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Notas

Editorial
 Acompanhe nesta 

edição matérias so-
bre cultura, ensino 
superior, o caderno 
especial de educa-
ção, curiosidades e o 
jornalismo social de 
Amauri Lírio. 

Na capa e contra-
capa o destaque está 
para a URI – Uni-
versidade Regional 
Integrada, campus 
de Santo Ângelo que 
lançou ontem, dia 8, 
mais um vestibular 
de verão. Confi ra as 
novidades e oportu-
nidades anunciadas.

O Festival Inter-
nacional  Cidade dos 
Anjos se aproxima, 
faltam praticamente 
30 dias e resolvemos 
abordar o tema, um 
modo de incentivar 
a arte do teatro em 
nossa cidade. Sai-
ba mais sobre este 
evento que reunirá 
grupos de diferentes 
estados e países em 
nossa cidade. 

Registramos tam-
bém, nesta edição, o 
nome dos candidatos 
leitos para compor 
o Conselho Tutelar 
nos próximos quatro 
anos em Santo Ânge-
lo. Confi ra na página 
7. 

No retrato coti-
diano uma curiosida-
de, instrumentos que 
estão muito próxi-
mos de nos, mas que 
praticamente não 
percebemos. O re-
trato cotidiano serve 
para lembrar destas 
imagens que passam 
despercebidas de 
nossos olhos, no dia 
a dia.

Uma boa leitura e 
uma ótima semana.

            
Previsão do Tempo
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8/10/2019 - 14h
1° Prêmio -  7.435
2° Prêmio -  9.217
3° Prêmio -  4.992
4° Prêmio -  5.405
5° Prêmio -  5.033
6° Prêmio -  2.082

8/10/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano

Crescente
5/10 a 12/10
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GeodésicoGeodésico

Uma chapa de ferro localizada 
no cruzamento das avenidas: Brasil 
e Getúlio Vargas determina um pon-
to geodésico. Mas o que é um ponto 
geodésico e para que servem estas 
chapinhas redondas incrustradas 
em uma base de concreto? 

Em geral estão gravadas nestes 
metais códigos que remetem a alti-
tude, latitude e longitude. 

No marco em questão, que alias, 
é difícil de ser percebido no cotidia-
no, encontramos a inscrição “Vérti-
ce – nº 38 - Não destruir - Protegido 
por lei”. 

Um vértice geodésico é um sinal 
que indica uma posição cartográfi ca 
exata e que forma parte de uma rede 

de triangulação com outros vértices 
geodésicos. São habitualmente es-
colhidos sítios altos e isolados com 
linha de visão desimpedida para ou-
tros vértices.

Os marcos são úteis para áreas 
do conhecimento como Engenharia 
e Geografi a, e atividades de topogra-
fi a e agrimensura. Eles compõem re-
des com informações planimétricas, 
altimétricas e gravimétricas sobre 
determinada região.

No solo, cada ponto é materia-
lizado por meio de uma estrutura 
fi xa – que pode ser um pino, uma 
plaqueta ou uma chapa cravada em 
rocha ou concreto, ou ainda por um 
marco ou pilar de material durável.

HSA e APAE são 
contemplados com

R$ 1,8 milhões
O governador Eduardo Leite e a secretária da 

Saúde, Arita Bergmann, assinaram os repasses de 
R$ 127 milhões para hospitais e Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), benefi -
ciando 176 instituições de 142 municípios. 

O Hospital Santo Ângelo (HSA) recebeu R$ 
1,45 milhão e a APAE do município R$ 350 mil.
Os recursos serão utilizados em área essencial da 
saúde pública e na educação inclusiva.

Turno único
O presidente da Câmara de Vereadores de San-

to Ângelo, Maurício Loureiro, assinou uma ordem 
de serviço que institui turno único no Legislativo, 
a partir dessa terça-feira, 08 de outubro, até o dia 
29 de fevereiro de 2020.

De acordo com a ordem de serviço, o turno 
único será cumprido em seis horas ininterruptas, 
das 8 às 14 horas, de terça-feira, à sexta-feira. Nas 
segundas-feiras, em virtude das sessões, o horá-
rio permanecerá normal até o início do recesso 
legislativo regimental, ocorrendo das 8h30min às 
11h30min e das 13h30min até o fi m dos trabalhos 
no Plenário Juarez Lemos. 

Na prefeitura, o horário de atendimento será 
das 7h30min até às 13h30min, de segunda à sexta-
-feira, e ocorrerá  entre 14 de outubro e 29 de feve-
reiro de 2020.

Quarenta e um anos
do Som e Luz

Na próxima sexta-feira, dia 11, e sábado, dia 12, 
às 20h, o tradicional espetáculo de Som e Luz do 
Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo, Patrimônio 
Cultural da Humanidade, comemora seus 41 anos 
de exibição, e será comemorado com a participa-
ção de índios Guaranis, descendentes daqueles que 
viveram a saga missioneira, e jovens da cidade de 
São Miguel, eles atuarão nesse palco natural junto 
aos acadêmicos de Dança da UFSM, encenando e 
dançando o espetáculo Som e Luz em Corpos.

Serão realizadas outras apresentações do Som 
e Luz em Corpos nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, 
às 20h30min, no Sítio Histórico de São Miguel Ar-
canjo. Os ingressos custam: R$ 25 e R$ 10 (meia, 
estudantes e idosos). Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (55)3381-1294.

Servidores do 
Judiciário em greve
Os servidores da Justiça Estadual apresenta-

ram ao vice-prefeito Bruno Hesse, as razões que 
levaram a categoria a defl agrar a greve. Os traba-
lhadores pleiteiam uma resposta do Poder Judici-
ário ao Projeto de Lei 93/2017, que, caso aprova-
do, deverá extinguir os cargos de ofi cial escrevente 
do quadro funcional do TJ. 

Na nota entregue, o Sindicato dos Servidores 
da Justiça do Rio Grande do Sul informou que a 
medida poderá afetar mais de 3,5 mil servidores, 
que poderão fi car em um limbo funcional após a 
extinção. 

Além disso, outra reivindicação da categoria é 
o reajuste salarial, que está há cinco anos conge-
lado.

Minguante
13/10 a 21/10
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Imagem da atuação da atriz na peça: Filhas do sal - cidade de Harmonia, RS, Brasil

A 3° edição do Festival Internacional de Teatro 
Cidade dos Anjos está confi rmada e será entre os 
dias 5 e 10 de novembro em Santo Ângelo. O perí-
odo de inscrição já foi concluído e subirão ao palco 
do Teatro Municipal Antônio Sepp mais de 100 ato-
res em seis dias de evento. 

Serão seis dias de intensa movimentação cênica 
com espetáculos pelo turno da manhã, tarde e noi-
te. Participam artistas vindos de estados como São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Países 
como Argentina, Paraguai e Peru. Dezessete destes 
espetáculos estarão competindo em 3 categorias. 

O Evento é uma realização da Associação Cul-

tural e Artística Cidade dos Anjos-ACACIA em par-
ceria com a Prefeitura de Santo Ângelo e entidades 
apoiadoras. O Presidente da ACACIA Rogério Pe-
ppe explica que as companhias de teatro e grupos 
compõem espetáculos para todos gostos e idades. 
Os ingressos estarão a venda a partir do dia 21 des-
te mês. 

A HISTÓRIA DO FESTIVAL 
Em 2014, artistas de reuniram para realizar um 

evento voltado para as artes cênicas na cidade de 
Santo Ângelo, região das Missões, RS, Brasil. No 
ano seguinte (2015), impulsionados por esta expe-

riência foi realizada a 1° edição do evento, que reu-
niu artistas de diversas regiões e até mesmo grupos 
de outro país, Argentina, caracterizando o festival 
como Internacional.

A 2° Edição já ganhou o caráter de Festival In-
ternacional e foi realizado entre os dias 07 e 11 de 
novembro de 2017. No palco daquele ano foram 
apresentados espetáculos de grupos e companhias 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito 
Santo, Argentina (Corrientes), Paraguai (Encarna-
ción) e Peru (Chancay). Nesse momento, devido a 
complexidade do evento, o festival passa a ser rea-
lizado a cada dois anos.

Cultura

Faltam menos Faltam menos 
de 30 dias de 30 dias 

para o Festival  para o Festival  
Internacional Internacional 

de Teatro de Teatro 
Cidade dos Cidade dos 

AnjosAnjos

Santo Ângelo recebe a Caravana RS Criativo, 
nesta quinta-feira

O RS Criativo, programa estratégico do 
governo do Estado que busca desenvolver a 
economia criativa, vai estar com sua caravana 
em Santo Ângelo, nesta quinta-feira, 10. A in-
formação é da secretária municipal de Cultu-
ra, Neusa Cavalheiro, que confi rmou também 
a presença da secretária de Estado da Cultu-
ra, Beatriz Araújo, e da diretora de Economia 
Criativa do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, Ana Fagundes. 

Segundo Neusa, Santo Ângelo é uma das 
nove cidades gaúchas selecionadas para rece-
ber a ação que terá início às 9 horas, no audi-
tório do Centro Municipal de Cultura, trazen-
do capacitação aos empreendedores criativos. 
Durante o dia, será realizado um workshop 
de produção de conteúdos para mídias so-
ciais, com duração de seis horas (das 9 as 12 
e das 14 às 17 horas), ministrado por Eduardo 
Wannmacher, mestre em Comunicação Social, 
fundador da Firma Filmes e professor dos cur-

sos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo 
e Curso Superior de Tecnologia em Produção 
Audiovisual da PUC/RS.

A atividade é gratuita, com certifi cado de 
participação. As inscrições podem ser feitas no 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfeMUM4bkBtzN9qArctTimMFuYYPIVc
oK1hy1Puc2GUzRZbjA/viewform

Eduardo Wannmacher

Cassiana Martins/ Famecos/ PUCRS

Entre os dias 5 e 10 de novembro cerca de 100 atores participarão do Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos em 
Santo Ângelo. O evento será no Teatro Municipal Antônio Sepp e é realizado a cada dois anos. 

Divulgação

AGENDA

Conforme a agenda divulgada pela Secretaria 
Municipal de Cultura, a secretária Beatriz Araújo 
tem audiência com o prefeito Jacques Barbosa, às 
8h15min de quinta-feira e, logo em seguida, partici-
pa da abertura do workshop no Centro de Cultura. Às 
9h30min, ela estará reunida com artistas locais, tam-
bém no Centro Municipal de Cultura. 

O programa RS Criativo é uma parceria da Secre-
taria da Cultura do RS com o Ministério das Cidades, 
por intermédio da Secretaria Especial da Cultura.
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Nadir Vier desfi lando com Zandor a 
moda Lady Valentina e Raquel Gubert.

Fátima Bellinaso - recebeu muitos aplausos 
pela apresentação da maravilhosa coleção  

verão 2020 Lady Valentina.

Na última quarta-feira, 2, o salão principal 

do Clube Gaúcho foi o cenário do “Jantar 

benefi cente da Confraria Bicho Amigo”.  O ponto 

alto da noite, que  teve jantar produzido por Chica 

Sperling, foi o desfi le  da bela coleção verão 2020 

da loja Lady Valentina, da empresária Fátima 

Bellinaso, com acessórios maravilhosos criados 

por Raquel Gubert. Foi um show de moda! A 

mulherada da Confraria Bicho Amigo, liderada 

por Nadir Vier e Leila Werle, está de parabéns! O 

evento foi muito bacana! Toda a renda do evento 

vai ser revertida para a castração de animais de 

rua, e para auxiliar famílias carentes que possuem 

animais nestas condições.

EM PROL DOS ANIMAIS DE RUA 

SORRIFÁCIL
Logo mais, a partir das 19 horas, 
acontece o badalado coquetel de 
inauguração da Clínica Sorrifácil 
S a n to Â n g e l o,  l i d e r a d a  p e l o 
conceituado cirurgião-dentista João 
Guilherme Libardone. fi ca na Rua dos 
Andradas, 986, ao lado da Los Passos.

TÁ CONTADO!
 Neste sábado, 12, vai ao ar a tradicional 
“Festa das  Crianças”, na sede campestre do 
Clube Gaúcho. O evento, exclusivamente 
para sócios, inicia às 15 horas, vai ser 
repleto de atrações e surpresas! 
 Está defi nido para dia 27 deste mês 
a festa de escolha do “Bebê Destaque 
2019”, no Salão Paroquial da Catedral. 
As inscrições encerram no próximo 
dia 22. A promoção é do Lions Tiaraju.

Gina Sandri, Raquel Gubert, Jacqueline 
Pires e  Denise Dutra - desfi laram os  

belos acessórios Raquel Gubert.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

DATA ESPECIAL! Empresária 
do mundo fashion - Lisandréia 
Munareto, leia-se loja Sfera, estreou 
idade nova no último domingo, 6, 
sendo alvo de muitas e merecidas 
homenagens. À miga Lisandréia, 

parabéns e sucesso sempre!
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O 
Rotary Cruz de Lorena - presidido com 

dinamismo por Elis Lucca - novamente está de 

parabéns! A 10ª edição do Jantar Tropical, que 

aconteceu na sexta-feira, 4, no Salão Azul do Clube 

Gaúcho, superou todas as expectativas! O Salão Azul 

ficou superlotado com pessoas de bem com a vida e 

solidária, é claro! O tradicional  e concorridíssimo 

evento, teve serviço gastronômico maravilhoso 

assinado pela banqueteira Chica Sperling. Enfim, a 

noitada foi bacana e pra lá de agradável. Ah! E ainda 

rolou um descontraído bingo e sorteio de brindes 

bem legais! Na foto acima, a mulherada que faz parte 

do Rotary Cruz de Lorena - liderado por  Elis Lucca - 

vibrando com o mega o sucesso da 10ª edição do Jantar 

Tropical. Vale ressaltar, que a mulherada do Rotary - 

estava muito elegante vestindo modelitos exclusivos.

JANTAR  TROPICAL CRUZ DE LORENA: UM GRANDE SUCESSO!JANTAR  TROPICAL CRUZ DE LORENA: UM GRANDE SUCESSO!

Milton e Beti Piltz

Guilherme Reckziegel e Jael Berger

Heloísa e Sérgio Schneider
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Empreendimento

Abriu nesta segunda-feira, 7, a Campanha de 
Vacinação contra o Sarampo em Santo Ângelo, 
com o Dia “D” agendado para 19 deste mês. A cam-
panha, de acordo com a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), se estende até o dia 25. 

O público alvo da vacinação são crianças de 
seis meses a cinco anos incompletos, não vacina-
das com a tríplice viral ou com a tetra viral. Segun-
do números da SMS, em Santo Ângelo são 5.133 
crianças nesta faixa etária. 

A campanha é seletiva e os pais devem procu-
rar as unidades da Estratégia de Saúde Família 
(ESF) munidos da caderneta de vacinação para 
avaliação da situação vacinal contra o sarampo.

ATENÇÃO AO SARAMPO
A enfermeira Juliane da Rosa, coordenado-

ra de Vigilância Epidemiológica e Imunizações 
da Secretaria Municipal de Saúde, salientou que 
neste ano foram registrados 3.332 casos no Brasil, 
entre junho e setembro e, segundo a Organização 
Mundial da Saúde, nos últimos anos têm sido re-
portados casos de sarampo em várias partes do 
mundo, com maior número de incidência na Eu-
ropa e na África. “Por isso é imprescindível à imu-
nização de crianças na faixa etária de vacinação e 
na busca pelos faltosos”, alertou.

A DOENÇA
O Sarampo é uma doença infecciosa exan-

temática aguda, transmissível e extremamente 
contagiosa, podendo evoluir com complicações e 
óbitos, particularmente em crianças desnutridas 
e menores de cinco anos de idade. A transmissão 
ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções 
respiratórias.

Iniciada a Campanha 
Nacional de Vacinação 

contra o Sarampo

Moda no Brique tem 
bons resultados

O Moda no Brique teve sua terceira edição no 
último domingo. Doze empresas estiveram parti-
cipando da promoção do SEBRAE que contou com 
o apoio do Governo Municipal,  CDL, Acisa, Sindi-
lojas Missões e Sicredi.

O evento foi realizado conjuntamente com o 
Brique até às 13 horas e depois prosseguiu até o 
fi m da tarde. A promoção integra o Conexão da 
Moda RS, atendendo empresas locais com o ob-
jetivo de aumentar o giro do estoque. E ainda tem 
o caráter solidário, pois a cada cinco peças comer-
cializadas com preço de outlet, uma será destinada 
à Central do Bem.

Doze empresas participaram: Brix Jeans; Tok 
Especial; Confraria da Moda; Farol Modas; UPA; 
HB Store; Karolinna; Da Luz Calçados; Rosmary 
Modas; Show de Criança; Mania de Bijoux e Boa 
Compra.

São realizadas duas edições anuais do Moda no 
Brique, a primeira em abril, com coleções de in-
verno e meia estação e a segunda em outubro, com 
a coleção de verão.

LOCAIS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO

AS VACINAS ESTÃO DISPONÍVEIS NAS

SEGUINTES UNIDADES E HORÁRIOS:

• Secretaria Municipal de Saúde: 7 às 12 horas e das 
13h30min às 18 horas

• Centro Social Urbano do Bairro Pippi: 7 às 12 horas e das 
13h30min às 17 horas

• ESF Bairro Rogowski: 13h30min às 16 horas
• ESF Bairro Subuski: 8 às 11h30min, as segundas, quartas e 

sextas-feiras.
• ESF Bairro Nova: 8 às 12 horas
• ESF Bairro Indubras: 8 às 12 horas e das 13h30min às 16 horas
• ESF Bairro União: 7 às 11h30min e das 13h30min às 16 horas
• No sábado, 19, Dia “D” de Vacinação, estas unidades estarão 

atendendo das 8 às 17 horas.

O pré-lançamento do Loteamento Colina foi rea-
lizado na manhã de terça-feira, dia 8, no Hotel Ma-
erkli com a presença do empresário da construção 
civil, José Augusto Zanetti, Diorlan Zanetti (Zanetti 
Empreendimentos), Geovani Gisler e Eduardo Za-
lewski (Mirá Empreendimentos Imobiliários).

Geovani Gisler informou que somente a Mirá 
possui um cadastro de 1200 clientes que ainda não 
conseguiram realizar o sonho de adquirir ou cons-
truir a casa própria, o empreendedor revela o desejo 
de atender esta demanda, sem distinção, seja qual 
for a classifi cação econômica em que se encontram, 
sendo que o Loteamento Colina é mais uma opção 
para realizar o sonho das pessoas que buscam a se-
gurança da casa própria.  

José Augusto Zanetti fez uma breve retrospectiva 
do trabalho realizado pela empresa em Santo Ângelo 
citando os três loteamentos já empreendidos: Mo-

radas do Sol I, Moradas do Sol II, ambos no Bairro 
Aguiar  e o Condomínio Timbaúva no Bairro Pippi. 
Zanetti destacou que as obras se destacam pela qua-
lidade da infraestrutura, no Timbaúva, por exemplo, 
foi realizada toda a infraestrutura de iluminação 
com lâmpadas de led, esgoto com estação de bombe-
amento, redes de água, passeio público calçado com 
tijolos inter travados, entre outras qualifi cações.

Eduardo Zalewski da Mirá informou que o “Lo-
teamento Colina” está a 300 metros da Av. Ipiranga. 
Duas ruas do loteamento fazem intersecção com a 
Av. Ângelo Dalla Piccola e receberão infraestrutura 
nova com tijolos intertravados e já existe uma rua 
asfaltada que será mantida. Todos os lotes possuem 
12 metros de largura ou mais.

Além da imprensa presente no ato de lançamen-
to, compareceram as correspondentes da Caixa Eco-
nômica Federal Aline Ribas e Vera Niewiski. 

Loteamento Colina é o  
novo empreendimento 

imobiliário do Bairro Haller 
O “Loteamento Colina” foi certifi cado com a documentação e até dezembro 

deste ano vai disponibilizar para a venda, 45 lotes de terrenos para construção 
de residências a uma média de preço de R$ 55 mil. Este projeto é da Zanetti 
Empreendimentos em parceria com a Imobiliária Mirá e está localizado no 

Bairro Haller, a 300 metros do trevo de acesso.

José Augusto Zanetti, Geovani Gisler, Diorlan Zanetti e Eduardo Zalewski

Alunos da Escola da URI complementam 
estudos de Geografia em Ametista do Sul

Os alunos das turmas 221 e 
222, do Ensino Médio da Escola 
de Educação Básica da URI San-
to Ângelo realizaram viagem de 
estudos dia 27 de setembro, ao 
município de Ametista do Sul, 
ocasião em que complementa-
ram seus estudos a partir das 
teorias sobre geologia, deriva 
continental, eras geológicas e 
vulcanismos. 

Acompanhados do professor 
Délcio Freitas, ministrante da 
disciplina de Geografi a, estive-
ram no Parque Museu, municí-
pio onde se encontram as maio-
res jazidas de pedra ametista do 
mundo, conhecida como a capi-
tal mundial da referida pedra. 
Tais cristais ocorrem tanto em 
cavidades alongadas (veios) em 
rochas ígneas, geralmente ba-

saltos, como revestindo interna-
mente (geodos) de ágata.

Também foi possível verifi car 
a coleção de mais 200 exempla-
res de pedras preciosas raras, a 
maioria da região, podendo tam-
bém ver um meteorito de 140 kg. 

Tiveram ainda a oportunida-
de de visitar a pirâmide, adegas 
subterrâneas, mina ativa e ou-
tros atrativos locais.

Marcos Demeneghi
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A pesquisa que avalia o custo da cesta básica no 
município de Santo Ângelo é realizada mensalmente 
pela URI Santo Ângelo nos principais mercados da 
cidade pelo aluno bolsista Gabriel da Rosa Lütche-
meyer, juntamente com as professoras Lucélia Ivo-
nete Juliani e Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla.

Foi constatado que no mês de setembro o grupo 
dos hortifrutigranjeiros apresentou a maior queda 
da cesta básica. O produto do grupo que mais favo-
receu para a baixa foi o repolho, que obteve média 
de preços em setembro de R$ 1,37 o quilo, com uma 
queda de quase 50% em relação a agosto, quando 
custava em média R$ 2,71 o quilo. Em setembro a 
verdura chegou a custar R$ 0,59 o quilo em merca-
dos da cidade. Acompanhando o repolho, estiveram 
com preço em queda a cebola (35%) e a batata in-
glesa (29%). Destaca-se a cebola, que vinha de duas 
altas consecutivas, sendo que em agosto alcançou 
R$ 4,97 o quilo, chegando a custar até R$ 5,69 em 
alguns mercados. No mês de setembro a queda men-
sal de 35% foi atingida visto que o produto custou 
em média R$ 3,23, com preços variando entre R$ 
4,19 e R$ 2,49.

Em contrapartida, na cesta alguns produtos ob-
tiveram variações positivas consideráveis, como é o 
caso do queijo mussarela fatiado que, com alta de 
18,5%, foi o preço que mais subiu na pesquisa. O 
queijo fi cou na média de R$ 29,55 o quilo em setem-
bro, porém em agosto custava R$ 24,94, mês no qual 
podia ser encontrado por até R$ 17,90. Sucedendo 
o queijo, como maiores altas, estiveram os ovos de 
granja e o sabão em pó, entretanto com variações 
menos expressivas, 10,9% e 9,6%, respectivamente.

Em relação aos grupos de produtos da cesta bási-
ca, a maior variação fi cou mesmo com os hortifruti-
granjeiros, sendo que a queda deste grupo represen-

tou a diminuição de, na totalidade, R$ 10,40, visto 
que o grupo teve participação de quase 6% no valor 
fi nal. A maior alta entre os grupos foi do leite e de-
rivados, de 5,9%, muito por conta do próprio quei-
jo mussarela fatiado. Mas como o grupo tem baixa 
participação na cesta, sua alta não contribuiu muito 
para o valor fi nal. Porém, o leite e seus derivados 
ainda apresentam considerável baixa anual de 5,3%, 
sabendo que em setembro custaram R$ 64,46 e nes-
se mesmo mês, no ano passado, estavam avaliados 
em R$ 68,05.

No total a cesta básica custou R$ 779,45 em se-
tembro, representando queda mensal de 0,7%, visto 
que em agosto custou R$ 785,20. No entanto, obteve 
alta anual de 2,1%, sendo que em setembro do ano 
passado custava o total de R$ 763,62. Tal variação 
anual tem sido positiva em todos os meses deste 
ano, mostrando que os componentes da cesta bási-
ca, no geral, estão mais caros em comparação ao ano 
passado.
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ESCOLA PE. ANTONIO SEPP 
CLASSIFICADA NO I CONCURSO DE 

APLICATIVOS E GAMES DA SEDUC RS
A Coordenadora Regional da 14ª CRE, Rosa 

Maria de Souza, a Diretora da Divisão de Polí-
ticas para a Educação Básica, Sandra Grasel e a 
Professora Gerta Madalena von Mecheln repre-
sentando o NTE Santo Ângelo estiveram no dia 
03/10 em visita à Escola Estadual Básica Pe. 
Antônio Sepp de São Miguel das Missões para 
homenagear alunos e a professora da equipe da 
escola que fi caram entre as 10 classifi cadas no I 
Concurso de Aplicativos e Games da SEDUC RS. 
Os alunos Miguel Mombach Foza, Pedro Nicolas 
Munareto Martins e Vitor de Lima Jardim e a 
professora orientadora Ecleia Bozata criaram um 
game – jogo educativo - com o tema preservação 
das praças, parques e monumentos dos bairros. 
Na ocasião, receberam medalhas e o prêmio de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) que será destinado 
à compra de materiais para a sala maker da es-
cola. A equipe vencedora também participará do 
2º Festival Steam Seduc RS, que ocorre em Porto 
Alegre, entre os dias 17 e 18 de outubro. Parabéns 
alunos, professores e equipe diretiva por incenti-
var a aprendizagem criativa, possibilitando a ino-
vação e o protagonismo juvenil na escola pública.

14ª CRE REALIZA REUNIÃO 
COM EQUIPES DIRETIVAS

Nos dias 7, 8 e 9 de outubro, o Departamento 
da Educação da 14ª Coordenadoria Regional de 
Educação realiza reuniões com equipes diretivas. 
Nos dias 7 e 8 participam as equipes diretivas das 
18 escolas estaduais que foram indicadas através 
de seus projetos para participar do Programa 
Jovem RS: Conectado no Futuro, da Secretaria 
Estadual de Educação. Já no dia 9 o encontro 
acontece com as demais escolas. A proposta é va-
lorizar, apoiar e dar visibilidade aos projetos que 
estimulam o crescimento e o protagonismo juve-
nil. Na pauta ainda consta orientações em relação 
a Prova Brasil que será realizada de 21 de outubro 
a 01 de novembro.

FASE REGIONAL JERGS 2019
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 

parabeniza a equipe e o professor do Instituto 
Estadual de Educação Odão Felippe Pippi, cam-
peões na Modalidade Futsal/ Juvenil /Masculi-
no-Fase Microrregional, realizada na cidade de 
Ibirubá-RS. Desejamos sucesso na Fase Regional 
agendada para o dia 11 de outubro, em Santiago-
-RS. Agradecemos às equipes participantes nas 
diversas modalidades pelo empenho e dedicação.

ENEM 2019
Os locais de prova e o cartão de confi rmação 

do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) es-
tarão disponíveis no dia 16 de outubro, informa o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas estão 
marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Neste 
ano, 5,09 milhões de inscrições foram confi rma-
das. As provas serão aplicadas em 1.727 municí-
pios.

DIA DO PROFESSOR – 15 DE OUTUBRO
Há pessoas que marcam a nossa vida, que 

despertam algo especial em nós, que abrem nos-
sos olhos de modo irreversível e transformam a 
nossa maneira de ver o mundo. Obrigado profes-
sor! Os seus ensinamentos foram muito além dos 
conteúdos do currículo. Tivemos aprendizados 
importantes para a vida. A sua missão vai mui-
to além da missão de um professor, você é um 
verdadeiro mestre. Você soube despertar a nossa 
admiração de um modo único, e se tornou uma 
inspiração para nós. Muito obrigado pela sua 
dedicação, paciência e carinho. Nós só podemos 
agradecer por ter feito parte das nossas vidas, e 
tenha certeza de que tudo o que aprendemos, va-
mos levar por toda a nossa vida. Ao nosso mestre, 
toda a nossa gratidão e carinho!

Geral

Eleitos os Conselheiros 
Tutelares do município

Os Conselheiros Tutelares 
que atuarão pelos próximos 
quatro anos foram eleitos no 
último domingo, dia 6. O voto 
era facultativo e apenas 5.729 
pessoas compareceram a uma 
das 40 urnas eletrônicas de vo-
tação. O presidente da Comis-
são Eleitoral, Orlando Gomes 
da Silva, espera um Conselho 
atuante e especializado, a posse 
será no dia 10 de janeiro e antes 
disso, haverá um treinamento 
regional com especialistas no 
assunto. 

A apuração foi concluída às 
7h15min e registrada uma ocor-
rência no agrupamento das seções: 
21/116/124/124/159/192/237 lo-
calizado na Escola Estadual Ulis-
ses Rodrigues, no Bairro Dytz, 
sendo que, esta urna fi cou de fora 
da contagem. 

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (COMIDCA) e a Co-
missão Eleitoral do processo de 
escolha dos conselheiros tutela-
res de Santo Ângelo divulgaram 
oficialmente o resultado na ma-
nhã da última segunda-feira, 
dia 7.

Eleição dos conselheiros Tutelares de Santo Ângelo

Divulgado resultado ofi cial das eleições para conselheiros tutelares
Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes 

Hortifrutigranjeiros apresentam queda mensal 
de 18% na cesta básica de setembro

Preço do repolho, cebola e batata inglesa baixou em setembro

CONFIRA O RESULTAÇÃO DA VOTAÇÃO

SUPLENTES: 
Professor Obregon – 461 votos
Rubia Ferreira – 321 votos
Marisa Meotti Antunes – 292 votos
Eloisa Cavalheiro de Ávila – 242 votos
Pastora Jocelei – 239 votos
Amelinha 232 votos 
Denise Regina Fernandes – 206 votos

Gilson Roberto Pereira – 200 votos
Everson Medeiros – 184 votos
Neide Santa Freitas – 181 votos
Joel – 158 votos
Ivone Carneiro de Albuquerque – 130 
votos
Elaine Thomas - 98 votos
Jose Sebastiao - 58 votos

ELEITOS: 

Alcinda de Souza - 638 votos  |  Diana Konzen - 546 votos  |  Jonatã Ferreira - 545 

votos  |  Ivone de Albuquerque Carneiro - 514 votos  |  Fabinho – 482 votos
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CURSOS OFERTADOS

No Câmpus de Santo Ângelo são ofertados ain-
da os seguintes cursos, com respectivas vagas: Ad-
ministração (50), Agronomia (45), Arquitetura e Ur-
banismo (50), Ciência da Computação (50), Ciências 
Contábeis (60), Direito noturno (60), Direito diurno 
(60), Educação Física Licenciatura (30), Educação Fí-
sica Bacharelado (30), Enfermagem (50), Engenha-
ria Civil noturno (50), Engenharia Civil diurno (50), 
Engenharia Elétrica (50), Engenharia Mecânica (50), 
Engenharia Química (50), Farmácia (45), Pedagogia 
(50), Psicologia (50), Teologia (25).

URI Santo Ângelo lança o Vestibular URI Santo Ângelo lança o Vestibular 
de Verão e anuncia novos cursosde Verão e anuncia novos cursos

O Vestibular de Verão da URI Santo Ângelo foi 
lançado ofi cialmente na tarde de ontem, dia 8, e anun-
ciados os dois novos cursos da instituição, Medicina 
Veterinária e Engenharia da Computação.  No total, 
são 21 opções de ingresso, em cursos no sistema pre-
sencial e com funcionamento diurno e/ou noturno. As 
inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro. 

A inscrição deve ser feita no site www.santoangelo.
uri.br, com taxa de R$ 30,00 e a prova será aplicada 
dia 24 de novembro, um domingo, das 14h às 18h.

Nesta edição, o processo seletivo disponibiliza va-
gas para dois novos cursos: Engenharia da Computa-
ção e Medicina Veterinária.

O Diretor do Campus, Gilberto Pacheco, valorizou 
a tradição da universidade e a estrutura laboratorial 
do campus. O diretor acadêmico, Marcelo Strack afi r-
mou que o slogan da campanha do vestibular está em 
perfeita sintonia com o propósito da instituição “expe-
riências que diferenciam” e reafi rmou todo o processo 

de inovação e oportunidades que a URI oferece é fru-
tos de uma caminhada sólida. 

Engenharia da Computação oferece 35 vagas, terá 
duração de 5 anos, com aulas no turno noturno/diur-
no e, ao ser implantado, conta com mais de 10 labo-
ratórios já estruturados, nas áreas de programação, 
automação industrial, robótica, sistemas digitais, en-
tre outros. Na opinião do coordenador pro-tempore, 
doutor Nelson Knak Neto, “o curso de Engenharia da 
Computação vem para somar a estrutura já consoli-
dada da URI Santo Ângelo na área tecnológica. Com 
nossos laboratórios, demais cursos de engenharia e 
com o TecnoURI, os profi ssionais da Engenharia da 
Computação terão uma formação sólida, próxima do 
mercado e focada na transferência de tecnologia. O 
desenvolvimento da região depende de profi ssionais 
capacitados na área e a URI tem uma excelente estru-
tura para garantir essa formação. 

Medicina Veterinária oferece 50 vagas, terá du-

ração de cinco anos, com aulas no noturno e diurno 
e inicia suas atividades contando com mais de 30 la-
boratórios nas áreas de Química, Genética, Biologia, 
Parasitologia, entre outros.

Para o coordenador pro-tempore do curso, dou-
tor Vitor Cauduro Girardello, “suprindo a demanda 
regional, cuja economia é baseada na agropecuária, 
a URI fortalece sua atuação no Noroeste Gaúcho so-
mando ao curso de Agronomia, o de Medicina Veteri-
nária. O curso vai prezar pelo ensino presencial, com 
aulas práticas em 30 laboratórios já disponíveis, além 
da extensão de área do Câmpus, que permite manter a 
criação de diferentes tipos de animais”. 

Interessados podem solicitar informações sobre o 
Programa de Crédito Educativo da URI – CREDIURI, 
diretamente no Setor de Apoio ao Estudante ou no se-
tor fi nanceiro, ambos no prédio 20.

Para mais informações, você consulta o site da 
URI, liga para (55) 3313-7900, whatsapp 8422 0712.

Diretores: Marcelo Strack, Gilberto Pacheco e Berenice Ubatuba 
com os coordenadores dos novos cursos: Nelson Knak Neto, Vitor Cauduro Girardello, 

Marcos Demeneghi


