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Notas

Editorial
 A reforma da es-

tação ferroviária do 
Bairro São Pedro foi 
uma grata surpresa. 
Afi nal, aproxima-se 
o dia em que será re-
alizado o passeio de 
Maria Fumaça. Con-
sequentemente, não 
queríamos receber os 
convidados e a popu-
lação com aquela edi-
fi cação em ruínas. 

Realizamos uma 
matéria, com desta-
que na capa da edi-
ção, para trazer al-
guns detalhes deste 
fato. Pois ele sinaliza, 
de modo mais efeti-
vo, que a realização 
de passeios turísticos 
regulares em Santo 
Ângelo pode vir a se 
concretizar. 

Outro assunto que 
está relatado com de-
talhes neste jornal é 
a movimentação do 
Festival de Cinema de 
Santo Ângelo. Confi ra 
a lista de fi lmes em 
exibição e alguns nú-
meros interessantes 
sobre o evento. 

Ocorreu ontem, 
mais um ato em de-
fesa da educação em 
Santo Ângelo. A for-
ma que o MEC está 
atuando está provo-
cando uma onda de 
insatisfação com a 
política governamen-
tal, consequentemen-
te, estimula os atos 
que reivindicam mais 
recursos para a edu-
cação.

Além disso, o jor-
nal traz as notícias da 
educação, da coluna 
social e também de 
utilidade pública.

Boa leitura e óti-
ma semana para to-
dos nós.
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13/8/2019 - 14h
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4° Prêmio -  9.533
5° Prêmio -  0.812
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13/8/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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7/8 a 14/8

Cheia
15/8 a 22/8

Equipes da RGE iniciam as ações de substitui-
ção de 205 árvores que representam risco ao siste-
ma elétrico e à segurança da população em Santo 
Ângelo. Essas ações fazem parte do projeto Arbori-
zação + Segura, desenvolvido pela RGE em parceria 
com o município. Nos próximos meses de 2019 será 
executado o plantio de 400 novas árvores de porte 
e espécie adequadas à área urbana. 

Nesta terça-feira, a RGE começa a retirada de árvo-
res nas ruas São Luis, Marechal Deodoro e rua Piratini 
e nas avenidas Sagrada Família e Rio Grande do Sul.

As novas mudas que serão plantadas são de es-
pécies e porte adequado para cada local da cidade 
conforme defi nição e orientação da equipe da Pre-
feitura, com base em critérios técnicos ambientais, 
de segurança e interferência recorrente na rede elé-
trica, respeitando sempre as estruturas urbanas e 
os espaços disponíveis e adequados ao pleno cresci-
mento daquela espécie.

Substituição 
de 205 árvores

Assessoria Comunicação/URI

“É muito importante comprovar 
que o reaproveitamento pode também 
ajudar quem precisa.”(alunos da tur-
ma 303)

“O maior objetivo do projeto foi 
atingido: ampliou o horizonte dos alu-
nos para novas ideias.”(professora Ire-
na Bielohoubeck)

“Foi muito boa a aproximação do 
curso com a Escola, pois pudemos 
mostrar que o arquiteto e urbanista 
é um agente de transformação da so-
ciedade, e prima pela preservação do 
meio ambiente.”(coordenadora do cur-
so de Arquitetura e Urbanismo, Rober-
ta Doleys Soares)

Todas estas manifestações acon-
teceram na manhã de segunda-feira, 
12, no Instituto Estadual de Educação 
Odão Felippe Pippi, quando foi rea-
lizado o encontro entre as partes que 
se envolveram no projeto “Sustenta-
bilidade na escola: arquitetura como 
agente na educação ambiental”, man-
tido pelo curso de Arquitetura e Ur-
banismo da URI Santo Ângelo e que 

resultou na construção de uma ‘casa 
alternativa’.

A turma 303 do 3º ano do Ensino 
Médio deveria participar da Mostra 
Tecnológica Sustentável da Escola e, 
ao invés de dividir o grupo com várias 
pesquisas, decidiu unir a turma em 
torno de uma ideia única: construir 
uma “casa” com caixas de leite descar-
tadas. Para tanto, solicitaram auxílio 
na URI, indo ao encontro de projeto já 
existente no curso de Arquitetura.

A campanha conseguiu arrecadar 
duas mil caixas de leite, as quais foram 
coladas sobre suportes de madeira e 
com lona sobre o telhado. “Este é ape-
nas um protótipo, explicaram os alu-
nos Rubian Bottega Ferreira e Maria 
Fernanda Pirolla, “mas se fizéssemos 
de maneira completa, teria durabilida-
de de uns cinco anos, sem danos”.

Emocionada com o resultado, a 
professora de Física da turma 303, Ire-
na Bielohoubeck, enfatiza: “eu vi o en-
tusiasmo dos alunos em construir algo 
novo. Eles foram a campo em todas as 

fases do projeto. Foi prazeroso vê-los 
amadurecerem e, agora, se mostrarem 
abertos a novas ideias”.

A diretora da escola, Iara Campos, 
aplaudiu o empenho dos alunos e agra-
deceu a parceria da Universidade, ob-
servando que o educandário permane-
ce aberto para outros projetos.

A coordenadora do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo, Roberta Doleys 
Soares, acompanhada das acadêmicas 
Rubianne Bottega Ferreira e Karen 
Jaqueline da Cruz, ambas egressas do 
Instituto Odão, explicou que o projeto 
Sustentabilidade na Escola “objetiva a 
conscientização ambiental dos alunos 
por meio de conhecimentos sobre téc-
nicas sustentáveis e gestão de resídu-
os, a fim de minimizar danos à nature-
za, realizando uma atividade prática”.

Em sua manifestação, Roberta dis-
ponibilizou-se para outros projetos e 
explanou sobre a Universidade e o cur-
so, que tem avaliação “muito bom” do 
MEC, a estrutura disponível no Câm-
pus e a qualidade do corpo docente.

Duas mil caixas de leite 
descartadas = casa com 2X2m²
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A estação ferroviária deA estação ferroviária de
Santo Ângelo está em reformasSanto Ângelo está em reformas

Iniciou uma reforma da Estação Ferroviária de 
Santo Ângelo e a construtora responsável pela obra 
pretende entregar o serviço até o dia 10 de setem-
bro, antes do primeiro passeio turístico experimen-
tal de trem, “O Trem das Missões: um reponte pelas 
etnias”. 

Os ingressos estão a venda e as viagens serão re-
alizadas entre Santo Ângelo, Catuípe e Ijuí. Este pas-
seio será cultural e de resgate histórico. O passeio 
será a bordo de uma “Maria Fumaça Mallet 204” 
(locomotiva movida à lenha) nos dias 20, 21, 22, 28 
e 29 de setembro. 

A REFORMA INICIAL
Na edifi cação em reforma pretende-se criar dois 

espaços distintos, um deles, gastronômico e o outro, 
histórico/cultural. No primeiro, serão servidos pra-
tos da culinária regionalista e gaúcha e no segundo, 
organizada uma mostra de artefatos e documentos 
que compuseram a história do transporte ferroviário 
da região e Santo Ângelo. 

A Estação Ferroviária de Santo Ângelo está loca-
lizada no Bairro São Pedro, é um patrimônio público 
federal concedido para a Rumo Logística. 

A edifi cação estava depredada, mas recentemen-
te, por meio de um acordo intermediado pelo Minis-
tério Público Federal (MPF), foi possível fi rmar uma 

parceria e a concessionária destinou recursos na 
casa de R$ 100 mil para que a Associação de Entida-
des Tradicionalistas de Santo Ângelo (ASSETRASA) 
iniciasse o processo de revitalização e reapropriação 
do espaço. 

SEGUNDO PASSO...
A reforma é uma das primeiras ações práticas 

para sustentar a nova fase de atividades da estação 
ferroviária de Santo Ângelo, que a médio e longo 
prazo pode ser transformada em um parque de con-
vivência, viagens regulares de trem e fomento ao tu-
rismo. 

Paulo Faganello é o presidente da ASSETRASA e 
fala com cautela, pois entende que é necessário en-
volver a comunidade de Santo Ângelo, os moradores 
do Bairro São Pedro e também os possíveis turistas 
que possam vir a realizar os passeios de trem. 

O passeio de setembro compõe um projeto turís-
tico experimental, portanto ainda não é defi nitivo. 

As edifi cações que compõem a Estação Ferrovi-
ária de Santo Ângelo estão em uma área de terra de 
6,5 hectares, neste local tem-se a intensão, a médio 
prazo, de implementar melhorias, como o plantio de 
grama, criar áreas de convivência, caminhada e aco-
lhimento de futuros turistas. 

Paulo Faganello relata que a reforma é só um 

“ponta pé inicial”, e compreende a necessidade de 
comprometimento do poder público na construção 
de vias de acessos para veículos, entre outras ações 
de infraestrutura urbana, necessárias para potencia-
lizar o projeto. Paulo acredita ainda que é necessário 
idealizar ações que tenham continuidade, ou seja, 
comprometimento com os projetos numa visão de 
longo prazo.

O TREM DAS MISSÕES
O primeiro passeio programado para setembro 

parte da Estação do Bairro São Pedro, em Santo Ân-
gelo, às 8h, chegando às 10h30 em Catuípe. Às 11h 
o trem segue para Ijuí, com chegada marcada para 
às 13h. Às 14h o trem faz o trajeto Ijuí-Catuípe e, 
às 16h30, Catuípe-Santo Ângelo. O retorno de cada 
trecho ocorrerá de ônibus, ao município de origem. 
O Trem das Missões: um reponte pelas etnias, é um 
projeto do Ministério Público Federal (MPF), Asso-
ciação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) 
e prefeituras de Santo Ângelo, Catuípe e Ijuí.

ONDE ADQUIRIR
Já foram Iniciadas as vendas de passagens para 

os passeios do Trem das Missões. Os bilhetes estão à 
venda na loja Perfi l Moda Feminina, Idealize Design 
e pelo site www.ihtur.com.br

Um acordo entre Ministério Público Federal, Rumo Logística e ASSETRASA - Associação de Entidades Tradicionalistas 
de Santo Ângelo permitiu o início de um processo de revitalização deste patrimônio Público. A reforma deve estar pronta 
até o passeio comemorativo da Maria Fumaça que será realizado em setembro entre Santo Ângelo/RS e Catuípe e Ijuí/RS, 

num percurso total de 55 Km

Marcos Demeneghi
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Em torno de uma bela e pra lá de divertida festa, Fátima Bassani - referência em 
elegânia e no mundo da moda nas Missões celebrou o seu 61º aniversário, na 

última quinta-feira, reunindo uma penca de amigas, em sua bela morada! A festa 
foi muito bacana mesmo! Tudo com menu (fi nger food e mini porções) assinado 
por Chica Sperling. E entre muitos brindes com espumante, a mulherada 
comandada pela aniversariante, Fátima, dançou ao som da ótima música da 
dupla Tio Pill Rock. Acima, Fátima Bassani com seus fi lhos Guto e Bruna, e à 
esquerda, cercada pelas amigas que prestigiaram a noite de seu aniversário.

FÁTIMA BASSANI CELEBRA 6.1FÁTIMA BASSANI CELEBRA 6.1
Foto: Fátima CattaniFoto: Fátima Cattani
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No último sábado um seleto público formado por sócios e 
convidados especiais pontifi caram no Clube Gaúcho para 

prestigiar a 5ª edição do “Jantar-Baile do Conselho”. O roteiro 
social da noite, que também foi em “Homenagem ao Dia dos 
Pais”, iniciou com pronunciamentos de Lauri Müller - presidente 
do Conselho Deliberativo, e de Luís Voese - presidente do Clube 
Gaúcho. Já a homenagem aos pais foi através da música  “Dia 
Especial” interpretada maravilhosamente bem pela jovem 
Carolina Bracht da Veiga, que foi alvo de muitos aplausos 
e elogios!!! Na sequência aconteceu o jantar assinado pela 
banqueteira Chica Sperling - uma bela seleção de pratos bem 
elaborados. Após o jantar,  durante a sobremesa aconteceu o 
sorteio de inúmeros brindes. Por volta das 23 horas, entrou em 

cena a sensacional banda: “Musical Abertura”, de Caxias do Sul, 
que simplesmente arrasou e animou as danças até as primeiras 
horas da madrugada de domingo. Enfi m, uma noite agradável 
e bacana! Méritos devem creditados aos Conselheiros do 
Clube Clube Gaúcho - liderados pelo casal Lauri e Lisiane Sabo 
Müller, bem como para a toda a diretoria do Clube Gaúcho, 
liderada pelo casal Luís e Marilise Voese. Na foto acima e à 
esquerda: Luís e Marilise Voese - casal presidente do Clube 
Gaúcho,  Lisane e Lauri Müller - casal presidente do Conselho 
Deliberativo, felizes pelo sucesso da 5ª edição do Jantar-Baile 
do Conselho em Homenagem aos Pais. E acima e à direita, 
Carolina Bracht da Veiga - no momento em que homenageou 
os pais interpretando uma bela canção. 

EM HOMENAGEM AOS PAISEM HOMENAGEM AOS PAIS Fotos: Margarete MacielFotos: Margarete Maciel
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Contando com prestígio de seus familiares, amigos e clientes, 
a conceituada e experiente maquiadora Eliane Palmeiro - 

emocionada, feliz e realizada, inaugurou na última sexta-feira:  
MADEMOISELLE - Salão de Beleza por Eliane Palmeiro, em torno 
de um  badalado coquetel com quitutes by Chica Sperling e  
muitos brindes com espumante.  O belo e amplo empreendimento 
na área da beleza, fi ca na rua Marquês do Herval, 548, quase 
esquina com a Avenida Rio Grande do Sul. Vale a pena conhecer 
MADEMOISELLE - Salão de Beleza por Eliane Palmeiro, você vai 
se surpreneder! Simplesmente um luxo!!! Ah! E com serviços 
diferenciados e atendimento personalizado!

Eliane Palmeiro - muito feliz ao 
realizar o seu sonho: Mademoiselle.

Equipe Mademoiselle: Jerli Rodrigues - manicure e pedicure, Eduarda, Eliane Palmeiro - proprietária e maquiadora, 
Emanuele Vieira - sobrancelhas, Naijan Messa - cabaleireiro, Mayara - depilação e Litieli Batista - cabeleireira, 
brindando o sucesso da estreia do salão de beleza. E abaixo, Eliane Palmeiro entre seu irmão Sérgio Palmeiro 
(grande incentivador) e sua cunhada Maria, sobrinha Alice Palmeiro, sua mãe Geneci, seus fi lhos Lorenzo e Pedro 

Palmeiro Lenz e seu irmão Sílvio Palmeiro, todos felizes ao ver Eliane realizar um de seus sonhos. 

SANTO ÂNGELO AGORA TEM: MADEMOISELLE
Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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Cultura

Já estão abertas as inscrições gratuitas para 
o 6º Concurso Amador de Fotografi as. Inscritos 
concorrem à premiação em dinheiro, podendo 
inscrever até três fotografi as (colorida ou preta 
e branca), que tenham relação com o tema pro-
posto.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cul-
tura a sexta edição do concurso tem como tema 
“Encontros e desencontros do meu viver”, com o 
objetivo de retratar diversos momentos do dia a 
dia (almoço em família, compras no supermerca-
do, situações de ângulos, estilos, e épocas dife-
rentes pelo olhar fotográfi co). As imagens devem 
ser inéditas e retratadas no município.Não é per-
mitida a participação de fotógrafos profi ssionais, 
funcionários da SMC, e membros da comissão 
julgadora.

INSCRIÇÕES
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 Cultu-
ra pmsantoangelocultura.abase.com.br/site.

A fi cha de inscrição e a (s) foto (s) em formato 
JPG; medindo 15x21 centímetros, devem ser en-
tregues impressas na Secretaria de Cultura, sendo 
as fotos enviadas também para o email concurso-
fotografi assantoangelo@gmail.com, contendo no 
assunto o “NOME DO CONCORRENTE”.

Para quem reside fora de Santo Ângelo, a do-
cumentação (fi cha de inscrição e fotos) pode ser 
enviadas via correspondência, respeitando a data 
limite da postagem, sendo endereçadas para: 6º 
Concurso Amador de Fotografi as de Santo Ânge-
lo. Centro Municipal de Cultura de Santo Ângelo 
Custódio – Rua Três de Outubro, nº 800, Centro 
– CEP 98.801-610, Santo Ângelo, RS.

PREMIAÇÃO
Serão escolhidas vinte fotografi as vencedoras 

para exposição na Feira do Livro em outubro, 
sendo os três primeiros colocados premiados 
em dinheiro – primeiro lugar receberá troféu + 
R$ 500,00 em dinheiro, o segundo troféu + R$ 
300,00, e o terceiro, troféu + R$ 200,00. Já as 
outras dezessete imagens vão compor uma mos-
tra itinerante.

Abertas as inscrições 
para o 6º Concurso 

Amador de Fotografias

Escola do Distrito Sossego inaugura museu 
sobre colonização italiana

A 27ª Semana Cultural de Santo Ângelo ini-
ciou sua programação no sábado, 10, e segue 
até o próximo domingo, dia 18, com uma série 
de eventos voltados à área da cultura. A abertu-
ra oficial foi no início da noite de segunda-feira, 
dia 12, em cerimônia realizada no auditório do 
Centro Municipal de Cultura, trazendo nesta edi-
ção o tema “Imersão nas artes cênicas” elevando 
o cinema, o teatro e a dança, e tendo com patro-
nesse a professora Janise Adams, homenageada 
pelo Governo Municipal e pelos integrantes da 
ONG Parceiros do Bem, entidade que a agraciada 
preside. 

O ato também marcou a abertura das inscri-
ções para o 6º Concurso Amador de Fotografias 
que neste ano traz o tema “Encontros e desen-
contros do meu viver”, com o objetivo de retratar 
momentos rotineiros (almoço em família, com-
pras no supermercado, situações de ângulos, es-
tilos, e épocas diferentes pelo olhar fotográfico). 
As imagens devem ser inéditas e retratadas em 
Santo Ângelo.

A secretária municipal de Cultura, Neusa Ca-
valheiro, assinalou que o dia 12 de agosto mar-
cou os 313 anos de fundação da redução de Santo 
Ângelo Custódio, em 1706, pelo padre belga Dio-
go Haze, da Companhia de Jesus. Santo Ângelo 
Custódio foi à última das reduções construídas 
no ciclo missioneiro. Em sua manifestação, Neu-
sa ressaltou a evolução dos investimentos na área 
cultural de Santo Ângelo que tem proporcionado 
avanços no setor, levando as diferentes manifes-
tações artísticas e culturais mais próximas da po-
pulação. 

Ao declarar aberta oficialmente a 27ª Semana 

Cultural, o prefeito Jacques Barbosa, lembrou os 
investimentos e as ações do Governo Municipal 
para garantir o acesso da comunidade santo-an-
gelense às expressões da arte na valorização do 
acervo cultural de Santo Ângelo. 

Entre as ações, o prefeito destacou a exten-
são do funcionamento do Museu Municipal Dr. 
José Olavo Machado e do Memorial à Coluna 
Prestes aos finais de semana, facilitando o acesso 
de turistas e das famílias trabalhadores de Santo 
Ângelo; a valorização da história com os museus 
instalados na Atafona e mais recentemente no 
Distrito Sossego; e os eventos culturais incen-
tivados pelo Governo Municipal como Festival 
Internacional de Teatro, o Canto Missioneiro, o 
Festival Santo Ângelo em Dança, a Feira do Livro 
e outros eventos que colocam o município como 
referência regional na área da cultura e que re-
percutem na economia local. 

PATRONESSE
Escolhida como patronesse desta 27ª Sema-

na Cultural, a professora Janise Adams foi alvo 
de muitas homenagens pelo Governo Municipal 
e pelos integrantes da ONG Parceiros do Bem, 
organização voltada às manifestações culturais a 
qual preside desde 2014. 

Emocionada com a indicação de patronesse 
e com as homenagens prestadas, Janise agrade-
ceu pela escolha de seu nome e lembrou que em 
2014, juntamente com um grupo de amigos, fun-
dou a ONG Parceiros do Bem, oferecendo danças 
urbanas, balé, dança contemporânea, teatro, ca-
poeira e futebol de campo nos gêneros masculino 
e feminino. 

Semana Cultural é Semana Cultural é 
ofi cialmente abertaofi cialmente aberta

Abertura ofi cial da 27ª edição foi no dia em que a Redução de Santo Ângelo 
Custódio completou 313 anos de fundação. Programação segue até o dia 18.

Assessoria Comunicação PMSA/ Fernando Gomes

Semana Cultural é ofi cialmente aberta com a presença da patronesse Janise Adams

O Museu “Colhendo Memó-
rias Rurais Italianas” foi inaugu-
rado na manhã do sábado, 11, na 
Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Nossa Senhora Apa-
recida do Distrito do Sossego. A 
solenidade contou com as presen-
ças do prefeito Jacques Barbosa, 
do vice-prefeito Bruno Hesse, do 
secretário municipal de Educa-
ção, Valdemir Roepke, o Nanaco, 
e da diretora da Escola, Débora 
Zimmermann da Mota. 

Para o prefeito Jacques Bar-
bosa, manter a memória das co-
munidades é importante para as 
futuras gerações e o museu ser-

virá ainda para contar sobre a 
colonização italiana, com peças 
que hoje já não são utilizadas. “É 
um espaço para resgatar a his-
tória, cultuar os antepassados e 
disseminar os valores introduzi-
dos pelos colonizadores”.

A ideia do museu foi apresen-
tada por Oswaldino José Lucca, 
cuja família é oriunda do Rincão 
do Sossego. Ele destaca o espaço 
como histórico, artístico e cultu-
ral e contou que os objetos ex-
postos foram recolhidos por ele 
com intenção de compartilhar 
com a comunidade. Lucca ain-
da abordou detalhes da história 

da localidade, conhecida inicial-
mente como Clareira da Mata e 
depois de Segredo, por ser o local 
onde os moradores escondiam 
seus cavalos de raça para não 
serem requisitados pelos revolu-
cionários.

O museu funciona junto ao 
saguão da escola. Peças como 
trilhadeiras e jardineiras fi carão 
expostos na área externa da es-
cola. O secretário Nanaco lembra 
que alunos de outros educandá-
rios visitarão o local para conhe-
cer a história e compreender os 
aspectos sociais e econômicos da 
época da formação do Distrito. 
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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

SOLENIDADE RECONHECE PARCERIA 
DE PESSOAS E EMPRESAS

Marcada pela alegria e reconhecimento, ocor-
reu na quarta-feira (07), a solenidade de entre-
ga de certifi cados a empresas e pessoas físicas 
da região missioneira que realizaram doações 
a escolas estaduais através do Programa Escola 
Melhor - Sociedade Melhor, do Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul. O evento foi realiza-
do no auditório da 14ª Coordenadoria Regional 
de Educação, em Santo Ângelo, com o objetivo 
de reconhecer, dar visibilidade e legalidade aos 
parceiros apoiadores do programa. As doações 
realizadas às escolas de abrangência da 14ª Coor-
denadoria Regional de Educação totalizaram até 
o momento, o valor de R$ 23.790,00. A 14ª Co-
ordenadoria Regional de Educação agradece aos 
parceiros que dedicaram um olhar especial para 
nossas instituições de ensino: Prefeitura Munici-
pal de Entre-Ijuís (Prefeito Brasil Sartori), Grupo 
Moto Macanudos (Erol Carvalho), Suprema Mó-
veis (Mauro Preto e Ana Preto), SICREDI – São 
Miguel das Missões (Gerente Cláudio Henrique 
Loterman), Schirlei Lunkes e Gessi Fátima Boei-
ra. Também agradecemos as diretoras das escolas 
estaduais incansáveis na busca de parcerias, bem 
como os demais presentes no evento. A Coorde-
nadora Regional de Educação, professora Enida 
Teresinha Lange Sallet, destacou a importância 
de estabelecer parcerias em prol de uma educa-
ção de qualidade: “Para que as políticas públicas 
se efetivem é fundamental contar com apoio dos 
diversos segmentos. Nossa gratidão a todos!”. As 
pessoas físicas e empresas, que desejam realizar 
alguma ação, podem obter maiores informações 
sobre o programa Escola Melhor, Sociedade Me-
lhor através do site www.educacao.rs.gov.br/
escola-melhor, ou na 14ª CRE com a assessora 
responsável Cleni Pires.

FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
– PRÓ ERRADICAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA MULHER
Na sexta-feira (09), aconteceu o Fórum de 

Políticas Públicas – Pró Erradicação da Violên-
cia Contra Mulher, no auditório do Ministério 
Público de Santo Ângelo. O Fórum teve como 
objetivo instituir um planejamento municipal 
para defi nir prioridades, responsabilidades e ne-
cessidades, para promover um atendimento mais 
humanizado e efi ciente às mulheres que sofrem 
ou já sofreram algum tipo de violência. Também 
é um dos propósitos, apoiar as ações já realizadas 
pela Coordenadoria da Mulher, realizar um ma-
peamento de realidade das mulheres em situação 
de violência e vulnerabilidade social e fortalecer 
as políticas de gênero. Participou do evento a Co-
ordenadora Regional de Educação, Enida Teresi-
nha Lange Sallet, a Chefi a Pedagógica Interina, 
Maria Lúcia dos Santos Mousquer e a Assessora 
da CIPAVE, Ivana Biermann Teixeira.

PALESTRA DO EVENTO AÇÃO JOVEM 
OCORRE NO DIA 19 DE AGOSTO

Com o objetivo de promover a inserção do 
jovem no mundo do trabalho e assim fomentar 
a empregabilidade no Estado, a FGTAS em par-
ceria com o CIEE e a 14ª CRE realizará no dia 19 
de agosto, uma palestra do evento Ação Jovem, 
no Centro Municipal de Cultura de Santo Ânge-
lo em dois horários. Pela manhã às 10 horas e à 
tarde 14 horas. O intuito da Palestra é apresentar 
aos alunos do ensino médio, que estejam na faixa 
etária dos 14 aos 24 anos o trabalho e os serviços 
realizados por esta fundação e, ao mesmo tempo, 
possibilitar ao jovem estudante o encaminha-
mento da carteira de trabalho e Previdência So-
cial- CTPS e a realização de cadastro no Sistema 
de intermediação de Mão de Obra.

FASE COORDENADORIA JERGS
Parabenizamos às equipes campeãs na Fase 

Coordenadoria, classifi cadas para a Fase Micror-
regional que se realizará no dia 13 de agosto, em 
Santa Maria.

11 DE AGOSTO - DIA DO ESTUDANTE
A 14ª CRE parabeniza todos os estudantes 

pela passagem do seu dia, deseja muitas alegrias 
e sucesso na caminhada. “Prossigam lutando pe-
los seus ideais, sem desistir jamais”.

Um grupo de alunos e pro-
fessores do Instituto Federal 
Farroupilha realizou na manhã 
e noite de ontem, dia 13, dois 
atos em defesa da educação 
pública. Pela manhã uma con-
centração na Praça Ricardo Le-
ônidas Ribas e às 19h30min no 
turno da noite uma aula pública 
no próprio campus.  

Desde que se confirmou o 
contingenciamento e a possibi-
lidade de reduzir o incentivo a 
educação pública, foi criada a 
Comissão em Defesa do IFFar 
Campus Santo Ângelo que está 
liderando as ações. 

Este grupo aderiu ao Movi-
mento Nacional em Defesa da 
Educação Pública que a partir 
de uma assembleia geral com 

os servidores da instituição re-
alizada no último dia 08, resol-
veram realizar estes atos públi-
cos. 

O recente bloqueio no orça-
mento, que atingiu principal-
mente os ministérios da Edu-
cação e Cidadania, é resultado 
de uma nova avaliação do go-
verno sobre o crescimento da 
economia. Essa é a terceira re-
visão para baixo desde o início 
do ano, diante deste contexto é 
que a mobilização se organiza.

De acordo com a UNE, os 
protestos também são contra 
a proposta do Ministério da 
Educação (MEC) de instaurar 
o programa Future-se, que, se-
gundo a pasta, busca o autono-
mia administrativa, financeira 

e da gestão das universidades e 
institutos federais. 

Para as entidades sindicais e 
movimentos estudantis, o pro-
jeto transfere atribuições dos 
governos para o mercado.

EM SANTO ÂNGELO
13/08 - 08h30min: A con-

centração na Praça Ricardo Le-
ônidas Ribas (Praça do Brique), 
com Aula Pública e Momento 
Cultural;

13/08 - 19h30min: Aula 
pública no Campus, sobre os 
contingenciamentos de gastos, 
programa Future-se, e demais 
assuntos relacionados a situa-
ção atual do País, com os estu-
dantes, pais e demais interessa-
dos que se fizerem presentes.

Ato em defesa da 
educação pública

Cidadania

Alunos do IF Farroupilha voltam a se manifestarem 
em defesa de mais recursos para educação 

CMM realiza capacitação sobre Maria 
da Penha e Violência doméstica

A Coordenadoria de Políticas Públicas para Mu-
lheres (CMM) promove em parceria com a 13ª De-
legacia Regional de Polícia Civil de Santo Ângelo 
(DRPC) uma Capacitação Regional sobre a Lei Maria 
da Penha e Violência doméstica. A qualifi cação acon-
tece na quarta-feira, 21 de agosto, no Auditório do 
Centro Municipal de Cultura, a partir das 8h30min.

A inscrição para o curso será efetivada no dia do 
evento, sendo necessário que cada participante leve 
um produto de beleza feminina ou higiene, que serão 
destinados às mulheres em situação de vulnerabili-
dade social, atendidas pela CMM. Os capacitados re-
cebem certifi cado de qualifi cação de 6 horas.

Conforme a diretora da CMM, Simone Lunkes, a 
capacitação é voltada para agentes da rede de atendi-
mento à mulher (segurança pública, agentes de saú-
de, de educação, e outras áreas ligadas ao trabalho de 
engajamento com o público feminino). “Essa quali-
fi cação visa melhorar os atendimentos prestados às 
mulheres no município, mas que apesar de serem re-
alizados aqui, tem um alcance regional, melhorando 
a qualidade de vida de mulheres de várias localida-
des”, afi rmou.

Ato realizado na manhã de terça-feira, dia 13 na Praça Ricardo Leônidas Ribas

Comissão em Defesa do IFFarSAN

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

8h30min – Credenciamento e Coff ee Breack;
9 horas – Abertura ofi cial, com apresentação de 
pesquisa sobre feminicídio desenvolvida pela 
professora Lizete Dieguez Piber da URI – Campus 
Santo Ângelo;
10h30min – Painel da Diretora da Divisão de Proteção 
à Mulher do Departamento de Grupos Vulneráveis de 
Polícia Civil do RS, Delegada Tatiana Barreira Bastos;
13h30min – Painel conduzido pela Delegada do 
Departamento de Grupos Vulneráveis de Polícia Civil 
do RS, Andreia Mattos;
14h30min – Painel com a Capitã Karine Pires Soares 
Brum, Coordenadora Estadual da Patrulha Maria da 
Penha;
15h30min – Painel de contextualização das 
diferentes atuações dos serviços na rede de proteção 
à mulher no município de Santo Ângelo com a fala 
das autoridades da rede municipal;
16h30min – Encerramento da capacitação e coff ee 
break.
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Mãe Margit Hintz; Irmão Romel; Filhos Dana, Jorge e Maria; Tias Irmengard e Tânia; Sobrinhas Yane e Isabelly; 
Cunhada Elizandra e genro Dionatan convidam para o Culto em memória de 

a realizar-se dia 17, sábado, às 19h30min, na Igreja do Relógio.
Agradecem ainda, ao corpo de enfermagem do hospital da Unimed e, em especial, aos médicos Mustafá e Rolf 

Munner pelo atendimento e carinho. Bem como aos amigos, parentes e vizinhos que prestaram solidariedade neste 
momento de dor.

Aos pastores e a Comunidade da Igreja do Relógio, pelo carinho e palavras de conforto, nosso agradecimento especial.

Reane Hintz WagnerReane Hintz Wagner

AGRADECIMENTO E CULTO EM MEMÓRIA

“O ser humano é como um sopro; a sua vida é como a sombra que passa.” “O ser humano é como um sopro; a sua vida é como a sombra que passa.” (Salmos 144.4)(Salmos 144.4)

Iniciou em 12 de agosto o prazo 
para os proprietários rurais de todo o 
país realizarem a Declaração do Im-
posto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (DITR) de 2019. O período se-
gue até 30 de setembro.

O Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais de Santo Ângelo, presta apoio a es-
tes produtores, pois muitos deles ainda 
desconhecem os modos de outo-atendi-
mento por meio dos aplicativos e pro-
gramas geradores da declaração, e, nem 
mesmo, têm acesso a rede de computa-
dores nas áreas rurais onde moram. 

Na região de Santo Ângelo e cida-
des vizinhas todos os proprietários de 
pequenas glebas, ou seja, menores do 
que 30 hectares são isentos do Impos-
to, sendo necessário apenas realizar a 
declaração. 

A RECEITA
A Receita Federal espera receber 5,7 

milhões de declarações este ano, cerca 
de 38 mil a mais que as 5.661.803 en-
viadas em 2018. A declaração só pode 
ser preenchida por meio do programa 

gerador da declaração, que pode ser 
baixado na página do órgão na internet 
a partir desta segunda-feira.

Devem apresentar a declaração 
pessoas físicas e jurídicas proprietá-
rias, titulares do domínio útil ou que 
detenham qualquer título do imóvel 
rural. Apenas os contribuintes imu-
nes ou isentos estão dispensados de 
entregar o documento. O produtor 
que perdeu ou transferiu a posse ou o 
direito de propriedade da terra desde 
1º de janeiro também está obrigado a 
apresentar a declaração.

SÃO ISENTOS: 
I - o imóvel rural compreendido em 

programa ofi cial de reforma agrária, 
caracterizado pelas autoridades compe-
tentes como assentamento; e

II - o conjunto de imóveis rurais 
de um mesmo proprietário, titular do 
domínio útil ou possuidor a qualquer 
título, cuja área total em cada região 
observe o respectivo limite da peque-
na gleba rural.

Iniciou o período de entrega da 
declaração de propriedade rural (ITR)

Titulares de terras têm até 30 de setembro para enviar dados
Marcos Demeneghi


