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Notas

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
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26/11/2019 - 14h
1° Prêmio -  0.032
2° Prêmio -  6.924
3° Prêmio -  1.147
4° Prêmio -  8.737
5° Prêmio -  5.344
6° Prêmio -  2.184

26/11/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Retrato cotidiano

Divulgação

Nova
26/11 a 3/12

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito de Santo Ângelo, Jacques Gonçalves Bar-
bosa, no uso de suas atribuições legais, torna público 
o presente EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA do Plano 
de Saneamento Básico Participativo do Município de 
Santo Ângelo, convocando os interessados para dis-
cutir e apresentar o DIAGNÓSTICO do Saneamento 
Básico no local, data, e horário abaixo especifi cados:
DATA: 06 de dezembro de 2019
HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: Auditório do Ministério Público Estadual – 
Avenida Brasil, 1421
ASSUNTO: Diagnóstico do Saneamento Básico, Me-
tas para abastecimento de água, gerenciamento de 
resíduos sólidos, drenagem urbana e Plano Municipal 
de Saneamento Rural.

JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito de Santo Ângelo

FASA inscreve para 
Vestibular 2020 até hoje

Encerra-se, nesta quarta-feira, dia 27, o prazo 
para inscrição no Vestibular 2020 da Faculdade 
Santo Ângelo (FASA) que, nesta edição, implantará a 
prova por problematização, no lugar das tradicionais 
redação ou prova objetiva. 

Os candidatos podem optar por realizar a prova 
no dia 29 de novembro, à noite; no dia 30 de novem-
bro, pela manhã ou tarde; e; 1º de dezembro, pela 
manhã. As inscrições devem ser feitas pelo site www.
sejafasa.com.br/vestibular, com taxa de R$ 70.

No lugar de uma prova com questões objetivas 
ou uma redação sobre temas gerais, os vestibulandos 
serão convidados a realizar uma situação-problema, 
em grupos, de acordo com o curso escolhido. A ati-
vidade será precedida por uma mini aula, momento 
em que os professores desenvolverão um tema e de-
talharão o desafi o a ser resolvido pelos grupos.

Cartório Eleitoral terá 
plantão em dezembro
O cartório eleitoral de Santo Ângelo realizará 

nos dias 7 e 8 de dezembro, das 10 às 17 horas, o 
atendimento aos eleitores que ainda não realiza-
ram o cadastramento biométrico.

O cadastramento é obrigatório, e quem não fi -
zer dentro do prazo terá o título cancelado. O prazo 
fi nal é 11 de março de 2020, porém, até o momento 
apenas 60,4% dos eleitores de Santo Ângelo reali-
zaram a coleta biométrica, restando aproximada-
mente 24.100 eleitores ainda pendentes.

O horário de atendimento durante a semana, é 
de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas. 

Show Dança
sobre Rodas

A Escola de Dança Sobre Rodas realiza no do-
mingo, dia 1, às 20 horas, no Ginásio Municipal 
Marcelo Mioso, o Show Dança sobre Rodas – Mu-
sicalle. Cerca de 70 patinadores de todas as idades 
irão participar do espetáculo que terá como tema 
os diversos gêneros musicais.Os ingressos anteci-
pados podem ser adquiridos pelo valor de R$ 10 
no Weinert Supermercados, Loja Show de Criança 
e com os próprios patinadores. Na hora ele tam-
bém poderá ser adquirido por R$20.

A 3ª Rústica Marista 
reune mais de 200 atletas 

Com a participação de mais 
de 200 atletas, o Colégio Marista 
Santo Ângelo promoveu na ma-
nhã de domingo, dia 24, a 3ª edi-
ção da Rústica Marista. O evento 
reuniu estudantes, educadores e 
esportistas da cidade e da região. 

A Rústica envolveu crianças 
de três anos de idade até adultos 

com mais de 60 anos, que com-
pletaram diferentes percursos 
adequados para cada faixa etá-
ria.

Para incentivar a iniciação 
esportiva, todas as crianças até 
os 12 anos receberam medalhas 
de participação e brindes. Além 
disso, nas categorias a partir dos 

sete anos, foram premiados os 
atletas com o melhor desempe-
nho. Entre os adultos que per-
correram os cinco quilômetros, 
o Ricardo Rudeck Sobucki con-
quistou o primeiro lugar mascu-
lino e, no feminino, a Luciana de 
Lima da Luz.

Sol a Sol chega a 38ª edição regional
A 38ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol, que 

abrange a regional de Santa Rosa, foi sediada pelo 
município de Guarani das Missões, no último do-
mingo, dia 24. 

Delegações de 15 municípios participaram da 
fase regional do evento, organizada pela Emater/
RS-Ascar, em convênio com a Secretaria Estadual 
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr), e parceria com a Prefeitura de Guarani das 
Missões, Associação Municipal da Juventude Rural 
(Amjur) e comunidade de Linha Seca Viola, anfi triã 
dos jogos.

Participam desta etapa atletas rurais de diferen-

tes faixas etárias, desde crianças até idosos, vindos 
dos municípios de Boa Vista do Buricá, Campina 
das Missões, Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, 
Giruá, Guarani das Missões, Novo Machado, Porto 
Mauá, Porto Vera Cruz, Salvador das Missões, Santo 
Ângelo, São Paulo das Missões, Sete de Setembro, 
Tucunduva e Tuparendi. O evento tem como fi nali-
dade integrar as diferentes gerações e famílias rurais 
ao mesmo tempo em que promove ações de lazer 
e de organização rural. As comunidades anfi triãs 
também têm a oportunidade de arrecadar recursos 
fi nanceiros para serem usados em suas necessidades 
e infraestrutura comunitária.

Crescente
4/12 a 11/12
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Agência do IPE 
Saúde está sem 

servidores para o 
atendimento

A fata de renovação do quadro funcional e o consequente 
não preenchimento das vagas deixadas por servidores que se 

aposentaram está reduzindo a capacidade de atendimento das 
agências do IPE no interior do estado. Na região de Santo Ângelo 

as agências estão abrindo apenas em alguns dias da semana. 
Além de Santo Ângelo, problema semelhante é percebido em 

municípios vizinhos como Catuípe, São Luiz Gonzaga, Pamambi, 
Ijuí, Cruz Alta, entre outros.

O atendimento na Agência Regional 
do IPE saúde em Santo Ângelo (Instituto 
de Previdência do Estado RS) está pre-
carizado, um cartaz avisa que é realizado 
somente nas segundas e quartas-feiras. 
A situação se agravou, há cerca de duas 
semanas, quando se efetivou a aposenta-
doria da única servidora titular, para não 
ocorrer o fechamento das agencias locais 
está ocorrendo o deslocamento de pesso-
al de municípios vizinhos.

Em Santo Ângelo o novo horário de 
atendimento nas segundas e quartas-
-feiras é das 8h30min às 12 e a tarde das 
13h às 16h30min. Nestas agências são 
prestados diversos tipos de atendimen-
to e informações como: regularização do 
cartão de saúde, encaminhamentos de 
processos para inclusão de dependentes, 
processos de invalidez, são prestadas in-
formações sobre médicos conveniados, 
rede hospitalar, identificação de proble-
mas em processos, entre outos. 

O atendimento está sendo realizado 
de modo provisório, tendo em vista que, 
o caráter de trabalho também não é per-
manente, uma servidora da cidade de 

São Luiz Gonzaga está se deslocando a 
Santo Ângelo para cumprir esta deman-
da. 

Situação semelhante ocorre na cidade 
de Ijuí, onde o atendimento está restrito 
as segundas, terças e quartas-feiras, das 
8 às 14h inclusive ao meio dia. O atendi-
mento em Ijuí é realizado por um servi-
dor que vem da cidade de Panambi. 

Outros municípios são impactados 
com o pedido de aposentadoria de ser-
vidores que já adquiriram este direito e 
não há previsão de regularizar a situa-
ção. Esta situação está se agravando e os 
usuários deste serviço estão a cada dia, 
mais distantes do atendimento presen-
cial nas cidades do interior. 

A falta de renovação do quadro fun-
cional e o não preenchimento das vagas 
deixadas por estes servidores que se apo-
sentaram está forçando o deslocamento 
de pessoal de municípios vizinhos, há 
relatos da redução na capacidade de 
atendimento e nos dias de abertura das 
agências em  Catuípe, Santo Ângelo, São 
Luiz Gonzaga, Pamambi, Ijuí, Cruz Alta, 
entre outros.

Marcos Demeneghi

Reservistas do Exército devem se apresentar em dezembro 
na guarnição de Santo Ângelo do 1º Batalhão de Comunicações

As “Comemorações da Sema-
na do Reservista” em Santo Ân-
gelo serão realizadas pelo 1º Ba-
talhão de Comunicações entre os 
dias 9 e 16 de Dezembro. 

Neste período os militares da 
reserva devem fi car atentos ao 
cumprimento de suas obrigações 
com esta instituição militar. 

DEVERÃO SE
APRESENTAR:

Reservistas de 1ª e 2ª Catego-
rias, licenciados de 1º de dezem-
bro de 2014 a 30 de novembro de 
2019 (inclusive).

1) Pessoalmente: no perí-
odo de 9 a 16 de dezembro (de 
segunda a sexta-feira). A quinta 
e última apresentação deverá ser 
obrigatoriamente de forma PRE-
SENCIAL.

2) Pela Internet:  1º de de-
zembro a 31 de janeiro do ano 
seguinte, acessando o EXARNET 
(www.exarnet.eb.mil.br).

3. Comunica ainda que a au-
toridade convocante é o Coman-
dante do Exército, com base no § 
único, do Art 19 da Lei do Serviço 
Militar (Lei Nr 4.375, de 17 Ago 
67), combinado com o Art 19 da 
Lei Complementar Nr 97, de 09 
Jun 99, o atendimento à convoca-
ção é obrigatório, visando fi carem 
em dia com sua obrigação militar.

4. Os convocados deverão 
apresentar-se no 1º Batalhão de 
Comunicações/Posto de Recruta-
mento de Mobilização (PRM), na 
Avenida Venâncio Aires s/n, de 
8h ao meio-dia e das 13h30min 
às 17h.

Marcos Demeneghi

Cartazes indicam o novo horário

A sede do IPE em Santo Ângelo está localizada na Rua Três de Outubro esquina com Marechal Floriano
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N
ara Machado da Rocha - respeitada advogada 
que também atua com competência e sucesso 
no comando da Imobiliária Nova Era, acrescentou 

mais um ano em sua vida no último dia 22, sendo o centro 
de muitas manifestações carinhosas, especialmente 
de sua fi lha Maria Eduarda, demais familiares e amigos.            
À Nara, parabéns, felicidades e sucesso sempre!

TÁ CONTADO...
 A loja ABUSIVA - Feminino e Masculino  - continua com 
sua eletrizante “Black Friday” que concede descontos de 
até 70%!!! Confi ra de perto!!
  Catálogo de Brotos 2019 - 2ª edição, o evento 
que vai revelar algumas das muitas meninas que estão 
despontando na nova geração, está defi nido para dia 
13 de dezembro, no Clube Gaúcho. Com certeza vai ser 
uma noite de estreia, lançamentos, beleza e jovialidade.
 Continuam em cartaz no Cine Cisne os fi lmes: 
“Malévola - Dona do Mal” e “Família Addams”em 3D; 
“Doutor Sono”, “Coringa”, “O Exterminador do Futuro” 
e “Dora - A Cidade Perdida” - em 2 D.
 O melhor da moda verão 2020 está a sua espera na  
Sfera. Claro que vale ver de perto!
 A Casa Real Restaurante serve ao meio-dia um 
delicioso büff et quilo. Para quem aprecia uma excelente 
gastronomia, fi ca a dica.
 Nilzane Beltrão está repleta com muitas novidades do 
mundo dos móveis e artigos para decoração. Então, é só 
dar uma passadinha na Rekinte - Exclusive Decor. 
 Toda a moda verão das mais conceituadas e cobiçadas 
grifes você encontra nas lojas Eclipse. 
 Hoje, quarta-feira, a partir das 20 horas, acontece 
mais uma edição do Jantar na Casa da Amizade. Com 
certeza vai ser uma noite de moda e benemerência pra 
lá de badalada!

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo

 MARISTELA E ADOLFO GERLOFF

 CÁSSIO E JUCELAINE AITA

 AUGUSTO E CLÁUDIA MOTTA

 NA NOVEMBERFEST 2019
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Contando com o prestígio de seus familiares e amigos Itaguaci José Meirelles Corrêa, Rafael Ceretta Alegranzzi 
e Vinícius Corrêa - inauguraram e com sucesso a Renovarauto - Remarketing Automotivo e a JCorrêa Leilões, 

na última quinta-feira, dia 21. Cabe salientar que a Renovarauto é uma empresa do setor automotivo, atuante 
em toda a cadeia veicular, auxiliando instituições fi nanceiras, concessionárias de veículos e empresas frotistas 
na desmobilização de veículos, retomados de fi nanciamentos, recebidos em negociações e renovações de frota. 
Através da inovadora técnica do Remarketing Automotivo, cuidamos da logística, guarda, preparação e venda 
desses veículos, direcionados ao quarto componente da cadeia veicular, ou seja, o lojista automotivo. Já a JCorrêa 
Leilões, atua na preparação, organização e execução de leilões, junto ao Poder Judiciário, instituições fi nanceiras, 
Prefeituras Municipais e demais órgãos públicos. Do mesmo modo, atua de forma inovadora, realizando intimações 
e notifi cações, produzindo e publicando documentos ofi ciais, materializando avaliações e verifi cações, produzindo 
laudos, tudo em busca da efetiva venda em menor espaço de tempo possível, otimizando tempo e dinheiro. A 
Renovarauto fi ca na Avenida Ipiranga, 1105. Na foto acima, Itaguaci José Meirelles Corrêa e Cleo Corrêa, Vinícius 
Corrêa e Kátrin Dreschler, Rafaela Bonamigo e Rafael Ceretta Alegranzzi - felizes com a estreia Renovarauto.

HAPPY BIRTHDAY. Gládis Casarin Scholl - querida e 
muito dinâmica, celebra hoje, dia 27, o seu aniversário, sendo 
alvo de muitas e merecidas homenagens, especialmente de 
seu marido, Carlos Miguel Scholl, seus fi lhos, demais familiares 
e amigos. Aliás, a Gládis acaba de assumir um novo desafi o: a 
Kanto Verde - Produtos Naturais, agora está sob seu comando!  

À Gládis, parabéns em dose dupla e sucesso sempre!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Geral

Renovarauto e JCorrêa Leilões 
inovação em negócios automotivos

Empresas apostam no remarketing automotivo para atender seus clientes e no espaço amplo para realização de eventos 

Novas empresas foram inauguradas em Santo 
Ângelo, a Renovarauto – Remarketing Automoti-
vo e a JCorrêa Leilões iniciaram suas atividades 
na última quinta-feira, dia 21, na Avenida Ipiran-
ga, 1105. As empresas são comandadas pelos em-
presários Itaguaci Meirelles, Neisa Ceretta e Ká-
trin Dreschler.

A Renovarauto é uma empresa atuante em toda 
a cadeia veicular, ela tem como objetivo auxiliar 
instituições financeiras, concessionárias de veícu-
los e empresas frotistas na desmobilização de ve-
ículos, por meio, da retomada de financiamentos, 

recebidos em negociações e renovações de frota. 
Esse trabalho é realizado por intermédio da 

inovadora técnica do Remarketing Automotivo, 
que é o cuidado com a logística, guarda, prepara-
ção e venda dos veículos, direcionados ao quarto 
componente da cadeia veicular, ou seja, o lojista 
automotivo. A empresa tem como diretor jurídico, 
Itaguaci Meirelles, diretor administrativo Rafael 
Ceretta e o responsável técnico – Leiloeiro Oficial 
do Estado, Jorge Vinícius.

A Renovarauto trabalha em parceria com a 
JCorrêa Leilões, que atua na preparação, organi-

zação e execução de leilões, junto ao Poder Judici-
ário, instituições financeiras, Prefeituras Munici-
pais e demais órgãos públicos. 

Ambas as empresas oferecem aos seus clientes 
uma ampla estrutura física com pátio de 15 mil 
metros quadrados de área, pavilhão coberto com 
800 metros quadrados, estrutura para realização 
de eventos, sala de reunião, caminhão guincho, 
sistema de segurança com monitoramento inin-
terrupto, plataforma para realização dos eventos 
na forma online, equipe de marketing e assessoria 
jurídica.

Secretaria de Cultura conclui digitalização do acervo museológico
Ações adotadas pela Secretaria 

de Cultura estão garantindo a or-
ganização e preservação do acervo 
do Museu Municipal Dr. José Ola-
vo Machado e da chamada reserva 
técnica – elementos que não estão 
em exposição permanente, mas que 
estão cadastrados como bens patri-
moniais do espaço cultural.

Um processo iniciado em 2017, 
no primeiro ano do atual governo, 
culminou na última semana, com 
a finalização da digitalização do 
acervo do museu, catalogado peça a 
peça, contendo a fotografia e infor-
mações como o número de registro, 
dados de identificação, procedên-
cia, data, forma de aquisição e tem-
po de utilização. 

De acordo com a responsável 
pelo Museu Dr. José Olavo Macha-
do, Clotilde Mousquer Farias, são 
mais de mil elementos catalogados 
instalados nas áreas interna e exter-
na do espaço. O trabalho foi execu-
tado pela estagiária Olívia Martins, 
acadêmica do Curso de Licenciatura 
em Computação.

PRESERVAÇÃO
A reserva técnica de peças cus-

todiadas no museu também recebeu 
atenção especial das servidoras. Os 

elementos que não estão em expo-
sição permanente, principalmente 
a documental, suscetíveis à bio-
deterioração pela ação de agentes 
biológicos, tiveram a degradação 
contida, com ações criativas que ga-
rantiram o armazenamento adequa-
do do acervo. 

A primeira providência foi à 
substituição das estantes de madei-
ra por metálicas. Depois, com muita 
criatividade, as peças foram isoladas 
com invólucros improvisados que 
impede o contato com organismos 
biológicos, perfeitamente acondicio-
nados e protegidos de fungos, cupins 
e outros insetos, com a utilização de 
sachês de naftalina, folhas de louro e 
cravo e embaladas em tecidos espe-
ciais para a conservação, confeccio-
nados pelas próprias servidoras. 

Segundo Clotilde e a servidora do 
Museu Ana Vanderlita Bazzei, o tra-
balho de aplicação de técnicas muse-
ológicas para a preservação do acer-
vo teve a duração de mais de um ano 
e garantirão a prorrogação da dura-
bilidade das peças, detendo a degra-
dação progressiva das coleções. 

Entre os materiais custodiados 
pelo museu estão livros, documen-
tos, fotografias, moedas, cédulas, 
bustos e outros que precisam de 

manutenção para a preservação. A 
maior parte das coleções de livros 
e documentos da reserva técnica 
apresentavam danos físico-mecâ-
nicos, amarelecimento do suporte, 
problemas de oxidação e corrosão 
das tintas, marcas, manchas de di-
ferentes tipos e danos por agentes 
biológicos. E estava sujeito ao pó, 

fuligem, umidade e iluminação ex-
cessiva. Agora, explica Clotilde, os 
elementos estão acondicionados 
corretamente e protegidos do avan-
ço da biodegradação. 

Entre as peças do acervo técni-
co, está um missal, escrito em latim, 
datado de 1958, publicado pela Edi-
tora Taurini, de Roma, Itália. 

Equipe da Renovarauto e JCorrêa Leilões na inauguraçãoJorge Vinicius, Itaguaci Meirelles e Rafael Ceretta

Especial/Josiane Kraus

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

Todos os arquivos do museu estão digitalizados facilitando o acesso
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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 PE. ANTONIO SEPP
NA FEIRA DO LIVRO

A Escola Padre Antônio Sepp mostrou na 
data de 15/11, em Porto Alegre, durante a Feira 
do Livro, os projetos realizados na área de Ro-
bótica, disciplina que não consta no currículo, 
mas é trabalhada em forma de projeto paralelo 
ao ensino regular. Dentre estes, estão robôs ara-
nhas, carros e bonecos, construídos a partir de 
sucatas, além de outros materiais enviados pela 
SEDUC, que foram modifi cados e programados 
pelos alunos, transformando-se em robôs que já 
permitiram várias conquistas. 

MARATONA NOVO ENSINO MÉDIO
Nos dias 18 e 19 de novembro aconteceu 

uma formação pedagógica envolvendo as esco-
las Piloto do Novo Ensino Médio, no Centro de 
Treinamentos da PROCERGS/POA–RS. Parti-
ciparam do evento pela 14ª CRE, um (a) pro-
fessor (a) articulador (a) das 10 escolas piloto 
do Novo Ensino Médio e a Assessora do Ensino 
Médio Maria Lúcia. A formação teve o objetivo 
de proporcionar aos professores articuladores a 
criação e orientação da futura implementação 
dos Itinerários Formativos, que comporão a 
parte diversifi cada da Matriz Curricular dos pri-
meiros anos das escolas piloto do Novo Ensino 
Médio, a partir de 2020.

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 
MELHOR: SOCIEDADE MELHOR

No dia 19 de novembro de 2019, a 14 ª CRE 
levou ao conhecimento da URI – Universidade 
Regional do Alto Uruguai e das Missões e do 
IFFAR – Instituto Federal Farroupilha, o Pro-
grama Escola Melhor: Sociedade Melhor, para 
que as escolas da rede estadual possam procurar 
as Instituições com a fi nalidade de fi rmar parce-
rias, tanto em relação a ações com alunos, como 
com professores. 

PREMIAÇÃO DA MOSTRA DA CULTURA 
AFRO E DIVERSIDADE

No dia 20 de novembro de 2019, dentro da 
programação da III Semana da Consciência Ne-
gra (18 a 24/11/2019), aconteceu, por inciativa 
do Grupo Raízes Negras, a premiação das Es-
colas Estaduais, que participaram da Mostra da 
Cultura Afro e Diversidade, realizada no Centro 
de Cultura de Santo Ângelo, no dia 29/10/2019, 
sendo selecionadas as seguintes Escolas: ETE 
Presidente Getúlio Vargas, EEEF Edi Lippert, 
EEEF São João Batista e ETE Guaramano.

PROGRAMA JOVEM RS
A 14ª CRE parabeniza as 18 escolas estadu-

ais participantes do Programa Jovem RS pela 
aprovação de 100% dos projetos cadastrados, 
com a conquista dos selos de INOVADORA, 
EMPREENDEDORA e CRIATIVA, conforme as 
especifi cidades de cada uma. Até 2022 todas as 
escolas participarão do Programa.

Geral
Marcos Demeneghi

Greve por tempo indeterminado na Inspeto-
ria de Defesa Agropecuária deixa pecuaristas sem 
atendimento em Santo Ângelo. Na manhã de terça-
-feira, dia 26, as portas da unidade local estavam 
fechadas para o público. 

Uma faixa do Sintergs - Sindicato dos Servido-
res de Nível Superior do Poder Executivo do Estado 
do Rio Grande do Sul, informava sobre a greve e 
um cartaz impresso orientava o público sobre a va-
cinação contra Febre Aftosa. 

Neste período (até o dia 30 deste mês) está se 
efetivando a 2ª Etapa da vacinação contra febre af-
tosa. Depois disso, os produtores rurais e pecuaris-
tas devem apresentar a nota fi scal da compra das 
vacinas na inspetoria para realizarem a declaração 
de imunização do rebanho. O prazo para esta re-
gularização é até 6 de dezembro. Com a greve por 
tempo indeterminado não é possível prever quando 
será possível realizar este procedimento. 

Atualmente, o Rio Grande do Sul, é considerado 
zona livre de aftosa com vacinação. Em setembro, o 
Estado passou por auditoria do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento para a retirada 
da vacinação. A Seapdr ainda aguarda a divulgação 
do relatório do ministério - enquanto a retirada não 
é confi rmada, as etapas de vacinação ocorrem nor-
malmente.

Greve na 
Inspetoria 
de Defesa 

Agropecuária
Desde a última terça-feira, dia 26,
os Servidores de Nível Superior do 

Poder Executivo do Estado do 
Rio Grande do Sul estão em Greve

A GREVE

Atividades que não são consideradas essenciais 
foram totalmente interrompidas, inclusive em outras 
repartições públicas estaduais. A greve foi delibera-
da no dia 14 de novembro, segundo o sindicato os 
servidores públicos do Estado têm consciência da 
relevância dos serviços prestados à população, e, em 
função disso, manterão 30% das atividades considera-
das essenciais em funcionamento, como determina a 
legislação. 

Segundo o sindicato as razões para a greve são 

bastante conhecidas da população gaúcha: 

• O persistente atraso no pagamento dos salários 
do funcionalismo, 

• A falta de reposição salarial nos últimos cinco 
anos, que causa perdas superiores a 30% nos venci-
mentos; 

• O pacote de reestruturação administrativa do Es-
tado proposto pelo governo, que retira direitos adqui-
ridos dos servidores públicos e precariza ainda mais 
a prestação de serviços à população, atingindo em 
cheio os mais pobres – funcionários ou não.

Ação “Natal do Bem” deve 
presentear mais de 2,7 mil crianças

Uma festa natalina com lanches e a entrega de 
2.726 presentes estão previstos na ação Natal do 
Bem, programado para o dia 3 de dezembro. A festa 
é uma promoção da Central do Bem, braço solidário 
do Governo Municipal.

Todos os brinquedos que serão distribuídos são 
frutos de doação. Essas doações passam por tria-
gem, lavagem, conferência e depois são embalados 
para a entrega, num processo que atravessa o ano na 
preparação para a festa natalina.

A primeira-dama Juliana Barbosa destaca que 
a festa será realizada das 14h30min às 17 horas, em 
frente à sede da Central do Bem, localizada na Rua 
São Carlos, 1132. Na oportunidade, as 2.726 crianças 
cadastradas pela Central, de todos os bairros da cida-
de, participarão de uma festa completa, com pipoca, 
algodão doce, sacolé, picolé, bala, pirulito, refrigeran-
te e outras guloseimas, além de brinquedos infl áveis 
do SESC, da Xuxulyn festas, pintura de rosto com a 
equipe da Vivi Festas e atividades recreativas.

As crianças cadastradas receberão presentes, que 
neste ano serão distribuídos num sistema diferente. 
Tassiana Ribeiro, coordenadora da Central do Bem, 
afi rma que as crianças irão retirar números que irão 
corresponder aos presentes. “Em vez de a organização 
entregar os presentes, as crianças irão retirar números 
que irão corresponder aos brinquedos. Ressaltando, 
que são todos brinquedos de excelente qualidade”.

Juliana reforça que além dos presentes, as crian-
ças ainda estarão concorrendo ao sorteio de outros 
brinquedos. “Procuramos padronizar os presentes 

por faixa etária e gênero. E brinquedos de outros ti-
pos, como bicicletas, skates, patinetes, rollers, esta-
rão sendo sorteados”. Mais doações podem ser feitas 
até o dia 29, na Central do Bem . 

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

Os Brinquedos são frutos de doação

Taciana Ribeiro e Juliana Barbosa
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Dois ciclistas morrem atropelados em rodovias 
da região em menos de uma semana. Um dos aci-
dentes foi na BR 285 Km, 557 em São Luiz Gonzaga 
na noite de domingo, dia 24. O outro caso ocorreu 
no dia 20, na BR 392, localidade de Linha Barreira 
no município de Sete de Setembro.

O ciclista vítima na BR 285 estaria realizando um 
percurso entre os municípios de São Borja e Giruá e 
o corpo foi encontrado caído às margens da rodovia e 
nenhum veículo foi identifi cado até o momento, como 

causador do acidente. O caso está sendo investigado. 
No fi nal da tarde do dia 20, na BR 392, a Policia 

Rodoviária de Ijui atendeu uma ocorrência em que 
um ciclista foi acolhido por um caminhão, morrendo 
no local do acidente. Ele foi identifi cado como sen-
do Luis Sandro Santos, 44 anos, morador da linha 
Barreira, de Sete de Setembro.O condutor da carre-
ta, com 37 anos, não sofreu lesões. O condutor da 
bicicleta, com 44 anos, natural de Entre-Ijuís, teve 
óbito no local.

Dois ciclistas são atropelados em menos 
de uma semana em rodovias da Região


