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Notas

Editorial
 Informações de 

utilidade pública e dos 
principais eventos que 
estão ocorrendo, ou 
ainda ocorrerão em 
nosso município estão 
na pauta do Mensagei-
ro desta quarta-feira, 
dia 16. 

Uma leitura atenta 
permite visualizar as 
oportunidades de es-
pecialização e até de 
concursos públicos. 
Confi ra as notas da pá-
gina 2 e da página 6. 

Um dos eventos 
inovadores e interes-
santes que noticia-
mos hoje é o Startup 
Weekend, está com 
inscrições abertas e 
na matéria você pode 
conferir os modos de 
participar, bem como,  
informar-se sobre 
mais detalhes. 

A APAE de Santo 
Ângelo desenvolve um 
trabalho de destaque 
e ganha o reconheci-
mento político e so-
cial, ele se expressa em 
forma de apoio com 
recursos e até um novo 
terreno, cuja a posse 
foi formalizada nesta 
semana. Confi ra. 

Na contracapa rea-
lizamos um breve tex-
to sobre as fl ores e o 
hábito de ornamentar 
os túmulos com elas 
no dia de fi nados, ba-
seados em uma foto 
que registramos no co-
tidiano da cidade.

Não resistimos 
ao apelo estético de 
um carro antigo na 
estrada e resolvemos 
ilustrar a edição com 
uma foto destas, este 
veículo participou da 
Cronovolta promovi-
da pela AVANT Santo 
Ângelo e registramos  
as principais fatos que 
envolveram este even-
to ocorrido no último 
fi nal de semana. 

Boa leitura e até a 
próxima edição.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria
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15/10/2019 - 14h
1° Prêmio -  8.189
2° Prêmio -  7.746
3° Prêmio -  2.387
4° Prêmio -  3.386
5° Prêmio -  8.080
6° Prêmio -  9.788

15/10/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Marcos Demeneghi

Minguante
21/10 a 27/10

ETA II será ETA II será 
desligada por 2hdesligada por 2h
A Estação de Tratamento da 

Corsan - ETA II, localizada no Bair-
ro São Carlos produz 75% de toda a 
água consumida em Santo Ângelo 
e no próximo dia 20 (domingo), da 
meia-noite até às 2h (madrugada) 
vai parar as suas atividades para a 
limpeza do reservatório semienter-
rado que compõe o sistema. 

Este reservatório possui capa-
cidade de armazenar 1000m³ de 
água. E segundo a CORSAN de San-
to Ângelo este trabalho faz parte da 
3° etapa de Manutenção de limpeza 

de seus reservatórios.
 A previsão de normalizar o abas-

tecimento é às 4hs da manhã, tudo 
ocorrendo como planejado. A asses-
soria de comunicação da companhia 
informou que o abastecimento será 
mantido através do sistema interli-
gado que compõe o sistema de abas-
tecimento da cidade, pois as duas 
estações trabalham interligadas e 
o reservatório situado nas proxi-
midades do Clube Gaúcho também 
irá colaborar com a manutenção do 
abastecimento. 

A CAIXA inicia, nesta quinta-feira 
(17), o pagamento do Abono Salarial 
(Programa de Integração Social - PIS) ca-
lendário 2019/2020, para os trabalhado-
res nascidos no mês de outubro. Os valo-
res variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo 
com a quantidade de dias trabalhados 
durante o ano base 2018. 

Os pagamentos são escalonados con-
forme o mês de nascimento do trabalha-
dor e tiveram início em julho, com os nas-

cidos naquele mês. O prazo fi nal para o 
saque do abono salarial do calendário de 
pagamentos 2019/2020 é 30 de junho de 
2020. São mais de 1,8 milhões de traba-
lhadores nascidos em outubro, totalizan-
do R$ 1,3 bilhões em recursos injetados 
na economia. O valor do benefício pode 
ser consultado no Aplicativo CAIXA Tra-
balhador, no site da CAIXA (www.caixa.
gov.br/PIS) ou pelo Atendimento CAIXA 
ao Cidadão: 0800 726 0207.

Abono Salarial 2019/2020

Estamos na “Semana
da “Alimentação 

Foi aberta na manhã de terça-feira, dia 15, a 
programação da Semana Municipal da Alimenta-
ção. O ato de abertura foi realizado no Pavilhão 
das Agroindústrias e Agricultura Familiar da Ave-
nida Venâncio Aires e a programação se estende 
até sábado, dia 19, quando será realizada a Mostra 
de Produtos e a comemoração dos dois anos do 
Café Colonial Missioneiro.

PROGRAMAÇÃO
Até a sexta-feira, dia 18, estarão sendo pro-

movidas palestras e cursos e no sábado, dia 19, no 
Pavilhão da Avenida Venâncio Aires será realizada 
Mostra de Produtos e comemoração dos dois anos 
do Café Missioneiro.

Na quinta-feira, dia 17, será realizado o 
Seminário da Agricultura Familiar, com início às 
13h30min, no auditório do Centro Municipal de 
Cultura. Diomar Formenton, coordenador das 
Agroindústrias e Associações da Secretaria Munici-
pal da Agricultura, e Reinaldo Machado, presidente 
da APROCOHSA, estarão falando sobre o programa 
desenvolvido pelo Governo Municipal de incentivo 
ao setor. Depois, será palestrante a engenheira de 
alimentos e fi scal sanitária da 12ª Coordenadoria 
Regional de Saúde, Morgana Bervian.

No sábado, dia 19, durante a 1ª Mostra de 
Produtos das Agroindústrias e Agricultura Fami-
liar, também haverá comercialização de peixe frito 
e serão arrecadadas doações de alimentos para a 
Pastoral da Criança.

Chá da Primavera
No próximo sábado, dia 19, a Igreja Evangélica 

de Confi ssão Luterana no Brasil realizará o “Chá 
da Primavera”, às 15 horas, no Salão do Centro 
Evangélico, na Rua Quinze de Novembro, 1750. 

Os cartões podem ser adquiridos até hoje, dia 
16, pelo valor de R$ 20 com Celita pelo telefone 9 
99149386 ou com Izolde pelo telefone 9 99381652. 

Durante o chá será realizado um bazar, com 
artesanatos produzidos pelas participantes da Or-
dem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE).

Estudantes conhecem 
o 1º BCom

No dia 11 de outubro, o 1º Batalhão de Comuni-
cações recebeu a visitas de 50 (cinquenta) alunos 
do ensino médio e de professores da Escola Téc-
nica Estadual Presidente Getúlio Vargas de Santo 
Ângelo/RS. Na oportunidade os alunos e profes-
sores puderam conhecer um pouco da história 
do Patrono da Arma de Comunicações, Marechal 
Cândido Mariano da Silva Rondon, e também as 
instalações do 1º B Com.

Divulgação

Cheia
13/10 a 20/10
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Integração de chegada na Taberna Bier

Automobilismo

Carros de outros competidores na estrada

A 5ª Cronovolta promovida pela AVANT - Asso-
ciação de Veículos antigos de Santo Ângelo contou 
com a participação de 50 competidores e foi reali-
zada no último sábado, dia 12. O Grid de Largada 
foi na cidade vizinha de Eugênio de Castro às 14h de 
onde os pilotos e navegadores partiram e deveriam 
passar por 12 pontos de controle. A chegada a San-
to Ângelo foi às 16h quando realizaram uma carre-
ata pelas ruas centrais da cidade e se concentraram 
na Taberna Bier, local onde confraternizaram e foi 
realizada a entrega dos troféus aos vencedores e um 
momento de confraternização e homenagens. 

Sagrou-se bicampeã a dupla que conduzia a Ca-
ravam Bege 36, Jeferson Wbatuba e Luis Sabo.  Em 
segundo lugar a dupla feminina do Monza 36, Mari 
Ângela Mendes e Pâmela Todendi e em 3º lugar o 
casal estreante da Caravan Cinza, Vinicius e Julia-
na Teixeira. 

Por meio do voto popular foi escolhido ainda a 
dupla melhor caracterizada e carro destaque, elei-
tos Jeferson Wbatuba e Luis Sabo, que se inspira-
ram no fi lme Caça Fantasmas, tanto o carro, quanto 
os competidores estavam caracterizados e levaram 
os dois troféus. 

O 2º troféu de melhor caracterização foi para 
o casal Graciela e Laurence vestidos de Curinga e 
Arlequim. O terceiro lugar fi cou com o casal de São 
Miguel das Missões, Pablo e Gabriela, caracteriza-
dos de Chapolin Colorado e Mulher Maravilha (Su-
pergirl). 

Segundo Carlos Miguel Scholl, presidente da 
AVANT e um dos organizadores do evento, a prova 
foi um sucesso, todos os cinquenta inscritos com-
pareceram e apenas um veículo apresentou pane no 
motor e não conseguiu concluir o percurso. Scholl 
ponderou ainda que o fato de uma dupla estrean-
te levar a premiação de terceiro lugar demonstra 
que nem sempre a experiência e a quantidade de 
equipamentos embarcados são determinantes para 
vencer o passeio cronometrado. 

A confraternização realizada na concentração 
de chegada contou com a demonstração da sono-
ridade “Slide guitar” com instrumentos artesanais 
de Rodrigo Santos e apresentação de Ximú e Banda 
com clássicos do Rock. Toda a cobertura fotográfi ca 
foi realizada pela Retro Photografi as. Antes do Grid 
de Largada os participantes confraternizaram com 
um almoço em Eugênio de Castro. 

Um grid de Um grid de 
largada só largada só 
com carros com carros 

antigosantigos
Na 5ª edição da Cronovolta promovida 

pela AVANT Santo Ângelo reuniu 50 
carros com mais de 30 anos para uma 
competição de regularidade. A equipe 
que pilotava a Caravam caracterizada 
de Caça Fantasmas levou três troféus 

Marcos Demeneghi

Melhores caracterizações - Pablo e Gabriela; Laurence, 
Graciela e fi lhas, Jeferson Wbatuba e Luis Sabo

Mari Ângela Mendes e Pâmela Todendi (2º colocação)

Jeferson Wbatuba e Luis Sabo (1ª colocação)

Vinícius e Juliana Teixeira (3ª colocação)

Carro Caça Fantasmas

Monza brotoeja de Mari Ângelo e Pâmela

Retrô Photografi as
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Os dinâmicos empresários Denise 

Lemos e Silvério Christ - felizes 

e realizados - estão celebrando mais 

um ano de sucesso da sua Agência 

de Viagens  DENY TURISMO, que fi ca 

na Rua Barão do Triunfo, 419. Eles 

dividem esse momento agradecendo 

a todos os seus clientes e amigos que 

confi am no seu trabalho e optam 

por viagens seguras e com roteiros 

maravilhosos.

PRIMAVERA
Neste sábado, 19, a partir das 15 horas, o Salão 
do Centro Evangélico da Igreja do Relógio, 
se transforma no cenário do tradicional e 
delicioso “Chá da Primavera”, promovido pela  
Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas 
- OASE. Durante o chá vai ter um belo bazar 
com artesanatos produzidos pela Senhoras 
da OASE. Convites aos custo de 20 reais.

BELEZA COROADA
Anna Júlia Spolaor, a bonita filha de Darcione e 
Andréia Spolaor, no sábado passado, em Caxias 
do Sul, foi coroada oficialmente Miss Pre Teen 
Turismo 2020 do Rio Grande Do Sul. No próximo 
ano, a Miss Anna Júlia, vai representar o nosso 
Estado na etapa nacional do certame pilotado 
pela equipe da Minimal Models Brasil. Parabéns 
e muito sucesso à Anna Júlia na final do Miss 

Pre Teen Turismo Brasil 2020.

Anna Júlia no momento em que foi 
coroada Miss Pre Teen Turismo RS 2020.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA SORRIFÁCIL:
Marlise e Luciano Teixeira, Rafael Downar, Dr. Lucas Bajerski, João 
Guilherme e Karine Libardoni, José Ricardo e Raquel Margutti, 

Reinaldo e Maríndia Farah e a fi lha Helena.

Contando com o prestígio de familiares e amigos, os dinâmicos 
empresários Márcia Brittes e Rodrigo Hinz, inauguraram e com 
sucesso, a loja MAIS NATURAL, na última sexta-feira, 11. A loja 
como o próprio nome diz, comercializa produtos naturais a granel, 
encapsulados, sem glúten, sem lactose, integrais, orgânicos, diet e 
light, chás e temperos. Por isso vale a pena conhecer!!! Mais Natural, 

na Marechal Floriano, 1095, esquina com a Antônio Manoel.

MAIS NATURAL EM SANTO ÂNGELOMAIS NATURAL EM SANTO ÂNGELO

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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APRIMORAMENTOAPRIMORAMENTO

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
NO JANTAR  TROPICAL DO NO JANTAR  TROPICAL DO 
ROTARY CRUZ DE LORENAROTARY CRUZ DE LORENA

Veralene Foli e Jorge Alerico

Adri e Rogério Ribas

Licurgo e Paola Perim Burmann 
com a fi lha Mariana
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A conceituada Fisioterapeuta Juliana Sarturi, sempre buscando 
o constante aprimoramento, esteve em Porto Alegre 

participando do curso de “Harmonização Facial Sem Agulhas”, 
uma técnica originária na Rússia e que está chegando ao Brasil 
para revolucionar o mercado da estética. A técnica é utilizada para 
preenchimentos na face e corpo, dando destaque a volumização 
de lábios. Vale conferir de perto na Fisio Belli Sarturi.

Ederson Garcia  e Thiago Prado -  estão com tudo 
pronto para receber clientes e amigos, na sua 

loja Thiago Prado - Flores e Interiores, logo mais a 
partir das 18 horas. O motivo: “CHRISTMAS DAY”! 
Um badalado coquetel para apresentar ofi cialmente 
produtos exclusivos para o Natal! E degustando um 
belo espumante, você vai conhecer de perto e poderá 
adquirir em primeira mão peças lindíssimas com 
motivos natalinos para decorar a sua casa, a sua loja 
ou ainda o seu ambiente de trabalho! Venha viver 
esta magia! Você vai se emocionar e se surpreender!

CHRISTMAS DAYCHRISTMAS DAY
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Rek Parking cede em comodato veículo para o DMT
Em ato realizado no Centro Histó-

rico de Santo Ângelo, a empresa Rek 
Parking, concessionária do Estacio-
namento Rotativo, realizou a entrega 
de um automóvel Fiat Móbi zero qui-
lômetro para uso do Departamento 
Municipal de Trânsito (DMT) e de 
equipamentos de informática para os 
agentes de fi scalização. 

A cedência do veículo, por termo 
de comodato, dará celeridade às ações 
de fi scalização e serviços de rotina 
prestados pelo departamento na or-
ganização da segurança no trânsito. 
Também foram repassados ao DMT, 
aparelhos de PDA (personal digital as-
sistant ou assistente digital pessoal), 
um computador de dimensão reduzi-
da, para os serviços de fi scalização do 
trânsito pelos agentes locais.

As chaves do automóvel foram en-
tregues ao prefeito Jacques Barbosa, 
ao vice-prefeito Bruno Hesse e o di-
retor do DMT, Gerson Fernando Ro-
drigues, pelo diretor comercial, Éder 
Vasconcelos de Souza, e pelo geren-
te regional da Rek Parking, Vinícius 
Macedo, na presença de secretários 

municipais, colaboradores do Depar-
tamento Municipal de Trânsito e da 
empresa e da imprensa local. 

SEGURANÇA E INOVAÇÃO
Durante as manifestações, anúncios 

importantes foram feitos na área da se-
gurança e da modernização do estacio-
namento rotativo em Santo Ângelo. 

O diretor do Departamento de 
Trânsito, Gerson Rodrigues, conside-
rou importante a parceria estabelecida 
com a Rek Parking atuando na disci-
plina e organização do trânsito urbano 
e contribuindo para a segurança. Con-
forme Gerson, a presença dos monito-
res na área da zona azul, tem inibido e 
provocou uma redução no número de 
arrombamentos em veículos nas ruas 
centrais da cidade. “A presença dos 
monitores inibe a ação de delito nos 
veículos e isso fi ca comprovado com a 
redução das ocorrências de arromba-
mentos e furtos registrada. É um saldo 
positivo para a sociedade”, avaliou.

Já o diretor comercial da empresa, 
Éder Vasconcelos de Souza, anunciou 
para os próximos meses mais uma eta-

pa da modernização no sistema rota-
tivo de estacionamento. Segundo ele, 
nas próximas semanas Santo Ângelo 
receberá um novo parquímetro para 
pagamentos com cartões de crédito e 
débito, alimentado por placas solares. 

Souza também informou que em 
Santo Ângelo os pagamentos do esta-
cionamento rotativo já são feitos em 

30% via aplicativo Rek Pay, um núme-
ro considerado expressivo no Estado. 

Com o RekPay o usuário compra 
créditos e adquire tíquetes de estacio-
namento, ativa e renova suas horas, 
tem histórico de utilização e compra, 
e pode regularizar seus avisos. O apli-
cativo está disponível para os sistema 
Android e IOS.

Ato de entrega realizado na Praça Pinheiro Machado

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes 

Bolsas de estudo na 
Escola da URI

Até o dia 23 de outubro, permanece aberto o 
período de inscrição para o processo seletivo de 
concessão de bolsas de estudo para a Escola de 
Educação Básica da URI Santo Ângelo.

De acordo com o Edital 019/2019 (Retifi cação), 
para o Ensino Fundamental existem sete bolsas, 
sendo seis do tipo integral (100%) e uma do tipo 
parcial (50%) e para o Ensino Médio, há uma do 
tipo integral (100%) e uma do tipo parcial (50%).

Após os prazos de documentação, pré-seleção, 
entrevistas, o resultado fi nal será divulgado dia 6 
de dezembro e a assinatura do termo de concessão 
da bolsa deve ser feita de 9 a 13 de dezembro.

Mais informações a respeito, você confere no 
Edital, disponível no site da URI: www.santoan-
gelo.uri.br.

Estágio de nível 
superior na Câmara 
 Lançado um edital que autoriza a realização 

de Processo Seletivo Público Simplificado para 
estágio de nível superior no Poder Legislativo de 
Santo Ângelo, a publicação foi nesta segunda-
-feira, dia 14.

O objetivo do processo seletivo é formar ca-
dastro reserva, sendo que a contratação ocorre-
rá de acordo com a necessidade. 

Para participar da seleção é necessário es-
tar matriculado como aluno regular na Rede de 
Ensino Superior, nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Ciências da Computação/
Informática e Direito. Também é preciso ter fre-
quentado os dois primeiros semestres, e não es-
tar no ano de conclusão da graduação. 

A duração do estágio é de até dois anos, re-
nováveis semestralmente, e o estagiário terá 
direito à bolsa auxílio de 4,27 PRL (Padrão de 
Referência Legislativo), recesso remunerado, 
vale-transporte e seguro. 

INSCRIÇÕES
Interessados poderão se inscrever entre 21 e 

24 de outubro de 2019, das 7h30min às 13h30min, 
na Secretaria de Administração, na prefeitura de 
Santo Ângelo, localizada na Rua Antunes Ribas, 
1001, Centro. Informações podem ser obtidas por 
meio do telefone 55 3312-0126.

Geral

Startup 
Weekend 

com 
inscrições 

abertas

Santo Ângelo promove de 25 a 27 des-
te mês o Startup Weekend, uma imersão de 
54 horas na busca de soluções inovadoras. O 
evento será realizado nas dependências da 
ACISA e as inscrições estão abertas ao preço 
de R$ 100, com desconto 20% no valor no 
caso de aquisição de combo com cinco ingres-
sos. No valor estão incluídos sete refeições, 
camiseta, brinde, mentorias, workshops, ha-
ppy hour e networking.

Este é o primeiro evento realizado no mu-
nicípio estimulado pela Zona de Inovação 
Sustentável (ZISSAN) instituída pelo Gover-
no Municipal por meio do Programa Inova 
Santo Ângelo, com o objetivo de proporcionar 
eventos de empreendedorismo prático onde 
são fomentados ideias de inovação. O Startup 
Weekend abre oportunidade a empreende-
dores, investidores, desenvolvedores, desig-
ners, profi ssionais de marketing e entusiastas 
de reunir-se, compartilhar, maturar e validar 
suas ideias, formar times e criar startups.

SEXTA
A coordenadora do Programa Inova San-

to Ângelo, Helenice Reis, explica o funciona-
mento do Startup Weekend. Segundo ela, na 
sexta-feira, 25, os participantes apresentam 
suas ideias de soluções inovadoras para pro-
blemas comuns em produtos ou serviços. Em 
seguida, as mais votadas são escolhidas e as 
equipes formadas de acordo com a afi nidade 
dos competidores com os temas propostos. 

SÁBADO
No sábado, dia 26, as equipes trabalharão 

na construção da solução, depois o teste de 
mercado, observando se o produto da equipe 
despertará o interesse no público consumi-
dor. Finalmente, no domingo, dia 27, as star-
tups montadas durante o Startup Weekend 
serão submetidas a uma banca avaliadora 
formada por representantes de grandes em-
presas, aceleradoras e investidores.

INSCRIÇÕES
Inscrições, ingressos e maiores infor-

mações no link https://www.sympla.com.
br/techstars-startup-weekend-santo-ange-
lo__513691

Helenice ressalta que o evento é aberto a 
todos os públicos, apenas recomendando a 
participação de maiores de 16 anos. 

O investimento de R$ 100 dá direito às 
refeições, camiseta do evento, brindes, 

mentorias, workshop, happy hour e 
networking

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes 

Helenice Reis
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INFORMATIVO 14ª CRE
Rosa Maria de Souza

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE
E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br
Blog: http://cresantoangelo.blogspot.com.br

Nossa página no face é 14ª CRE

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO 
JOÃO PRZYCZYNSKI PARTICIPA DO 

PROGRAMA DEPUTADO POR UM DIA
O dia 7 de outubro foi inesquecível para um 

grupo de alunos e professores da Escola Estadual 
de Ensino Médio João Przyczynski, de Guarani das 
Missões. A escola foi uma das cinco participantes 
do programa Deputado Por Um Dia, realizada pela 
Escola do Legislativo. A escolha de um tema para 
orientar a elaboração dos projetos foi a novidade 
da 51ª edição do programa Deputado Por Um Dia, 
neste ano. Os alunos deputados da Escola Estadu-
al de Ensino Médio João Przyczynski elaboram o 
projeto de lei com o objetivo de instituir a obriga-
toriedade de utilização de sacolas biodegradáveis 
por estabelecimentos comerciais no Estado do RS. 
O PL 3/2019 foi aprovado com 53 votos favoráveis 
e dois votos contrários. Durante a Sessão Plenária 
do Estudante, foram aprovados outros quatro pro-
jetos de lei, todos relacionados à temática ambien-
tal: Escolas Sustentáveis, Sistema de Cisternas nas 
Escolas, Produção de Mel e Hortas Comunitárias. 
O programa Deputado por um Dia foi criado em 
1999 para proporcionar a alunos das redes públi-
ca e privada, da 7ª série do Ensino Fundamental 
ao 3º ano do Ensino Médio, a experiência de atuar 
como deputados, discutir e votar projetos de lei na 
Sessão Plenária do Estudante. 

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB) SERÁ 

REALIZADO DE 21 DE OUTUBRO
A 1º DE NOVEMBRO

O SAEB é realizado pelo INEP desde 1990 e tem 
como objetivo avaliar a qualidade, a equidade e a 
efi ciência da educação básica brasileira. Além disso, 
gera dados e indicadores que subsidiam a elabora-
ção e o monitoramento das políticas educacionais 
do País. Os resultados também são usados para cal-
cular o Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (IDEB), que considera o desempenho dos alu-
nos no SAEB e os dados de fl uxo escolar do Censo 
Escolar, fornecendo indícios sobre a qualidade do 
ensino ofertado. A edição de 2019 será realizada de 
21 de outubro a 01 de novembro  e de acordo com a 
Portaria nº 366, de 29 de abril de 2019, nesta edição 
participarão da avaliação, escolas localizadas em 
zonas urbanas e rurais que tenham pelo menos dez 
(10) alunos matriculados em cada uma das etapas: 
Censitário (escolas públicas): 2º ano, 5º ano, 9º ano 
LP e MT, 3ª série do EM; Amostra (escolas públi-
cas): 2º ano, 9º ano CN e CH; e Amostra (escolas 
privadas): 2º ano, 5º ano, 9º ano LP e MT, 9º ano 
CN e CH e 3ª/4ª série do EM. Reforçamos a impor-
tância do comprometimento de cada escola com o 
seu fazer pedagógico para indicativos positivos de 
qualidade do ensino brasileiro.

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 realizou reuniões com equipes diretivas. 
Nos dias 7 e 8 participaram as equipes diretivas 
das 18 escolas estaduais que foram indicadas atra-
vés de seus projetos para participar do Programa 
Jovem RS: Conectado no Futuro, da Secretaria 
Estadual de Educação, que nasce de forma colabo-
rativa, fomentando o protagonismo do estudante 
por meio da incubação e da cocriação de projetos, 
apoiando o desenvolvimento de escolas inovado-
ras, criativas e empreendedoras na Rede Estadual 
de Ensino do RS. No dia 9, o encontro aconteceu 
com as demais escolas, oportunidade em que fo-
ram repassadas informações sobre a alimentação 
escolar, Ficha de Acompanhamento do Aluno In-
frequente – FICAI. Nos encontros também foram 
abordados assuntos referentes a Exposição Afro 
que será realizada no dia 29 de outubro, no Centro 
Municipal de Cultura, em Santo Ângelo. Ainda na 
pauta orientações em relação a Prova do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica- SAEB 
que será realizada de 21 de outubro a 01 de no-
vembro. “Não mostramos um caminho novo, mas 
um novo jeito de caminhar” com este pensamen-
to foi apresentado o Espaço Maker, ambiente que 
permite a qualquer pessoa criar, experimentar e 
compartilhar soluções, mesmo sem conhecimento 
prévio. A proposta é valorizar, apoiar e dar visibi-
lidade aos projetos que estimulam o crescimento, 
a criatividade, a inovação e o empreendedorismo 
dos alunos para que sejam pessoas humanizadas, 
melhor preparadas às competências necessárias 
para o século 21.

A solenidade foi encerrada com a assinatura da formalização do termo de cessão de uso do terreno

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes 

APAE foi indicada para 
ser um centro regional 

especializado em autismo

Inclusão

Na manhã de segunda-feira, dia 14 foi realizada uma solenidade de formalização 
da cessão de uso de um terreno para ampliar a APAE de Santo Ângelo

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE) de Santo Ângelo teve na manhã desta 
segunda-feira, dia 14, concretizada a conquista do 
terreno localizado nos fundos do Núcleo Estadual 
de Educação de Jovens e Adultos (NEEJA) e come-
morou a indicação para sediar um dos sete centros 
especializados de autismo que serão implantados no 
Rio Grande do Sul.

O presidente da APAE, Jairo Fernandes da Silva 
anunciou que a Federação das APAEs do RS confi r-
mou que o Governo do Estado defi niu as sete uni-
dades que irão sediar os centro de atendimento ao 
autismo e a unidade de Santo Ângelo foi escolhida. 
Neste projeto de formação do centro de referência 
regional, que atenderá 26 municípios, será investido 
cerca de R$ 1,5 milhão. 

No ato, o prefeito Jacques Barbosa formalizou o 
termo de cessão de uso da área de 620 metros qua-
drados que foi repassado pelo Estado para o Municí-
pio. Essa área era reivindicada pela APAE há quase 
30 anos e servirá para a instalação de um espaço de 
convivência dos alunos da Escola de Educação Espe-
cial Raio de Sol, mantida pela entidade.

Em agosto deste ano, quando da visita do go-
vernador Eduardo Leite a Santo Ângelo, o prefeito 
Jacques apresentou a reivindicação. O governador 
foi sensível e autorizou os trâmites com a Secretaria 
Estadual de Educação. Por intermédio do deputado 
estadual Eduardo Loureiro foi agendada audiência 
com o secretário estadual de Educação, o santo-
-angelense Faisal Karam, no dia 11 de setembro. Na 
oportunidade, Karam confi rmou a cedência do ter-
reno por parte do Estado, o que foi efetivado no dia 
26 de setembro, na visita do secretário estadual à 
unidade da APAE.

O presidente da APAE, Jairo Fernandes da Silva, 
lembrou da luta para a conquista do terreno e res-
saltou as atuações decisivas do prefeito Jacques e do 
deputado Eduardo. “É a realização de um sonho de 
quase 30 anos que em alguns momentos virou pesa-
delo. Mas hoje comemoramos a conquista, que não é 
da direção da APAE, é dos alunos, que merecem um 

espaço de convivência mais adequado”, disso. 
Jairo lembrou que além da conquista do ter-

reno, na semana passada a APAE recebeu R$ 200 
mil referentes a emendas parlamentares dos depu-
tados federais Pompeo de Mattos e Liziane Bayer e 
quem tem mais R$ 150 mil do deputado Ubiratan 
Sanderson para receber. O presidente da Câmara de 
Vereadores, Maurício Loureiro, destacou o trabalho 
realizado pela APAE Santo Ângelo que segundo ele 
sensibiliza a comunidade e motiva a busca por mais 
recursos para ampliar as ações. 

O deputado estadual Eduardo Loureiro afi rmou 
que a conquista da APAE é fruto de um conjunto de 
esforços, mas deve-se essencialmente à credibilidade 
conquistada pela instituição, que é referência nacio-
nal. “A gestão da APAE Santo Ângelo é profi ssional 
e permite estabilidade no trabalho realizado. A luta 
pela inclusão é um dos temas principais do meu tra-
balho. Propus a lei que institui a política pública vol-
tada ao autismo no Estado e o governo vai implantar 
os centro de referência no interior e fi co muito feliz 
que a APAE Santo Ângelo seja uma das escolhidas”.

Em nome dos pais de alunos, a fundadora e geren-
te administrativa da APAE, Janira Mânica, agradeceu 
ao esforço de todos os envolvidos. Disse estar emocio-
nada com a concretização de um sonho que se tornou 
realizada com a participação de muitos, mas especial-
mente salientou os esforços do prefeito Jacques Bar-
bosa e do deputado estadual Eduardo Loureiro.

Jacques Barbosa ressaltou o grande número de 
serviços prestados pela APAE à população santo-
-angelense afi rmando que esse foi o principal que-
sito para garantir a conquista do terreno e anunciou 
que em breve o Governo Municipal encaminhará à 
Câmara de Vereadores um projeto de convênio para 
a contratação de estagiários indicados pela entidade. 
“Vamos contratar estagiários indicados pela APAE e 
também alguns em vulnerabilidade social indicados 
pelo Ministério Público. É um projeto de inclusão 
que estamos propondo por reconhecer o trabalho da 
APAE, que já tem alunos colocados no mercado de 
trabalho e que merece mais espaço para isso”.
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Passeio público na Avenida Brasil

Marcos Demeneghi

O que as fl ores 
nas ruas revelam?

As fl ores fazem parte de um ritual 
cultuado em 02 de novembro, dia de 
fi nados. Nesta região do sul do Brasil 
a data é reservada para manutenção 
dos túmulos, para lembrar das pessoas 
que passaram pela terra e levar fl ores 
ao cemitério é um hábito bem comum. 
Consequentemente, nas semanas que 
antecedem o dia de fi nados um exube-
rante colorido é visto nos passeios pú-
blicos, evidenciando traços da cultura 
popular. 

As fl ores sinalizam que um dos ci-
clos mais belos da vida orgânica está 
presente na natureza, afi nal, indicam 
que logo virão os frutos e um período 
de mais abundância. 

Ofertar fl ores aos mortos, ou orna-
mentar os túmulos com seu colorido, 
pode ser para estas pessoas um modo 
de suavizar a dor causada pelo fecha-
mento do ciclo biológico de seus ami-
gos e parentes. Indica também que 

na fé destas pessoas, a vida continua, 
pois nesta região do mundo, a maio-
ria da população é cristã e acredita na 
imortalidade da alma, pois Jesus teria 
sobrevivido a crucifi cação. Episódios 
narrados no livro dos cristãos (a bíblia) 
afi rmam que ele não morreu.

Desde a época do cristianismo 
primitivo, que se desenvolveu sob as 
ruínas do Império Romano, que os 
cristãos rezavam por seus mortos, em 
especial pelos mártires, onde estes 
eram frequentemente enterrados: nas 
catacumbas subterrâneas da cidade de 
Roma.

O costume de rezar pelos mortos 
foi sendo introduzido paulatinamente 
na liturgia (conjunto de rituais que são 
executados ao longo do ano) da Igreja 
Católica. O principal responsável pela 
instituição de uma data específi ca de-
dicada à alma dos mortos foi o monge 
beneditino Odilo (ou Odilon) de Cluny.

O colorido nas ruas indicam que se aproxima o 
dia de fi nados e revelam traços da cultura local


