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Notas

Editorial
 Esta semana está 

sendo de estímulo à 
economia. Diante de 
um cenário conturba-
do em vários setores 
sociais, a iniciativa 
privada e o governo 
resolveram realizar 
ações conjuntas para 
fomentar a economia. 

Esta iniciativa ge-
rou fatos que estão 
sendo noticiados nesta 
editoria. Um deles é 
um evento promovido 
pelo Banco do Brasil 
com o nome: Circui-
to de Negócios Agro 
2019. Este evento 
conta com a presença 
de uma carreta que 
funciona como uma 
agência bancária iti-
nerante, inclusive com 
a possibilidade de as-
sinatura de contratos 
no próprio local do 
evento. 

Ainda percebemos 
ações de incentivo a 
negociação de débitos, 
liberação de valores 
do FGTS, entre outras 
campanhas que ten-
tam formar uma ideia 
de otimismo.  

Além disso, traze-
mos notícias culturais 
e cotidianas. A Missa 
da Terra Sem Males 
será no próximo fi nal 
de semana e já está 
sendo preparada, con-
fi ra todos os detalhes 
na matéria da página 
6. 

Iniciamos também 
o relato das atividades 
que evolvem a Semana 
Farroupilha e mais in-
formações sobre este 
tema serão editadas na 
próxima edição. 

Hoje a educação 
também ganha pági-
nas especiais e já faz 
parte de todas as nos-
sas editorias o Briefi ng 
Social de Amauri Lírio. 
Boa leitura.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

24°
16°

26 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

17°
14°

13 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

17º
13°

4 mm

10/9/2019 - 14h
1° Prêmio -  7.111
2° Prêmio -  4.689
3° Prêmio -  3.940
4° Prêmio -  1.818
5° Prêmio -  5.791
6° Prêmio -  3.349

10/9/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Controle de 
natalidade canina

Ótica Paulo Santo Ângelo formalizou a entrega 
de R$ 2 mil para a Confraria Bicho Amigo. A ge-
rente da loja, Cátia Borges, formalizou a entrega 
da doação nesta semana para a coordenadora da 
confraria Nadir Vier. O valor será destinado para o 
trabalho de castração de 10 cães fêmeas. Estes ani-
mais são pertencentes a famílias que não possuem 
condições de realizar este procedimento com re-
cursos próprios e receberão ajuda da confraria.

Recolhimento de
lixo eletrônico

No sábado, dia 14, na Praça Leônidas Ribas a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 
e parceiros estarão realizando das 8h30min às 17 
horas.

Poderão ser descartados corretamente apa-
relhos eletrônicos como celulares, baterias, com-
putadores, televisores, impressoras, pilhas, entre 
outros.

Divulgação

Catia Borges e Nadir Vier

Marcos Demeneghi

A união de 
voluntários ajuda 

cães de rua
Uma rede de voluntários está 

alimentando e matando a cede 
dos “cachorros de rua” em Santo 
Ângelo. A instalação de bebedou-
ros e comedouros pode ser vis-
ta nos passeios públicos onde há 
marquises e pessoas interessadas 
em repor a água e a ração. 

A ação iniciou no período da 
Fenamilho por sugestão da Lígia 
Hesse e execução do Artesão João 
Escobar. Primeiramente foram 
instalados no Parque da Fenami-
lho, mas a ideia foi levada para 
cotidiano do centro da cidade, 
potencializando a possibilidade 
de interação com mais pessoas. 
Por enquanto foram instalados 
seis conjuntos e há mais pessoas 
interessadas em colaborar neste 
projeto. 

João Escobar relata que tem 
mais pessoas interessadas na ação 
e os cachorros já sabem o caminho 

do alimento. A ação está prosse-
guindo graças a colaboração dos 
lojistas que se responsabilizaram 
pela manutenção e abastecimento. 

Antes de fazer a instalação João 
Escobar consulta os proprietários 
e gerentes das lojas e eles ficam 
responsáveis pela manutenção 
cotidiana. A fixação é realizada 
na parede em baixo de marquises, 
de modo que fiquem protegidos 
da ação da chuva e também sem 
contato com o chão dificultando a 
invasão por insetos. 

Estes dispositivos foram feitos 
de canos de PVC, os mesmos utili-
zados em redes de esgoto e podem 
ser confeccionados com sobras de 
canos, potencializando a recicla-
gem e o reaproveitamento de ma-
teriais.

Quem abastece garante que a 
clientela canina faz uso do servi-
ço. 

Crescente
6/9 a 13/9

Cheia
14/9 a 20/9
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CONFIRA AS PALESTRAS 

DESTA QUARTA (DIA 11)

9h às 11h – Extensionista Rural da Emater Erico Andre 
Soares: “Agroindústria Familiar – Uma Oportunidade 
de Renda no Campo” // Eng. Agrônoma Marcia Dezen 
Extensionista Rural da Emater: Conservadores do Solo: 
Compactação, janelas de plantio e Melhoramento da es-
trutura do solo. 
13h30min – Professor doutor engenheiro agrônomo 
Marcelo Gripa Madalosso – “Desafi os no manejo de do-
enças em soja”.
14h20min – Professor doutor engenheiro agrônomo Ju-
liano Ricardo Farias – “Desafi os no manejo de inseto em 
soja”.
15h10min – Professora mestre médica veterinária Carla 
Eisele Duarte –“Perspectivas e comércio da bovinocultu-
ra de corte”.
15h45min – Professora mestre engenheira agrônoma 
Giselda Ghisleni – “Desafi os das Profi ssões: Agronomia e 
Medicina Veterinária”.

Negócios

Circuito de Negócios Circuito de Negócios 
Agro-BB disponibiliza Agro-BB disponibiliza 
uma “agência móvel” uma “agência móvel” 

O Circuito de Negócios Agro-Banco do Brasil 
2019 está em andamento em Santo Ângelo. Ini-
ciou ontem na sede campestre da AABB – Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil e continua nesta 
quarta-feira, dia 11. O evento conta com a “Carreta 
Agro” um veículo que funciona como uma agência 
móvel. 

A Carreta Agro é uma estrutura única no Bra-
sil, possui gerador de energia, é equipada com es-
critórios, internet, áreas de convivência e permite 
que a assinatura de contratos sejam realizados no 
local do evento. A ideia é que os clientes do campo 
participem de um ambiente favorável para o fe-
chamento de negócios. Depois de Santo Ângelo a 
Carreta segue para Cruz Alta e antes disso já este-
ve em Palmeira das Missões. 

Além de uma exposição de máquinas e equi-
pamentos, representantes de empresas do setor 
marcam presença no local com a oferta de produ-
tos. O evento é regional e conta com a participação 
de produtores rurais, assistências técnicas, geren-
tes de relacionamento, agentes de crédito rural, 
revendas, associações e demais parceiros, para 
divulgar os produtos e serviços do BB, aumentar o 
resultado em regiões com potencial de realização 
de negócios e expansão da agropecuária.

No circuito de Santo Ângelo serão ministradas 
palestras com mestres e doutores, professores dos 
cursos de Agronomia e Veterinária da URI San-
to Ângelo, extensionistas da Emater e gestores do 
Banco do Brasil. Esta ação com sistema itinerante 
já foi realizado em mais de 60 municípios de 16 
estados brasileiros. 

Na quarta-feira, 11, a programação prevê a par-
ticipação da URI e da diretoria do Agronegócio do 
Banco do Brasil de Brasília com a palestra “Mer-
cado de Opções”. 

Empresas e produtores do agronegócio formam um ambiente favorável para o 
fechamento de negócios. Palestras, exposições e encontros estão em andamento 

na sede campestre da AABB em Santo Ângelo nesta quarta-feira, dia 11

Com o objetivo de promover a inserção do jo-
vem no mundo do trabalho e assim fomentar a 
empregabilidade no Estado, a FGTAS em parceria 
com o CIEE e a 14ª CRE realizará no dia 11 de Se-
tembro, o evento Ação Jovem, no Centro Munici-
pal de Cultura de Santo Ângelo.

O intuito da Ação Jovem é apresentar ao seu 
público alvo, o trabalho e os serviços realizados 
por esta fundação e, ao mesmo tempo, possibilitar 
ao jovem estudante o encaminhamento da carteira 
de trabalho e Previdência Social-CTPS e a realiza-
ção de cadastro no Sistema de intermediação de 
Mão de Obra.

 A  14ª CRE  fi cou responsável por convocar os 
alunos das escolas de Santo Ângelo e o CIEE fi cou 
responsável pela palestra que visa orientar e ca-
dastrar os jovens e adolescentes interessados so-
bre o programa do CIEE e o SINE, confeccionando 
as carteiras de trabalho dos jovens que ainda não 
possuem. 

A Palestra será realizada em dois turnos uma 
as 10:00 horas da  manhã e outra as 14:00 horas 
da tarde ,lembrando que será a mesma palestra 
em ambos os turnos,assim quem não puder ir pela 
manha irá poder ir pela tarde. O CIEE também es-
tará dentro do SINE no dia 11 de Setembro para 
realizar o atendimento de jovens e realizar cadas-
tros para as vagas de ESTÁGIO e JOVEM APREN-
DIZ. A palestra será ministrada por Elemar Antô-
nio Lenz supervisor Executivo do CIEE e Charlene 
Reuter Coordenadora do CIEE.

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação So-
cial (FGTAS) é um órgão vinculado à Secretaria 
de Trabalho e Desenvolvimento Social, instituição 
executora das políticas públicas de trabalho, em-
prego e desenvolvimento social do Estado.

As Agências FGTAS/Sine tem como principal 
serviço a intermediação de mão de obra. “As uni-
dades aproximam, gratuitamente, empresas que 
necessitam contratar profi ssionais aos trabalhado-
res que buscam uma oportunidade de emprego”.

Hoje tem “Ação 
Jovem” no SINE

Charlene Reuter Coordenadora do CIEE,Elemar Lenz Charlene Reuter Coordenadora do CIEE,Elemar Lenz 
Supervisor Executivo e Maikel Raasch Coordenador do Supervisor Executivo e Maikel Raasch Coordenador do 

SINE Fgtas (Santo Ângelo)SINE Fgtas (Santo Ângelo)

Limpa nome
Está em andamento desde 1º setembro a cam-

panha promovida pelo Sindilojas Missões: “Limpa 
Nome”.  Até o dia 20 está aberto um período de 
negociação de débitos entre consumidores e em-
presas participantes. 

Segundo a direção do Sindilojas , esta campa-
nha foi criada em função do pagamento do FGTS, 
e também garante ao consumidor a remoção de 
juros retroativos, se o pagamento for a dinheiro. 
Outras formas de negociação podem ser discuti-
das entre o devedor e a empresa. De acordo com 
levantamento da Serasa Experian, cerca de um mi-
lhão de pessoas têm dívidas em atraso de até R$ 
500,00 no Estado. A Carreta Agro do Banco do Brasil tem as mesmas funcionalidades de uma agênciaA Carreta Agro do Banco do Brasil tem as mesmas funcionalidades de uma agência

Visão do espaço interno da Carreta, funcionários do Banco
nos preparativos fi nais antes de receber os visitantes

Marcos Demeneghi

Divulgação
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No último sábado, dia 7, a morada da família Sabo Müller, nos altos do 
Jardim Sabo foi o cenário da descontraída churrascada em comemoração 

ao aniversário da Dra. Letícia Sabo Müller, que reside em São Paulo. A Letícia 
- uma mulher dinâmica e que sempre está de bem com a vida, ao lado de 
seu marido, Dr. Rodrigo Prata Rocha, respeitado ortondontista, e de seu fi lho 
Bernardo, veio especialmente para Santo Ângelo para festejar com seus 
familiares e amigos íntimos mais um ano de vida e de muitas conquistas. Na 
ocasião, Lisiane presenteou a sua fi lha, Letícia, com uma joia de família, que 
pertenceu a  saudosa Cledi Sabo, vó de Letícia. Enfi m, a ocasião foi muito 
agradável e bacana, e como sempre a família Sabo Müller foi correta antriã. 
Acima, a aniversariante Letícia Sabo Müller ao lado de seu marido Rodrigo 
Prata Rocha, e cercada por seus pais Lauri (E) e Lisiane Sabo Müller, o seu 
fi lho Bernardo Müller Prata Rocha, a sua irmã Lauriane e o cunhado Bruno 
Carlini, as sobrinhas Ana Carolina e Maria Luiza Müller Carlini, sua irmã Larissa 
Sabi Müller, sua cunhada Aline Gonçalves e seu irmão Lourenço Sabo Müller 
- em pose para álbum de família. E à esquerda, Letícia e Rodrigo, com o fi lho 
Bernardo - felizes em celebrar a vida com seus familiares. E abaixo, Gilvete 
Lírio, Ana Carolina Carlini, a aniversariante, Dra Letícia, Maria do Carmo 
Beltrame, Jocélia Sabo Uggeri, Carina Rossner, Lúcia Sabo Rigo e Vilma Müller, 
que também estiveram brindando a estreia de idade nova da Letícia.

EM TORNO DE LETÍCIA SABO MÜLLEREM TORNO DE LETÍCIA SABO MÜLLER
Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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P
aulinne Thomas Klee - uma fi gura 
muito querida e uma das belas 
da cidade, que se destaca como 

acadêmcica de Engenharia Civil - URI Santo 
Ângelo, estreia idade nova hoje, 11, recebendo 
o carinho especial de seus pais Beto e Rosane 
Klee, do seu irmão Pietro, que está na Austrália, 
demais familiares e amigos. À Paulinne, 
parabéns, felicidades e sucesso sempre!

Elisiane Guimarães - 
desfi lando elegância e 
sorrisos na estreia da 
nova coleção da Lady 
Valentina. E abaixo, as 
não menos elegantes, 
Dagmar Rangel e 
sua neta Yasmin, a 
empresária Fátima 

Bellinaso, Alexandra 

Dornelles, Vera 

Sanchez, Luciana 

Meirelles Corrêa 
e Loureni Gayer, 
que também foram 
conferir in loco as 
novidades do mundo 
fashion, garimpadas 
por Fátima Bellinaso 
nos grandes centros 
da moda.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

É  neste sábado, 14, no salão principal do Clube 

Gaúcho, a pra lá de comentada “Festa do Briefi ng”, 

que chega a sua 19ª edição com o objetivo de celebrar os 

24 anos de comunicação deste jornalista. Tudo vai girar  

em torno do tema: “O Dono do Pedaço”! O tradicional 

evento vai ser muito bacana e lotado de gente com astral 

elevado, além de um categorizado jantar, muita beleza e 

descontração, aliados a sensacional música ao vivo com 

a festejada Banda Balança Brasil, para  você dançar e se 

divertir até as primeiras horas da manhã de domingo. 

E os ilustres convidados terão o privilégio de degustar 

um belo jantar assinado banqueteira Chica Sperling 

com doces exclusivos da Divina Gula, uma sobremesa 

especial com sorvete da Crebom, e mais uma supresa da 

Padaria Panilar. Vai ser para degustar de joelhos!! Afi nal 

de contas: vamos promover  uma verdadeira experiência 

gastronômica. Entre as atrações do evento: o desfi le 

de despedida das Soberanas do Clube Gaúcho: Rainha 

Júlia Didonet e Princesas Vitória Henkes e Ana Carolina 

Bragagnolo e coroação de suas sucessoras, além da 

apresentação do Broto Santo Ângelo 2019 e da Miss 

Santo Ângelo 2020, bem como homenagens especiais. 

Com certeza, a badalada noitada de brindes e parabéns 

ao BRIEFING, vai movimentar a sociedade de A a Z. Enfi m, 

a sociedade passa por aqui!

CONFERINDO A NOVA COLEÇÃO DACONFERINDO A NOVA COLEÇÃO DA  
LADY VALENTINALADY VALENTINA

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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No pavilhão do Parque de 
Exposições Siegfried Ritter, o ar-
tesão João Escobar, realiza o tra-
balho de restauração de uma Cruz 
Missioneira que será utilizada 
durante o espetáculo da “Missa 
da Terra Sem Males”, neste do-
mingo, dia 15, às 18h30min, em 
frente à Catedral Angelopolitana. 

O evento está sendo prepara-
do para recepcionar os partici-
pantes da primeira Caminhada 
Internacional das Missões Jesuí-
ticas. Os peregrinos percorreram 
741 quilômetros entre Paraguai, 
Argentina e Brasil, durante um 
mês, conhecendo mais sobre a 
história jesuítica e sete patrimô-
nios culturais mundiais.  

Os participantes da caminha-
da partiram para o longo trajeto 
no dia 18 de agosto, em San Igná-
cio Guazo, no Paraguai. Em doze 
dias os peregrinos percorreram 
e conheceram o território para-
guaio, passando por Santa Maria 
de Fé, Santa Rosa de Lima, San-
tiago, Ayolas, San Cosme e Da-
mian, Coronel Bogado, Fram, La 
Paz, Jesús, Trinidad e Bela Vista. 

Na Argentina, eles foram re-
cepcionados na cidade de Córpus. 
No dia 30 de agosto, partiram 
para San Ignácio Mini, Loreto, 

Santa Ana, Cerro Azul, Mártires, 
Santa Maria Maior, Itacaruaré e 
San Javier, e chegaram ao Brasil 
na última quinta-feira, dia 5, em 
Porto Xavier.

Na sexta-feira, dia 6, deram 
início a reta fi nal do percurso, 
passando por Assunção do Ijuí, 
depois Pirapó, São Nicolau, São 
Luiz Gonzaga, São Lourenço, Ca-
aró, São Miguel, Carajazinho, São 
João Batista, Entre-Ijuís e che-
gando a Santo Ângelo no dia 15.

MISSA DA TERRA
SEM MALES

A “Missa da Terra Sem Males” 
é uma missa cantada, escrita por 
Dom Pedro Casaldáliga e Pedro 
Tierra, e com música de Martín 
Coplas. Ela relata o massacre re-
alizado pela civilização ocidental 
e defende o compromisso com o 
reconhecimento e o respeito de 
todos os povos e culturas indíge-
nas, ainda hoje, submetidos ao 
desprezo. Ela refere-se ao passa-
do, mas a um passado que conti-
nua presente. 

O espetáculo em Santo Ânge-
lo é regido pelo maestro Martin 
Coplas, que iniciou os ensaios 
na última semana, com um coral 
de 200 vozes, no Centro Munici-

pal de Cultura. Martin compôs a 
canção em 1979, na qual incluiu 
varias melodias aborígenes do 
Continente Sul-americano.

Durante a missa, os alunos do 
curso de Dança da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), 
sob a coordenação do professor 
Odailso Berté, participarão do es-
petáculo realizando intervenções 
cênicas. 

Em junho deste ano, o grupo 
de acadêmicos apresentou a pré-
-estreia da coreografi a, no auditó-
rio do Complexo Didático e Artís-
tico da UFSM, que consistiu em 
uma remontagem e adaptação da 
obra original. O elenco, dirigido 
pelos professores Crystian Castro 
e Odailso Berté, vai executar a co-
reografi a no roteiro da obra origi-
nal, que acontece dentro da litur-
gia de uma missa, na qual a raça 
branca pede perdão aos povos 
indígenas pelos males cometidos. 

Por meio da dança contempo-
rânea, o grupo de acadêmicos da 
UFSM vai atuar nas partes inti-
tuladas “Memória Penitencial”, 
“Canto à Morena de Guadalupe”, 
“Compromisso Final” e “Réquiem 
dos Mártires”, trechos que com-
põem a Missa da Terra sem Ma-
les.

Eventos

Dartanhan Figueiredo

“Missa da Terra Sem 
Males” recepciona 

peregrinos no domingo
Participantes da Caminhada Internacional das Missões Jesuíticas serão agraciados 

com a apresentação de um coral de 200 vozes e encenação de alunos da UFSM

Restauração da Cruz Missioneira para a “Missa da Terra 
Sem Males”

Alunos da UFSM durante apresentação da encenação para a 
missa de domingo

ROTEIRO DOS CINCO ÚLTIMOS DIAS DE CAMINHADA

25° DIA 11/09/19 - LARANJA AZEDA À SANTUÁRIO DO CAARÓ

Visita ao Sitio Arqueológico de São Lourenço Mártir. Visita ao Santuário do CAARÓ, envolto pela natureza, fonte de água milagrosa 
e a história do início dos primeiros povoados Jesuítico-Guarani.

26º DIA 12/09/19 - SANTUÁRIO DO CAARÓ A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Visita guiada ao Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo – Patrimônio Mundial da Humanidade, Museu das Missões e o artesa-
nato Guarani. Ao entardecer, Espetáculo de Som e Luz no Sítio Arqueológico

27º DIA 13/09/19 - SÃO MIGUEL DAS MISSÕES A CARAJAZINHO 
 Oportunidade para  conhecer a diversidade de produção de grãos: ervilha, milho pipoca, feijão, soja, trigo, etc. 

28º DIA 14/09/19 - CARAJAZINHO AO PARQUE DAS FONTES 

Visita ao Sítio Arqueológico de São João Batista. Visita ao antigo povoado que foi a 1ª fundição de ferro do Sul do Brasil. Trilha 
ecológica e cultural para conhecer tipos de plantas e de árvores utilizadas por índios e padres jesuítas. 

29º DIA 15/09/19 - PARQUE DAS FONTES À SANTO ÂNGELO

Inicio da manhã livre, 11 horas da manhã caminhada pelo parque. Às 15horas trecho fi nal de 15 km  do caminho. Chegada a Santo 
Ângelo, o último povoado a ser fundado pelos Jesuítas. Programação Especial de fi nal do “Camino de las Misiones”

Realizou-se domingo, dia 08, o Audax Missões 
200km e o desafi o 90 km com 150 participantes. A 
concentração foi na URI – Universidade Regional 
Integrada em Santo Ângelo. A largada foi realizada 
às 6h. 

O caminho percorrido partia de Santo Ângelo 
passando por: Sete de Setembro, Guarani das Mis-
sões, Cerro Largo, Salvador das Missões, São Paulo 
das Missões e Roque Gonzales, onde era fornecido 
um almoço e após, retornando a Santo Ângelo. 

Alcançaram as metas do Desafi o Audax 114 ci-
clistas. Eles cumpriram o percurso em tempo hábil 
e terão seus nomes homologados pelo clube pari-
siense.

O evento é promovido pelo clube Audax Mis-
sões sob a responsabilidade de Adair Jacinto To-
mazi e acontece numa parceria com a ACM – As-
sociação Ciclo Missões de Santo Ângelo.

Quem participava do desafi o 90 km tinha até o 
meio dia para completar, já o Audax 200km até às 
19h:30min horas para completar a prova, ou seja, 
13h:30min minutos de tempo máximo. Como se 
trata de uma prova não competitiva, de autossufi -
ciência e desafi o pessoal, o participante pode fazer 
o seu tempo conforme conseguir. 

Obedecendo a rota prevista, o ciclista precisa 
cumprir esse caminho, passando pelos PC (pontos 
de controle), onde é feito o registro no passaporte. 
Existe ainda os PA (ponto de apoio), onde são ofe-
recidos suportes como água, frutas, entre outros.

Audax 200KM e 
Desafio 90KM

Divulgação
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COORDENADORA PARTICIPA 
DE IMERSÃO NA SEDUC

Desde o dia 2 de setembro, quando tomou 
posse, até sexta-feira, 6 de setembro, a Coor-
denadora Regional de Educação, Rosa Maria 
de Souza participou de uma semana de imer-
são, com conhecimento e troca de ideais sobre 
o funcionamento da Rede Pública de Ensino. 
Após, o evento no Palácio, foi o momento das 
apresentações e compartilhamento de traje-
tórias. O Secretário de Estado da Educação, 
Faisal Karam, apresentou a equipe do gabine-
te, os diretores, e um panorama da educação 
pública no Estado. “Vocês integram a terceira 
maior rede de ensino do País. Precisamos estar 
unidos. Mais de 900 mil alunos dependem do 
nosso trabalho e do nosso esforço. Alinhamen-
to e transparência são essenciais”, declarou. Na 
sequência, os 30 Coordenadores Regionais de 
Educação e os três Agentes de Gestão, ligados à 
SEDUC, participaram do treinamento, oportu-
nidade em que conheceram os departamentos, 
coordenadorias, diretorias, programas e proje-
tos especiais, bem como as metas e objetivos de 
gestão. A semana de imersão se encerrou com a 
assinatura do Termo de Compliance pelos coor-
denadores. Aqui, na 14ª CRE, a Coordenadora 
foi acolhida, no dia 9 de setembro, quando deu 
início ao trabalho da sua nova função.

PROGRAMA JOVEM RS
CONECTADO NO FUTURO

Inovação, empreendedorismo, criatividade 
e educação. Não mais inusitada, a combinação 
dessas quatro áreas é uma adaptação a uma re-
alidade em constante mudança. É com isso em 
mente que o governo do Estado, por meio da 
Secretaria da Educação (SEDUC), lançou, na 
quarta-feira (4/9), o Jovem RS Conectado no 
Futuro, um programa estratégico que defi ne as 
ações de gestão pedagógica e de planejamento 
da pasta. A iniciativa promove o empreende-
dorismo, a inovação e a criatividade nas esco-
las, em parcerias com parques tecnológicos e 
universidades. A proposta é valorizar, apoiar e 
dar visibilidade e estímulo ao crescimento e ao 
protagonismo juvenil. Com apoio do Ministério 
da Educação, R$ 10 milhões serão repactuados, 
neste ano, para organizar ambiências e infra-
estruturas. O programa também consiste na 
maior incubadora de projetos na área pública 
brasileira, com parcerias públicas e privadas e 
gestão de modelagens inovadoras em educação. 
A ideia do Jovem RS Conectado no Futuro é po-
tencializar projetos e vocações já existentes em 
cada uma das 2,5 mil escolas estaduais, respon-
sáveis pelo ensino de quase 1 milhão de estu-
dantes. A SEDUC e as entidades parceiras serão 
responsáveis pela mentoria do projeto. A inten-
ção é, ao reconhecer a vocação de uma escola, 
seja conferido um selo que certifi cará a escola 
como inovadora, empreendedora ou criativa 
e, assim, dar margem para que novos projetos 
com essa ênfase sejam desenvolvidos no colégio 
ou na região em que ele se localiza. O Secretário 
de Estado da Educação, Faisal Karam, reforçou 
que o programa serve, também, como forma 
de motivação, procurando contribuir para que 
os alunos se mantenham em ambiente escolar. 
“Temos distorções sérias de série/idade, prove-
nientes da evasão escolar e da repetência, que 
refl etem na questão pedagógica. Esse quadro 
fi ca mais grave quando o aluno vem fragiliza-
do em termos de conhecimento e de motivação 
para estar na escola. O programa surge diante 
desse cenário, unindo esforços coletivos de en-
tidades públicas e privadas em prol da educa-
ção”, destacou.

A Comissão da Semana da 
Pátria de 2019 esteve reunida 
no início da semana com os 
educandários do município, es-
tado e representantes de enti-
dades, que estavam envolvidos 
com o desfi le de 7 de setembro.

A decisão de não aconte-
cer novo desfi le fi cou mantida, 
sendo que esta já era uma de-
fi nição tomada anteriormente 
por não haver possibilidade 
de uma nova data em virtude 
da Semana Farroupilha e ou-
tros eventos já programados 

no município. Diante disso, 
procuraram-se alternativas 
para que as bandas das escolas 
possam se apresentar a comu-
nidade.

A 14ª CRE está analisando a 
possibilidade para que no dia 6 
de outubro, aconteça mais uma 
edição do tradicional Festival 
de Bandas e em comum acordo 
com a presidência do Brique da 
Praça, fi cou acertada que terão 
apresentações de duas bandas 
por edição do Brique, a partir 
do dia 22 de setembro.

14ª CRE estuda a possibilidade de realizar em outubro uma edição do Festival de Bandas

Chama Crioula está no 7º RPMon

Escolas se apresentarão 
no Brique da Praça

Os tradicionalistas santo-
-angelenses estão se preparan-
do para a Semana Farroupilha 
2019. A programação oficial será 
aberta na próxima sexta-feira, 
dia 13, às 18 horas, na Praça Pi-
nheiro Machado. Entretanto, na 
manhã de domingo, dia 8, um 
importante ato foi realizado. A 
Chama Crioula foi recepcionada 
no quartel do 7º Regimento de 
Polícia Montada (RPMon).

A centelha da Chama Crioula 
foi buscada em São Miguel das 

Missões por um grupo de 130 
cavalarianos liderados por Tia-
go Pereira, capataz da Inverna-
da Campeira do Grupo de Tradi-
ção e Folclore Coronel Aparício 
Borges. 

A centelha foi entregue ao 
subcomandante do 7º RPMon, 
capitão Cristiano Brilhante, que 
a repassou a Cesar Farias, con-
selheiro do Movimento Tradi-
cionalista Gaúcho (MTG), que 
procedeu o acendimento do 
Candeeiro Crioulo, que perma-

necerá no quartel até a sexta-
-feira, 13.

O tema das comemorações 
farroupilhas deste ano trata da 
vida e obra de Paixão Côrtes e 
a solenidade do fim de tarde de 
sexta-feira, em caso de chuva, 
será transferida para o Teatro 
Municipal Padre Antônio Sepp.

Já o Desfile Farroupilha está 
marcado para as 8h30min do 
dia 20 de setembro. Na sequên-
cia, será realizado o ato de en-
cerramento da programação.

Fernando Gomes/AI Prefeitura  de Santo Ângelo

Chegada da Chama Crioula no 7ºRPMon no domingo, dia 8

CRONOGRAMA DE 

APRESENTAÇÕES

DIA 22 DE SETEMBRO:

10h – E.T.E. Presidente Getúlio Vargas
10h30min – Colégio Estadual Onofre Pires

DIA 29 DE SETEMBRO:

10h – I.E.E Odão Felipe Pippi
10h30min – E.E.E.F Edi Teresa Lippert

DIA 06 DE OUTUBRO:

10h – E.M.E.F. Eurico de Morais

A abertura da Semana da Farroupilha será na Praça Pinheiro Machado. Uma centelha da Chama Crioula é distribuida para as entidades
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