. Todos estes serviços 
são impactandos pela falta de 
luz. 

Apenas a energização da 

rede que alimenta a Procergs 
- Companhia de Processamen-
to de Dados do Estado do Rio 
Grande do Sul foi mantida, se-
gundo servidores, é uma conta 
separada. 

No IPERGS - Instituto de 
Previdência do Estado do Rio 
Grande do Sul o atendimento 
está sendo feito manualmente, 
os atendentes tentam resolver, 
caso a caso, na medida do pos-
sível.

No IPE além do suporte na 
área médica, diariamente são 
feitos serviços como: novos ca-
dastros de segurados e depen-
dentes, a emissão de boletos, 
expedidos malotes e feita a re-
novação de carteiras Ipe saúde, 
encaminhamento de processos 
administrativos, entre outros 
serviços.

A sede destas entidades está localizada na Rua 3 de Outubro, esquina com a Marechal Floriano

Divulgação

Mostra arquitetônica e chá da tarde abrem a 
programação da 27ª Semana Cultural

No sábado, dia 10, a partir das 9 horas, abrirá 
a programação da 27ª Semana Cultural com a sé-
tima edição da Mostra “O diálogo das artes com o 
patrimônio arquitetônico”, que fi ca em exposição 
no Museu Municipal Dr. José Olavo Machado até 
10 de setembro, de terça a domingo.

CHÁ DA TARDE
Ainda no sábado, às 17 horas, acontece um chá 

da tarde – O Teatro e a Dança em Santo Ângelo 
–, organizado pela equipe do Arquivo Histórico 
Augusto César Pereira dos Santos com a presença 
de personalidades da cidade, relatando histórias 
de tempos passados e presentes, abordando as 
artes cênicas em Santo Ângelo e suas experiên-
cias além-fronteiras. O mediador será o jornalista 

Oda Kotowski. O evento ocorre no Teatro Muni-
cipal Antonio Sepp.

A secretária municipal de Cultura, Neusa 
Cavalheiro, explica que o chá da tarde será uma 
conversa cultural que visa abordar a importância 
e o impacto das artes cênicas em Santo Ângelo. 
“Queremos fomentar ainda mais essa arte per-
formativa no município, com os talentos locais e 
regionais, no teatro, circo, e outras manifestações 
artísticas”.

“Temos diversos espetáculos que acontecem 
na cidade, com a participação de artistas locais 
e regionais, como o tradicional Santo Ângelo em 
Dança, que nesta sua 13ª edição, será de 30 de 
agosto a 1º de setembro. O festival tem mais de 30 
grupos inscritos neste ano”, acrescentou Neusa.

Marcos Demeneghi

Homenagem ao Odorico

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bes-
sa Almeida, completou, na sexta-feira, 2 de agosto, 83 
anos de idade. A direção e colaboradores prestaram ho-
menagem ao provedor pelo aniversário. Participaram 
da homenagem, a esposa do provedor, Marisa Almei-
da, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor 
técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, e outros colaboradores do HSA.   

Divulgação
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Caroline Diel Luft - publicitária que comanda  
com entusiasmo  a Adhara Print Shop, e o 

destacado empresário Toscani - leia-se Esquadrias 
em PVC, Alumínio, Vidro Temperado e Madeira,  
no domingo passado, dia 4, inauguraram idade 

nova! Ontem, dia 6, Maria Lúcia Brondani 
- empresária que dirige com dinamismo 
o Brondani Comércio de Combustiveis - 

comemorou o seu aniversário. E hoje, dia 7, Chica 

Sperling - festejada e conceituada chef, que 
assina o menu de grandes festas em nossa região, 

Bruno Mentges - renomado professor da URI 
Santo Ângelo,  da querida Bárbara Werle Grehs 

- doutora em Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental, pela UFSM, e do empresário Adriano 

Casagrande, que lidera com muita competência 
a Dimare Planejados de Santo Ângelo e de 

Ijuí, celebram a troca de idade, ouvindo o 
tradicional “parabéns à você”! Com certeza todos 

estão sendo o centro de muitas e merecidas 
homenagens, especialmente de seus familiares 

e amigos. Aos amigos: Caroline, Toscani, Maria 
Lúcia, Chica Sperling, Bruno, Bárbara e Adriano, 

parabéns e muito sucesso!
CAROLINE DIEL LUFTCAROLINE DIEL LUFT ANTÔNIO TOSCANIANTÔNIO TOSCANI MARIA LÚCIA BRONDANIMARIA LÚCIA BRONDANI

CHICA SPERLINGCHICA SPERLING ADRIANO CASAGRANDEADRIANO CASAGRANDEBRUNO MENTGESBRUNO MENTGES

FELIZ ANIVERSÁRIO!FELIZ ANIVERSÁRIO!

BÁRBARA WERLE GREHSBÁRBARA WERLE GREHS
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PINCELADAS
 Na próxima edição vão estar em destaque: a festa dos 61 anos 
do Dr. Cavalheiro e a dos 15 anos de Alice Cadore da Silva.
 Toda a moda inverno da loja Sfera está com 40% de desconto 
nas compras à vista e 30% a prazo!
 A D’Pelle - Moda Íntima - está cheia de sugestões para você 
presentear seu pai no dia dedicado à eles.
 A Casa Real Restaurante serve ao meio-dia um delicioso büff et 
quilo. Nos dias mais frios, ainda  tem um cardápio especial de sopas!
 A Abusiva continua com sua “Mega Liquidação” em toda a 
moda inverno feminina Inverno 2019”: 60% à vista ou 50% em 
duas vezes. Somente para a moda feminina. 
 Até hoje no Cine Cisne os fi lmes: “Rei Leão” e “Velozes e 

Furiosos, Hobbs & Shaw”  - em 2 e 3D.
 A Cláudia Modas - está com uma bela promoção: toda a moda 
inverno com até 40% de desconto. 
 Quando setembro chegar, um grande evento vai movimentar 
a sociedade de A a Z!!!
 Toda a coleção inverno 2019 das mais famosas e cobiçadas 
grifes, você encontra na promoção das lojas Eclipse: tudo com 
descontos de até 50%! 

EM HOMENAGEM AOS PAIS
A noite de 10 de agosto, portanto neste sábado, 

tem tudo para ser muito bacana e especial. 

Certamente vai ser uma noite com jantar 

maravilhoso e delicioso by Chica Sperling, 

que dispensa comentários e uma excelente 

música por conta do Musical Abertura, de 

Caxias do Sul, que está preparando um 

repertório pra lá de especial para agradar o 

seleto público que irá prestigiar a ocasião. 

É claro que estamos falando da  5ª edição 

do “Jantar Baile do Conselho” do Clube 

Gaúcho, que vai ter como cenário o salão 

principal da entidade social. Cabe salientar 

que o já tradicional evento também será em 

homenagem ao “Dia dos Pais”. Os convites 

ainda podem ser adquiridos na secretaria 

do Clube. Mais informações através do fone: 

3313-2463. Precisa dizer mais? Só que é 

simplesmente imperdível!
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CÍNTA 
GRZYWINSKI 

comemorou a sua 
troca de idade na 

último sábado, 
dia 3, sendo 

alvo de muitas 
manifestações 

carinhosas, 
especialmente de 

seus familiares e 
amigos. Parabéns, 
fecilidades hoje e 

sempre!
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PALMEIRO - 
feliz e realizada, 
inaugura nesta 
sexta-feira, 9, o seu 
empreendimento 
na área da beleza, 
na rua Marquês do 
Herval, 548, quase 
esquina com a 
Avenida Rio Grande 
do Sul. Você vai 
se surpreender, 
porque está 
chegando: 
MADEMOISELLE - 
Salão de Beleza por 
Eliane Palmeiro.
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Geral

Governo Federal libera o saque do FGTS
A Caixa Econômica Federal 

(CEF) divulgou nesta semana, o 
calendário de saques do Fundo 
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). Os saques de R$ 500 
começam no dia 13 de setembro 
para quem tiver conta poupança 
na Caixa e no dia 18 de outubro 
para quem não for correntista.

Os trabalhadores poderão 
sacar de todas as contas de 
FGTS que possuírem ativas ou 
inativas. Não há limite do nú-
mero de contas para os saques. 
A data da retirada da conta de-
pende da data de aniversário do 
trabalhador, o calendário de sa-
que segue até o dia 31 de março 

de 2020. 
O cidadão que tiver conta 

poupança na Caixa, o depósito 
será feito automaticamente. Os 
correntistas que não desejarem 
sacar os valores deverão infor-
mar ao banco – eles terão até 
30 de abril de 2020 para soli-
citar o desfazimento do crédito 
ou a transferência do valor para 
outra instituição financeira. Se-
gundo a Caixa, 33 milhões de 
trabalhadores devem receber o 
crédito automático.

Quem possui o Cartão Ci-
dadão pode fazer o saque nos 
caixas eletrônicos. Os saques 
de menos de R$ 100 poderão 

ser feitos em casas lotéricas, 
com apresentação de carteira de 
identidade e número do CPF.

CONSULTA DO SALDO
O trabalhador pode consul-

tar o saldo pelo site da Caixa 
ou do próprio FGTS e através 
de aplicativo para smartpho-
nes. O beneficiário pode ainda 
consultar seu extrato do FGTS 
presencialmente no balcão de 
atendimento de agências da Cai-
xa. Também é possível ir a um 
posto de atendimento e fazer 
a consulta utilizando o Cartão 
Cidadão, desde que tenha em 
mãos a senha.

Dando continuidade nas ações estratégicas de 
prevenção ao câncer de colo de útero, prevenção 
ao HIV, sífi lis e hepatites virais, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde estará promovendo uma atividade 
especial no dia 10 de agosto na Unidade Básica de 
Saúde Dr. Otávio Dárcio Ferreira, no Bairro Alian-
ça.

Todas as ações são gratuitas e a promoção con-
ta com apoio do Curso de Enfermagem da URI 
Santo Ângelo.

A programação será realizada das 8 horas às 
16h30min, sem fechar ao meio-dia. Serão disponi-
bilizados testes rápidos para HIV, sífi lis, hepatites 
virais, verifi cação de pressão arterial, coleta de cito 
patológica e solicitações de mamografi as.

Para as 10 horas está marcada uma palestra 
sobre hipertensão e diabetes com o médico Flávio 
Izolan. Às 14 horas, o Grupo de Gestantes partici-
pará de sorteio de kits e cestas para as mamães e 
os bebês. Essa atividade é alusiva ao Agosto Dou-
rado, mês dedicado à conscientização sobre os be-
nefícios da amamentação. Na parte da tarde serão 
realizadas avaliações bucais e auriculoterapias.

Todos os participantes estarão concorrendo a 
brindes que foram doados pelos patrocinadores. 
Será servido um coffe break.

A promoção conta com os seguintes patroci-
nadores: Le Mond, Mundo Infantil, Bela Luna, 
Supermercado Caryone, CIA do Pão, Lojas de 
Calçado Farropilha, Restaurante Veneza, Restau-
rante Quick, Roberta Natura e Tupperware, Moda 
Urbana Shopping Fábricas, Relojoaria TicTac, Pa-
daria Santo Ângelo, Claudia Modas, Kelida Salão, 
Rosmary Modas, Ótica Elo, Caso do Fumo, Far-
mácia Wimer, Padaria Paladar, Loja Karolinna, 
Vereadora Jacqueline Possebom, MH Moda Ínti-
ma, Loja Sweet Fashion Kids, Loja Mundo Infan-
til, TigrasUtilar,Loiana Festas decorações & Arte, 
Jessica Vargas Consultora de Beleza e Adriana Co-
masseto Diretora de Vendas Mary Kay, Ju 12 Real, 
JK Farmácia, Boticário, Farmácia São João, Toque 
Íntimo, MB Loja, Lojas Quero Quero, Centro de 
Beleza Miragem.

UBS do Bairro Aliança 
promove ações 

preventivas no dia 10
Divulgação

Na última sexta-feira, dia 2, foi realizada uma 
assembleia na Associação dos Municípios das 
Missões (AMM), em Cerro Largo, para debater 
soluções para sejam manter todos os tipos de 
serviços prestados pelo Hospital Santo Ângelo 
(HSA) à população. Foi acordado entre os pre-
sentes que será agendada uma audiência com o 
ministro da Saúde, intensificarão também o con-
tato com o Governo Estadual e será indicado um 
representante da AMM para integrar o Conselho 
Gestor do HSA. 

Estiveram presentes na reunião o prefeito de 
Santo Antônio das Missões e presidente da AMM, 
Puranci Barcelos, prefeitos da região, os depu-
tados Capitão Macedo (estadual) e Elvino Bohn 
Gass (federal), o chefe de Gabinete do deputado 
estadual Eduardo Loureiro, Fabiam Thomas, e 
representantes dos deputados federais Ubiratan 
Sanderson (PSL), Pedro Westphalen (Progressis-
tas) e Darcísio Perondi (MDB).

Em assembleia foi apresentada e aprovada 
uma sugestão de tabela com valores a serem ne-
gociados individualmente com o Hospital Santo 
Ângelo, que se utilizam dos serviços, tanto de 
baixa, quanto de média e alta complexidade.

Porém, por falta de recursos disponíveis nos 
orçamentos municipais deste segundo semestre 
de 2019, seria impossível aumentar esses repas-
ses de recursos, além de que a legislação vigente 
seria outro fator que dificultaria o aporte.

O prefeito Jacques Barbosa esteve presente 
em Cerro Largo, e lembrou que são diversos fa-
tores que colaboram para a crise do HSA, entre 
eles a defasagem de mais de 15 anos da tabela do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o fim de progra-

mas de incentivo do Estado, entrada em funcio-
namento de outros hospitais e fortalecimento das 
unidades básicas, entre outros.

Jacques ainda destacou o empenho do Gover-
no Municipal em continuar mantendo os serviços 
prestados pelo HSA. “Santo Ângelo, compra R$ 
239 mil em serviços, repassa outros R$ 50 mil do 
Samu e ainda tem a aquisição de outros serviços 
prestados pelo HSA para a UPA. Mas só o con-
trato principal, soma quase R$ 3 milhões”, disse. 

Todos os presentes chegaram ao consenso de 
que a principal bandeira de luta das Missões tem 
de ser a correção na tabela do SUS e que a colo-
cação de mais recursos financeiros no Hospital 
Santo Ângelo, deve ser feita, porém, com uma fis-
calização de onde e como estão sendo aplicados.

Para chegar a uma solução foram estabeleci-
das algumas metas, nos próximos dias será agen-
dada uma audiência com o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, com a presença dos 
prefeitos, deputados estaduais e federais repre-
sentantes da região, ainda com a participação do 
ministro da Cidadania, Osmar Terra e o senador, 
Luiz Carlos Heinze. Também será realizada uma 
assembleia da AMM em Porto Alegre na última 
quinzena de agosto, com a expectativa da parti-
cipação da secretária Estadual da Saúde, Arita 
Bergmann. 

SERVIÇOS PRESTADOS PELO HSA
Caso não seja encontrada uma solução, os ser-

viços ambulatoriais nas especialidades de trau-
matologia (850 consultas), oftalmologia (500 
consultas) e otorrinolaringologia (300 consultas) 
podem deixar de ser prestados pelo hospital. 

Segue incerto o futuro do Segue incerto o futuro do 
Hospital Santo ÂngeloHospital Santo Ângelo

Em reunião na AMM prefeitos, deputados estaduais e federais concluíram que é 
necessário realizar uma audiência com o ministro da Saúde para debater o assunto

Assessoria Comunicação PMSA/ Fernando Gomes

A reunião foi realizada na sede da Associação em Cerro Largo, na sexta-feira, dia 2

CALENDÁRIO PARA QUEM TEM 

CONTA POUPANÇA NA CAIXA:

Aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril: 13 de 
setembro de 2019
Aniversário em maio, junho, julho e agosto: 27 de setembro 
de 2019
Aniversário em setembro, outubro, novembro e dezembro: 
9 de outubro de 2019
Calendário para quem não tem conta poupança na Caixa:
Aniversário em janeiro: 18 de outubro de 2019
Aniversário em fevereiro: 25 de outubro de 2019
Aniversário em março: 8 de novembro de 2019
Aniversário em abril: 22 de novembro de 2019
Aniversário em maio: 6 de dezembro de 2019
Aniversário em junho: 18 de dezembro de 2019
Aniversário em julho: 10 de janeiro de 2020
Aniversário em agosto: 17 de janeiro de 2020
Aniversário em setembro: 24 de janeiro de 2020
Aniversário em outubro: 7 de fevereiro de 2020
Aniversário em novembro: 14 de fevereiro de 2020
Aniversário em dezembro: 6 de março de 2020
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SEMINÁRIO DIOCESANO DE EDUCAÇÃO
A Pastoral da Educação da Diocese de Santo 

Ângelo com a apoio da 14ª CRE e demais entida-
des, promove no dia 19 de agosto, o 31º Seminá-
rio Diocesano de Educação, no auditório do Co-
légio Teresa Verzeri, em Santo Ângelo. O evento 
terá como temática “ESCOLA COMO ESPAÇO 
DE ENCONTRO EM TEMPO DE DESENCON-
TROS” e contará com três painéis: “Aprendendo 
a Conviver: Compreensão, Tolerância e Diálogo” 
com o Prof. Dr. José Gabriel Perissé Madureira; 
“A Desigualdade Social e a Desigualdade Peda-
gógica” com o Prof. Dr. Thiago Ingrassia Pereira 
e “Escola, Lugar de Encontro e Alegria” com a 
Profª. Drª Sônia Maria de Souza Bonelli. As ins-
crições poderão ser realizadas na 14ª CRE, com 
Eliena ou Diná, no valor de R$ 15,00.

INEP ENCERRA COLETA DE DADOS
DO CENSO ESCOLAR 2019

Terminou na quarta-feira, 31 de julho, o pra-
zo para coleta de informações do Censo Escolar 
2019, a mais importante pesquisa estatística 
educacional brasileira. A coleta de dados das 
escolas tem caráter declaratório e é dividida em 
duas etapas. A primeira, que se encerrou dia 31 
de julho, foi o preenchimento da Matrícula Ini-
cial, quando são informados dados sobre escolas, 
gestores, turmas, alunos e profi ssionais escola-
res em sala de aula. A segunda etapa, Situação 
do Aluno, ocorrerá somente no ano que vem. 
Os dados informados devem ser conferidos por 
meio dos relatórios disponibilizados no sistema 
e, em seguida, cada escola deve realizar o fecha-
mento da pesquisa no próprio sistema. Todas 
as escolas que iniciaram a declaração do Censo 
Escolar terão seus dados preliminares publica-
dos no Diário Ofi cial da União (DOU), inclusive 
as escolas que não realizarem o fechamento até 
o dia 31 de julho. Depois da publicação, que deve 
ocorrer no início de setembro, os estabelecimen-
tos de ensino ainda poderão fazer a retifi cação ou 
acréscimo de informações, no prazo de 30 dias. 
O Censo Escolar é um instrumento que orienta 
políticas públicas de melhora da educação e sua 
realização cumpre a legislação do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profi ssionais da Educação 
(FUNDEB). A distribuição de recursos para me-
renda, livros didáticos e transporte escolar, por 
exemplo, é determinada pelas informações decla-
radas. As informações prestadas no Censo 2019 
também servirão de base para a realização do Sis-
tema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
A avaliação será aplicada em outubro de 2019. O 
Saeb avalia a qualidade, a equidade e a efi ciência 
do ensino praticado no país, e é um dos compo-
nentes do Índice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (IDEB), juntamente com os dados do 
Censo Escolar.

ENCCEJA 2019
As provas do Encceja serão aplicadas pelo Ins-

tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), no dia 25 de agosto, 
pela manhã e pela tarde. Para tentar a certifi ca-
ção no ensino fundamental, é preciso ter 15 anos 
completos no dia da prova. O Encceja tem quatro 
provas objetivas, cada uma com 30 questões de 
múltipla escolha, e uma redação. A nota mínima 
exigida é de 100 pontos nas provas objetivas e de 
cinco pontos na redação. Para a certifi cação do 
ensino fundamental, o participante é avaliado em 
Ciências Naturais; Matemática; Língua Portu-
guesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Edu-
cação Física e Redação; e História e Geografi a. 
Para o ensino médio, as áreas avaliadas são Ciên-
cias da Natureza e suas Tecnologias; Matemática 
e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas 
Tecnologias e Redação; e Ciências Humanas e 
suas Tecnologias. Certifi cação ou Declaração de 
Profi ciência – Os resultados podem ser usados de 
duas formas. Quem conseguir a nota mínima exi-
gida nas quatro provas objetivas e na redação tem 
direito à certifi cação de conclusão de ensino fun-
damental ou do ensino médio. Quem conseguir a 
nota mínima em uma das quatro provas, ou em 
mais de uma, mas não em todas, tem direito à de-
claração parcial de profi ciência.

Sequência de postes da Avenida Salgado Filho em frente ao condomínio Terra Missões

Trecho da Av. Salgado Filho onde estão insta-
lados os condomínios Terra Missões e Trezentos 
Anos, na zona norte de Santo Ângelo, não contam 
com iluminação pública. O último poste ilumina-
do fica antes da guarita que dá acesso ao condo-
mínio Terra Missões e os moradores se sentem 
prejudicados com essa situação. 

Cerca de 200 famílias já moram naquele em-
preendimento imobiliário e até 2020, mais 180 
unidades habitacionais serão entregues pela 
construtora. Também sofrem o impacto da falta 
de iluminação pública na Av. Salgado Filho, os 
moradores do Condomínio Trezentos Anos, onde 
moram mais 100 famílias. 

Na tentativa de minimizar o problema, oito 
novas luminárias foram instaladas entre a Rua 
Maria Tonetto Araújo e o condomínio residen-
cial. No entanto, não foi possível solucionar o 
problema, que se agrava pela falta de uma rede 
de baixa tensão no trecho compreendido entre a 
Rua Maria Tonetto Araújo e ERS 218.

Segundo a assessoria de imprensa da Admi-

nistração municipal, a falta de rede de baixa ten-
são, naquele trecho, seria um dos fatos que impe-
dem a implantação com mais agilidade. Por outro 
lado, o assunto está em pauta na secretaria de 
planejamento e obras, inclusive, nesta semana, 
pretende-se formalizar um pedido de orçamento 
do custo deste serviço à RGE – Rio Grande Ener-
gia. 

“É para ontem a instalação destas luminárias” 
disse uma das moradoras que voltava para casa na 
tarde de segunda-feira, dia 05. O vigia que cuida 
o fluxo dos moradores na guarita também alertou 
que cavalos transitam livremente por aquela área 
e na última semana, houve um acidente em que 
um destes animais atravessou intempestivamen-
te a Avenida causando um acidente de trânsito, 
no qual, uma condutora colidiu com um destes 
animais, quando  escurece o problema se agrava.  

O projeto de implantação da rede de baixa 
tensão envolve custos que ainda não estão pre-
vistos no orçamento da Administração Municipal 
e não é possível sinalizar com uma data de início 
de implantação das luminárias no trecho que se-
gue até a ERS 218. 

A Rio Grande Energia (RGE) deve apresentar 
em até 60 dias ao Governo Municipal, o proje-
to de instalação da rede de baixa tensão para o 
complemento da iluminação pública da Avenida 
Salgado Filho. O anúncio foi feito no dia 25, pelo 
gerente de Relações Institucionais da concessio-
nária, Rafael Lugoch.

Avenida Avenida 
escura afeta escura afeta 
500 famílias 500 famílias 
na zona nortena zona norte

Infraestrutura urbana
Marcos Demeneghi

Falta de uma rede de baixa tensão 
impede a colocação de luminárias 

na Av. Salgado Filho, no trecho 
compreendido no trecho entre a Rua 

Maria Tonetto Araújo e ERS 218

Último poste do trecho com luminária

Marcos Demeneghi
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A URI Santo Ângelo está com inscrições 
abertas para dois cursos de pós-graduação 
lato sensu, cuja exigência é diploma de gradu-
ação superior devidamente reconhecido.

Engenharia de Segurança do Trabalho 
recebe inscrições até dia 19 de agosto, na Se-
cretaria Acadêmica (prédio 20) e divulga o re-
sultado dia 20 de agosto. A matrícula deve ser 
feita dias 21 e 22 de agosto, na Secretaria Aca-
dêmica e as aulas terão início dia 23 de agosto, 
sendo ministradas às sextas-feiras das 13h45 
às 17h15 e das 18h15 às 22h15 e aos sábados: 
das 8h às 12h e das 13h às 17h. O investimento 
pode ser pago em 24 parcelas de R$ 498,00.

Para o pós-graduação em Georreferencia-

mento de Imóveis Rurais e Urbanos a inscri-
ção pode ser feita até dia 13 de agosto, com o 
resultado sendo divulgado dia 14 no site da 
Universidade. A matrícula deverá ser feita dia 
15 de agosto na Secretaria Acadêmica (prédio 
20), à tarde ou à noite, e as aulas terão início 
dia 16 de agosto.

A linha de pesquisa é Topografi a, Geodé-
sia, Geoprocessamento e Simulação e as au-
las serão desenvolvidas às sextas-feiras das 
18h30 às 22h30 e aos sábados das 8h às 12h. 
O investimento pode ser pago em 24 parcelas 
de R$ 469,00.

Mais informações sobre os referidos cur-
sos, pelo telefone (55) 3313-7905.

Assessoria Comunicação URI

URI está com inscrições 
abertas para dois cursos 

de pós-graduação
A matrícula deve ser feita dias 21 e 22 de agosto, na Secretaria Acadêmica

e as aulas terão início dia 23 de agosto


