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Ciclista infantil pedala na Praça Pinheiro Ma-
chado. A foto que mostra elementos como a ponte 
do lago foi realizado momentos antes da entrega da 
promoção Bike Noel da ACM – Associação Ciclo 
Missões. Neste domingo o assunto “bicicleta” esta-
va na pauta dos visitantes daquele espaço público. 

Mas a agilidade e o sorriso infantil ao pedalar 
mostra que, para uma criança, andar de bicicleta é 
uma brincadeira, uma diversão. Talvez elas não es-
tejam interessadas nos conceitos que explicam que 
este tipo de atividade é positiva para a saúde física e 
mental, nem mesmo, se contribui para o desenvol-
vimento de habilidades, no entanto, com base nesta 
ilustração buscamos algumas informações contidas 
no blog: http://blog.tremeterra.com.br/, para os 
adultos terem consciência de alguns benefícios da 
prática do ciclismo na infância, confi ra: 

O ciclismo diminui o risco
de obesidade infantil

A obesidade vem se tornando um problema 
maior a cada ano. Uma das principais razões para 
isso é o aumento do sedentarismo dos pequeninos, 
que está muitas vezes relacionado ao uso excessivo 
de tablets, celulares e até mesmo videogames.

O ciclismo infantil combate facilmente esse pro-
blema, fazendo com que a criança se exercite ao ar 
livre e se divirta ao mesmo tempo. A atividade física 
é importante para todas as fases da vida, e certa-

mente seus benefícios acompanham os mais novos.
A bicicleta ajuda a criança a aumentar o 

equilíbrio e a coordenação motora
Aprender a andar de bicicleta é excelente para a 

coordenação motora e para o equilíbrio: duas capa-
cidades físicas essenciais para nossa qualidade de 
vida.

Inclusive, o aumento da coordenação motora 
é essencial nessa fase da vida, onde cada vez mais 
tarefas demandam um controle mais apurado da 
musculatura que ainda está em desenvolvimento.
Andar de bicicleta fortalece a musculatura 

e melhora o condicionamento 
cardiovascular

Mesmo as crianças podem se favorecer do for-
talecimento da musculatura e da melhora do condi-
cionamento cardiovascular.

Esses benefícios normalmente são menciona-
dos com maior frequência para os adultos que estão 
em busca de um corpo mais estético ou de perfor-
mance física, entretanto, eles ainda são fundamen-
talmente importantes para os mais novos.

Com um condicionamento físico melhor, a 
criança passa a ter mais aptidão para começar no-
vos esportes e para realizar todas as atividades fí-
sicas ao ar livre. Isso sem mencionar a longa lista 
de benefícios de saúde que um corpo forte pode 
fornecer. 

Uma diversãoUma diversão
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23/12/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Minguante
19/12 a 25/12

Nova
26/12 a 2/1

FASA terá turno único 
de atendimento

Nas semanas do Natal e Ano Novo, a faculda-
de estará fechada apenas nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e 1º de janeiro, abrindo normalmente 
nos demais dias, das 13h30 às 17h30 e das 18h30 
às 22h30. De 2 a 31 de janeiro, o corpo técnico-
-administrativo e a direção cumprirão turno úni-
co, com atendimento das 13h às 19h, de segunda 
a sexta-feira.

Os professores da FASA retornam às ativida-
des na primeira semana de fevereiro e as aulas 
do primeiro semestre de 2020 terão início em 02 
de março.  As turmas de Medicina Veterinária e 
Agronomia na Pedagogia da Alternância, porém, 
seguem calendário diferenciado, com retorno às 
aulas nas semanas de 13 a 18 de janeiro para quem 
já é estudante da FASA, e, de 27 de janeiro a 01 de 
fevereiro para os novos acadêmicos.

Recesso do Poder 
Legislativo 

O Poder Legislativo de Santo Ângelo iniciou 
nesta segunda-feira, 23, o recesso parlamentar, 
interrompendo a realização das sessões ordiná-
rias, que retornam apenas no dia 3 de fevereiro de 
2020.

O atendimento ao público pelos servidores 
continua ocorrendo normalmente, em turno úni-
co, de segunda à sexta-feira, das 8 às 14 horas. O 
horário de atendimento das vésperas dos feriados 
de Natal e ano novo, nos dias 24 e 31 de dezembro, 
será de meio turno, das 8 horas às 11 horas

HSA conquista R$ 700 
mil para compra de 

equipamentos
O Hospital Santo Ângelo assinou dois convê-

nios, na sexta-feira, 20, com o Ministério da Saúde 
que vão garantir o repasse de R$ 700 mil à ins-
tituição. Os recursos foram viabilizados por meio 
de emendas parlamentares dos deputados federais 
Darcísio Perondi (MDB) e Elvino Bohn Gass (PT). 

Desse montante, R$ 500 mil são de emenda do 
deputado Perondi para a compra de dois carros de 
anestesia para o Centro Cirúrgico e um sistema de 
endoscopia fl exível para exames. A outra emenda 
no valor de R$ 200 mil é do deputado Bohn Gass 
que vai possibilitar a aquisição de um ultrassom de 
diagnóstico e 12 computadores para informatiza-
ção do HSA. Os investimentos serão efetivados no 
primeiro semestre de 2020. 

Mega da Virada tem 
valor acumulado de 

R$ 300 milhões 
O concurso 2.220 da Mega da Virada pode 

pagar R$ 300 milhões para quem acertar as seis 
dezenas. O sorteio será realizado no dia 31 de de-
zembro, às 20 horas, em São Paulo. 

Como ocorre em todos os concursos especiais, 
o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. 
Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio 
será dividido entre os apostadores que acertarem 
cinco dezenas, e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 18h (de Bra-
sília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do 
país. A aposta mínima custa R$ 4,50.
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Ofertas válidas para este final de semana, nos Supermercados COTRISA de Santo Ângelo. 
Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. Encomendas fone: 3312-4159

SORVETES DIELO
2L

R$ 16,99

FAÇA SUAS COMPRAS NA COTRISA E CADA R$ 50,00 VOCÊ ADQUIRE 
UM CUPOM PARA CONCORRER A DOIS VALE-COMPRAS NO

VALOR DE R$ 150,00 (SORTEIO FIM DE DEZEMBRO)

Cotrisa, servindo bem para servir sempre!

MISTURA PARA BOLO
APTI 400G

R$ 2,99

LENTILHA CBS
500G

R$ 2,99

CHOCOLATE 
NEUGEBAUER

R$ 2,99

AZEITONA ODERICH
200G

R$ 6,29

REFRIGERANTE GUARANÁ 
FRUKI 2L

R$ 3,99

GOMA DORI FRUT
190G

R$ 2,99

ORVESO ETES DIELOS DIEORVESO ES DIELOS DIE LEITE CONDENSADO 
TRIÂNGULO TP 395G

R$ 2,99

IGEREFRIG ARANÁ ERANTE GUA
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A Zona de Inovação Criativa e Sustentável de San-
to Ângelo (ZISSAN) foi um dos destaques no ONU 
- Habitat Urban Thinkers Campus Porto Alegre. O 
evento foi realizado de 14 a 19 em cinco locais dife-
rentes da capital gaúcha. Nestes encontros, foram 
realizados seminários e debates em que as lições da 
ZIS de Porto Alegre e da ZIS internacional, sediada na 
Cidade do Panamá (ACTA) também foram apresenta-
das e debatidas. 

A experiência da ZISSAN foi apresentada por 
Helenice Reis que compartilhou com os participan-
tes do evento, as ações criativas e inovadoras que 
resultaram a partir da implantação do projeto em 
Santo Ângelo. 

Helenice compreende que Santo Ângelo está ga-
nhando destaque devido a descentralização das ações 
que compõe a ZISSAN, principalmente por adotar 

uma proposta que tem a participação de quatro se-
tores: Público, privado, instituições de ensino e a co-
munidade (na linguagem da especialista: quadrupla 
hélice).

Helenice Reis conclui que a “Zona de Santo Ânge-
lo” já é uma referência para outras regiões do Estado, 
Brasil e, principalmente, em sintonia com uma ten-
dência mundial que se apoia em uma nova economia 
baseada em inovação, criatividade e sustentabilidade. 

A confi ança e o otimismo estão em função do en-
volvimento de vários segmentos sociais com a Zissan. 
“Santo Ângelo está se tornando uma referência para o 
Estado e a participação em eventos deste porte atra-
em olhares atentos para o nosso projeto” 

“Vamos trabalhar os objetivos sustentáveis da 
ONU em todas as atividades de inovação da ZISSAN”, 
adiantou Helenice.

“Agenda 2030” será inspiração para as 
inovações sustentáveis de nossa cidade

A ZIS de Santo Ângelo ganha destaque em evento focado em desenvolvimento de zonas de inovação sustentável, e, 
para o ano de 2020 deve focar, ainda mais, em projetos que estejam em sintonia com as ODS da ONU 

Participação local no ONU - Habitat Urban Thinkers
Campus Porto Alegre

Divulgação

Inovação

A Agenda 2030 é um plano de ação para as 
pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca 
fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, 
e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover 
vida digna para todos, dentro dos limites do pla-
neta. São objetivos e metas claras, para que todos 
os países adotem de acordo com suas próprias 
prioridades e atuem no espírito de uma parceria 
global que orienta as escolhas necessárias para 
melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

1. Acabar com a pobreza em todas as suas for-
mas, em todos os lugares
2. Acabar com a fome, alcançar a segurança ali-
mentar e melhoria da nutrição e promover a agri-
cultura sustentável
3. Assegurar uma vida saudável e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos
5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas
6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentá-
vel da água e saneamento para todos
7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, mo-
derno e a preço acessível à energia para todos
8. Promover o crescimento econômico sustenta-
do, inclusivo e sustentável, emprego pleno e pro-
dutivo e trabalho decente para todos
9. Construir infraestruturas resilientes, promo-
ver a industrialização inclusiva e sustentável e 
fomentar a inovação
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e 
entre eles
11. Tornar as cidades e os assentamentos huma-
nos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

12. Assegurar padrões de produção e de consu-
mo sustentáveis
13. Tomar medidas urgentes para combater a 
mudança do clima e seus impactos
14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, 
dos mares e dos recursos marinhos para o desen-
volvimento sustentável
15. Proteger, recuperar e promover o uso susten-
tável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertifica-
ção, deter e reverter a degradação da terra e deter 
a perda de biodiversidade
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcio-
nar o acesso à justiça para todos e construir ins-
tituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis
17. Fortalecer os meios de implementação e revi-
talizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável

Agenda 2030 e os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”
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Bike Noel incentiva a cultura do ciclismo em 
Santo Ângelo, promove o reaproveitamento de 
bicicletas sem uso e exercita o espírito solidário 
do natal e no domingo, dia 22, ocorreu a culmi-
nância da promoção. Na Praça Pinheiro Machado 
em frente à Catedral Angelopolitana o Papai e a 
Mamãe Noel da ACM – Associação Ciclo Missões 
- formalizaram a entrega de 60 bicicletas para 
alunos de 20 escolas da rede municipal de edu-
cação. 

Centenas de pessoas se envolveram neste tra-
balho liderado pelos ciclistas da ACM, pois a co-
munidade doou as “magrelas”, os voluntários da 

ACM recolheram o material para revisão e refor-
ma, trabalharam na mecânica e embelezamento, 
empresas e empresários colaboraram com patro-
cínio e a Bike Noel formou, pelo quinto ano con-
secutivo, uma rede de solidariedade que incenti-
va o desempenho destes estudantes, bem como 
fomenta o esporte e lazer em duas rodas. 

A SMED – Secretaria Municipal de Educação 
ficou responsável pela escolha dos 60 alunos que 
receberiam as bicicletas (três alunos de cada es-
cola) e os voluntários da ACM cuidaram de todos 
os detalhes para que cada criança pudesse sair 
pedalando neste natal. 

Na praça houve a distribuição de cachorros-
-quentes e geladinhos. As crianças e familiares 
também assistiram dois números de interpreta-
ção musical realizada por talentos revelados em 
um festival promovido na rede e, finalmente, re-
ceberam das mãos do Papai Noel as magrelas. 

Várias equipes foram formadas para a realiza-

ção do Bike Noel: Divulgação, transporte das bi-
cicletas, escolha das crianças, análise dos perfis 
indicados e das bicicletas doadas, organização do 
evento de entrega. Esta ação também visa traba-
lhar, em meio à comunidade, a conscientização 
quanto à sustentabilidade, pois foram arrecada-
das bicicletas que estavam em desuso e reforma-
das para retornarem à ativa.

Os integrantes da ACM explicam que as bici-
cletas doadas foram recolhidas pelos integrantes 
do grupo e cada uma delas era analisada, caso 
pudesse ser reformada, voluntários trabalhavam 
na mecânico e até na pintura, outras sem condi-
ções de segurança ou uso, foram usadas para re-
tirada de peças, portanto, foram doadas mais de 
60 bicicletas. 

Outra preocupação da ACM é entregar uma bi-
cicleta do tamanho adequado a estatura de cada 
criança, por este motivo, dados de idade, tama-
nho e peso foram observados antes da entrega. 

Ciclismo sustentável

5º Bike Noel 5º Bike Noel 
incentiva a incentiva a 
cultura do cultura do 
ciclismo ciclismo 
de modo de modo 

solidário e solidário e 
sustentávelsustentável

Alunos da rede municipal de educação 
foram contemplados com 60 bicicletas. 

A entrega foi realizada no último 
domingo, dia 22 

A Mamãe Noel da SMED fez o protocolo do evento e o Papai Noel da ACM interagiu com as crianças fazendo a entrega formal das 60 bicicletas 

Priscila foi uma das contempladas ela é estudante da Escola de Ensino Fundamental Zelina Monteiro Lemos

Marcos Demeneghi
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Geral

Campanha “Imposto que Rende”
foi lançada nesta segunda-feira

Iniciativa do Governo Municipal envolve 17 entidades que podem receber doações do Imposto de Renda

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas
para Mulher pública informativo

A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para as Mulheres 
(CMM) de Santo Ângelo publicou um 
informativo divulgando as ações reali-
zadas pelo órgão. 

De acordo com Simone, o informa-
tivo destaca as ações e projetos realiza-
dos nos três anos do Governo de Ino-
vação, que sempre destinou atenção 
especial para as questões envolvendo 
as mulheres e incentivou iniciativas 
para o fortalecimento e implantação 
de políticas para o público feminino.

Na publicação, são destacadas 
ações como a reestruturação do espaço 
físico da CMM para melhor acolher a 
comunidade que busca atendimentos. 
Também é destacada a elaboração e o 
desenvolvimento das atividades, entre 
elas, a realização da 1ª Conferência 
Municipal da Saúde da Mulher, que al-

cançou repercussão em nível estadual 
e nacional. 

Outro evento que merece destaque 
no informativo é o Fórum Permanen-
te de Políticas Públicas – Pró Erradi-
cação da Violência Contra a Mulher, 
que uniu 26 entidades do município 
trabalhando nessa temática realizando 
ações e eventos em parceria. “A Ca-
pacitação Regional sobre a Lei Maria 
da Penha e Violência Doméstica para 
os Agentes da Rede de Atendimen-
to à Mulher, além de muitos outros 
projetos e ações, foram incluídas nes-
sa prestação de contas que estamos 
apresentando à comunidade”, afi rma 
Simone.

O informativo da Coordenadoria 
Municipal da Mulher foi diagramado 
pelo Jornal Informal e produzido sem 
a utilização de recursos públicos. Prefeito Jacques Barbosa e a coordenadora Simone Lunkes com o informativo da CMM

Aumentar o número de doações 
de parte do Imposto de Renda para 
as causas sociais é o objetivo da cam-
panha Imposto que Rende lançada na 
manhã desta segunda-feira (23) na 
Acisa. A ideia é sensibilizar os contri-
buintes para que disponibilizem parte 
do seu Imposto de Renda para uma 
das 17 instituições cadastradas no Pro-
grama Rugido do Bem e que investem 
no bem-estar social da criança, adoles-
cente e idoso

O objetivo é incentivar os santo-
-angelenses que declaram o Imposto 
de Renda a efetuar doações de até 6% 
do valor devido para as entidades lo-
cais, dentro dos moldes do Programa 
Rugido do Bem. Estima-se que cerca 
de R$ 3 milhões podem ser retidos em 
Santo Ângelo com doações, porém, no 
ano passado o valor alcançou cerca de 
meio milhão, e foi considerado bom 
diante do arrecadado nos anos ante-
riores.

“Podemos aumentar essa arreca-
dação para as nossas entidades, que 
prestam serviços essenciais e manter 

esses recursos no Município”, afi rma 
o prefeito Jacques Barbosa. Os mem-
bros dos conselhos municipais e das 
entidades consideram que a baixa 
adesão se deve ao desconhecimento e, 
ainda, por receios infundados de ma-
lha fi na por parte da Receita Federal. 

Um ponto importante na campa-
nha é a participação dos contadores. 
Márcio Atz, delegado do Conselho Re-
gional de Contabilidade (CRC-RS) par-
ticipou da formatação da campanha e 
está mobilizando a categoria. “O pro-
cesso de doação é simples e pode ser 
feito com tranquilidade e segurança”, 
diz.

Para as pessoas físicas, se o mode-
lo da declaração do IR for o completo, 
o percentual deduzido pode ser de até 
6% se a doação for feita até o dia 27 
deste mês. Já se a doação ocorrer entre 
1º de janeiro e 30 de abril de 2020, o 
abatimento do IR devido pode chegar 
a 3%.

São 17 entidades aptas a receber 
as doações. Quatorze delas trabalham 
com crianças e adolescentes e estão 

incluídos três lares de idosos. Veja as 
entidades que podem ser benefi ciadas:

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
AABB Comunidade; Associação 

dos Amigos do Centro Missioneiro de 
Equoterapia Santo Ângelo Custódio; 
Associação dos Amigos do Pelotão 
Curumin; Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE); Associação 
Santo Ângelo de Futsal (ASAF); CAPS 
Hakani II-Centro de Atenção Psicos-
social Infância e Adolescência; Centro 
de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CEDEDICA); Centro de 
Acolhimento Martinho Lutero; Famí-
lia Acolhedora; Grupo Espírita Amigos 
do Chico (GEAC); Grupo Espírita Sea-
ra do Mestre (GESM); Lar da Menina-
-Centro de Formação São José; ONG 
Parceiros do Bem; SOS Vida.

IDOSOS
Retiro de Idosos Universina Carre-

ra Machado; Lar da Velhice Izabel Oli-
veira Rodrigues; Lar da Velhice Suzana 
Wesley.

Contribuição do Imposto de Renda pode auxiliar entidades que trabalham com crianças, adolescentes e idosos

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

PASSO A PASSO
DA CONTRIBUIÇÃO

1 - Faça a apuração do seu imposto 
devido. Seu contador pode fazer isso 
pra você.

2 - Vá até uma agência do Banrisul e 
faça o depósito na conta de um dos 
fundos municipais: Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente 
(COMDICA)- Banrisul, agência 0370. 
Conta corrente: 06.110.573.03. CONPJ 
FMDCA:19.115.167/0001-26.
Conselho Municipal do Idoso (COMID)- 
Banrisul, agência 0370. Conta corrente: 
04.122.174.05. CNPJ Fundo Municipal 
do Idoso: 25.902.730/0001-09.

3 - Leve o comprovante de depósito 
na sede dos conselhos no Centro 
Municipal de Cultura, aguarde alguns 
dias e retire o recibo para o Imposto de 
Renda e leve ao seu contador.

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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O Colégio Sepé Tiaraju realizou na terça-feira, 
dia 17, o Natal Luz, evento natalino reuniu alu-
nos, professores e familiares no ginásio do edu-
candário. Neste ano, o tema do espetáculo foi “A 
Fantástica Fábrica de Sonhos”, com a participa-
ção de mais de 100 alunos. 

“A Fantástica Fábrica de Sonhos” foi contada 

de forma lúdica, os alunos se revezaram no palco 
principal em harmonia, disciplina e sentimento 
de fraternidade, envolvendo todos os presentes 
do início ao fim com as alegrias do natal.

Para encerrar a apresentação, o maestro, 
Claus Jerke, interpretou uma música sobre paz, 
para anunciar a chegada do Papai Noel, que dis-

tribuiu doces para as crianças e fez brincadeiras.  
O diretor, Demetrius Abrão Bigaran, em sua fala 
destacou o evento como tradicional no Natal de 
Santo Ângelo, e sua satisfação e da equipe do 
educandário em conseguir trazer de volta toda 
infraestrutura e beleza do espetáculo. 

Geral

“A Fantástica Fábrica de Sonhos”
do Colégio Sepé Tiaraju

Natal Luz do educandário contou com a participação de mais de 100 alunos, apresentação do maestro Claus Jerke e a 
chegada do Papai Noel

Aluna da Escola Getúlio Vargas 
recebe premiação do PROERD

“A Fanstástica Fábrica de Sonhos” trouxe para o ginásio do colégio a magia do Natal e a participação dos mais de 100 alunos na apresentação

No dia 12 de dezembro, na Praça 
Pinheiro Machado, realizou-se a for-
matura dos alunos do Programa Edu-
cacional de Resistência às Drogas e à 
Violência (PROERD). Durante o 2º 
semestre de 2019 em Santo Ângelo, fo-
ram ministradas aulas em escolas mu-
nicipais, estaduais e particulares, com 
alunos do 5º ano. Na solenidade foi 
entregue premiação para as melhores 
redações escritas sobre os aprendiza-
dos recebidos e da representatividade 
desses ensinamentos para a vida.

Este trabalho é realizado ininter-
ruptamente pela Brigada Militar desde 
o ano 2000, cinco policiais que fazem 
parte do efetivo compõe a equipe de 

instrutores, com o objetivo de cons-
cientizar as crianças sobre temas como 
cidadania, resistência à oferta de dro-
gas, segurança pessoal, escolhas e suas 
consequências e também é trabalhado 
o tema bullying.

Os 612 formandos produziram 
redações sobre os aprendizados que 
receberam durante as aulas. A aluna 
Jessica Cattelan Cambri, do 5°ano, da 
Escola Técnica Estadual Presidente 
Getúlio Vargas, foi escolhida como au-
tora da melhor redação entre as esco-
las da rede Estadual, Jessica teve sua 
redação lida durante a formalidade, e 
recebeu troféu e bicicleta como pre-
miação.

Santo-angelense participa do 
maior evento da Microsoft na 

América Latina

Durante os dias 12 e 13 de dezem-
bro aconteceu em São Paulo o Micro-
soft Ignite The Tour, na Transamérica 
Expo Center, maior evento da Micro-
soft na América Latina. Entre os 12 
palestrantes brasileiros convidados 
estava o santo-angelense, André Rus-
chel, que neste ano completou 10 anos 
de participação no evento. 

O Microsoft Ignite The Tour é 
um evento que traz o melhor do Mi-
crosoft Ignite, dessa forma, fornece 
treinamentos técnicos conduzidos 
por especialistas da Microsoft. Quem 
participou teve a oportunidade de es-
colher entre mais de 100 sessões de 

workshops e conversar com mais de 
350 especialistas. 

André é diretor da Escola Big 
Master, especialista em ciência da 
computação, Computer Forensic 
Examiner e Digital Forensics Analyst, 
consultor de Tecnologia da Informa-
ção (TI) há mais de 20 anos, autor 
de três livros, ainda é colunista de 
TI em jornais e revistas. Palestrante 
Microsoft e Open Source em eventos 
como TechEd, Latinoware e Campus 
Party. Atualmente, está ajudando 
os profi ssionais de TI a gerenciar e 
administrar servidores por mais de 
uma década.

Assessoria Comunicação CNEC

Divulgação

Divulgação

Jéssica Cattelan com o troféu ao lado de sua irmã, Rafaela
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O prefeito Jacques Barbosa 
assinou, durante a inauguração 
do novo espaço do Sebrae o con-
trato do Programa Cidade Em-
preendedora, que possui como 
objetivo a transformação local 
pela implantação de políticas 
de desenvolvimento nos eixos 
de Liderança, Desburocratiza-
ção, Compras Governamentais e 
Educação Empreendedora.

O Programa Cidade Empre-
endedora é uma iniciativa iné-
dita no Rio Grande do Sul para 

engajar gestores e servidores pú-
blicos na melhoria do ambiente 
de negócios e na promoção das 
políticas públicas para o apoio e 
fortalecimento do empreendedo-
rismo nos municípios, respeitan-
do suas realidades. O programa 
tem como objetivo a transforma-
ção local, visando impulsionar 
o desenvolvimento econômico 
como um todo, com a potencia-
lização e institucionalização de 
alguns capítulos da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa.

O prefeito Jacques Barbosa 
salienta que o programa Cidade 
Empreendedora torna-se um im-
pulsionador do desenvolvimento 
econômico local ao fomentar o 
empreendedorismo, respeitando 
as realidades de cada município. 
“Destaca-se ainda o fortaleci-
mento e ampliação das iniciati-
vas estratégicas do município, 
que colabora para que seja cria-
do um ambiente que favorece o 
desenvolvimento sustentável e 
inclusivo”, acentua.

Empreendedorismo

Sebrae inova em busca mais 
conectividade com os empreendedores

Inaugurou na última quinta-feira, dia 19 o SebraeLab um projeto piloto inédito no Rio Grande do Sul, no qual 
o escritório da Regional Noroeste com sede em Santo Ângelo também passa a atender em um Coworking

O escritório do Sebrae em Santo Ângelo foi rei-
naugurado em um espaço de trabalho compartilha-
do, desde a última quinta-feira, dia 19, está junto o 
Mind7 Coworking, na Av. Brasil, 1128, no centro da 
cidade. O SebraeLab (learning accelerator business 
ou aprendizado acelerado para empreendedores) 
atende 19 municípios neste espaço e adota um mo-
delo de atendimento que visa mais interação, co-
nectividade e inovação. Para a diretoria do Sebrae 
são características que surgem como tendência 
mundial e se expressam neste projeto piloto que é 
único do Rio Grande do Sul.  

O gerente regional, Armando Pettinelli, explica 
que o escritório noroeste funciona como o centro 
operacional de todas as iniciativas do Sebrae na 
região, agregando partes de um ecossistema de 
empreendedorismo e inovação. Nas palavras de 
Pettinelli “nada melhor que se posicionar em um 
ambiente de trabalho compartilhado, juntando as 
partes de um quebra cabeça que resulta em produ-
tividade em varias áreas sociais” 

O Superintendente André Vanoni de Godoy 
participou da inauguração do Escritório Regional 
e destacou o caráter mais democrático deste espa-
ço. “deixa o Sebrae mais próximo das pessoas e faz 
frente a uma nova realidade, na qual, a sociedade 
exige soluções mais inovadoras, mais ágeis, mais 
digital. Em suma, o SebraeLab  pretende ser um 
espaço para pensar e propor soluções inovadoras, 
ágeis e mais simplifi cadas para estruturar e desen-
volver negócios.

O superintendente alerta que o portfólio de so-
luções para os micro e pequenos empreendedores 
não muda, no entanto, o modo de atender e de ofe-
recer soluções sim. O Sebrae continua realizando 
assessoria em áreas de recursos humanos, logísti-
ca, marketing, fi nanceiro, compras, oferece ferra-
mentas administrativas e assessora para fomentar 
os processos produtivos, gerenciamento de esto-
que, compra de insumos de produção, introdução 
de tecnologias assertivas para o negócio, entre ou-
tras ações. 

Adesão ao Programa Cidade Empreendedora
Equipe da Regional Noroeste do Sebrae

Presentes, o diretor superintendente do Sebrae RS, André Vanoni Godoy; diretor Administrativo e de Finanças, Marco Aurélio 
Paradeda; diretor técnico, Ayrton Ramos; coordenador de Políticas Públicas do Sebrae Noroeste, Armando Pettinelli Neto e o gestor 
de Políticas Públicas Sabrae Noroeste, Claudiomiro Reis. Do Governo Municipal, além do prefeito Jacques, acompanharam o ato, 
a primeira-dama Juliana Barbosa e os secretários municipais João Batista Santos Silva (Indústria e Comércio), Vando Ribeiro de 

Souza (Turismo, Esportes, Lazer e Juventude) e Everaldo de Oliveira (Assistência Social). Também prestigiaram o evento, o prefeito 
de Entre-Ijuís, Brasil Sartori, representando a Fundação Missões e presidentes e diretores de entidades e instituições

A solenidade encerrou com o descerramento da fi ta 
inaugural das novas instalações do Sebrae em Santo Ângelo

Divulgação/Sebrae-RSMarcos Demeneghi

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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Divulgação/Odailso Berté

Turismo

Som e Luz em Corpos volta
às Ruínas de São Miguel

A Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) vem realizando ações 
artístico-pedagógicas com grupos de 
jovens dos municípios de São Miguel 
das Missões e de Santo Ângelo e das 
aldeias guarani Tekoá Koen’ju e Tekoá 
Yakã Ju. Estas ações correspondem aos 
Projetos de Extensão “De Terra seus 
Corpos” e “Tekoá Arte e Vida” e dos 
convênios celebrados entre a UFSM e 
as Prefeituras de São Miguel e de Santo 
Ângelo, coordenados pelos professores 
Odailso Berté e Mônica Borba.

Nos próximos dias 27, 28 e 29 de 
dezembro de 2019, às 20h30min, no 
Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo, 
ocorrerão às últimas apresentações da 
temporada 2019 do espetáculo Som e 
Luz em Corpos, que é uma das ações do 
Projeto de Extensão “De terra seus cor-
pos”. A formação do elenco dessa obra 
foi feita por meio de ofi cinas de dança 
contemporânea realizadas durante o 
ano de 2019, na cidade de São Miguel 
e na aldeia guarani Tekoá Koen’ju. As 

ofi cinas utilizaram os métodos de cria-
ção artística compartilhada, indígenas 
e não indígenas para estabelecer um 
novo encontro de culturas, no qual, foi 
possível trocar experiências, aprender 
e criar dança juntos.

A direção geral do espetáculo é de 
Odailso Berté e a coreografi a é de Mô-
nica Borba e Crystian Castro. O Som e 
Luz em Corpos foi originalmente cria-
do em 2005, por Odailso Berté, com 
a extinta Cia. Sarx de Teatro-Dança, 
e consiste na coreografi a para o texto 
e música do tradicional espetáculo de 
Som e Luz. 

Os atores e bailarinos, que dão vida 
aos personagens, tornam a obra um 
macro espetáculo a céu aberto, no qual, 
os corpos interagem com a programa-
ção de luzes e os remanescentes arque-
ológicos da antiga Redução de São Mi-
guel Arcanjo, reapresentando de forma 
emocionante a conhecida história mis-
sioneira com a presença dos próprios 
descendentes dos guaranis.

O espetáculo é realizado com o apoio da UFSM por meio de 
projetos de extensão com jovens de São Miguel, Santo Ângelo 

e das aldeias guarani Tekoá Koen’ju e Tekoá Yakã Ju. Desta 
vez, a apresentação conta com jovens miguelinos e guaranis

Jovens que participam do espetáculo Som e Luz em Corpos 
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Adilson Ribeiro Paz Stamberg foi 
eleito diretor do Instituto Federal Far-
roupilha, campus Santo Ângelo e a 
posse será efetivada no próximo dia 30 
de dezembro. O mandato será de um 
ano e a votação foi realizada no dia 21 
de novembro. 

Duas chapas participaram da dis-
puta: uma delas liderada pelo profes-
sor Adilson que teve como eixos te-
máticos - Aproximar, democratizar e 
desenvolver e a outra, pela Professora 
Adriana Kemp - Democratizar, educar 
e integrar.

A chapa do Professor Adilson con-
quistou 52,73% dos votos, enquanto 
a professora Adriana, 29,81. A esco-
lha foi realizada por votação, na qual, 
servidores, professores e alunos da 
instituição puderam opinar por meio 
do voto secreto. As informações deta-
lhadas sobre o resultado da votação foi 
publicada no edital Edital nº 461/2019 
- Consulta para o Cargo de Diretor Ge-
ral do Campus Santo Ângelo do IFFar 
- Resultado preliminar. 

Deixa o cargo a Professora Rosane 
Pagno, que liderou o campus entre os 
anos de 2017 até 31 de dezembro de 
2019. 

O professor Adilson Ribeiro Paz 
Stamberg possui Doutorado em Admi-
nistração pela Universidad Nacional 
de Misiones/AR;  Mestrado em Desen-
volvimento, Gestão e Cidadania pela 
Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul/RS; Es-
pecialização em Gestão Agroindustrial 
pela Universidade Federal de Lavras/
MG; Licenciatura em Educação Profi s-
sional - Habilitação em Administração 
Rural, Agricultura e Zootecnia pela 
Universidade Federal de Santa Maria/
RS; Bacharelado em Administração 
pela Universidade Norte do Paraná/
PR. 

Completou em 2018, 28 anos de ex-
periência como Docente da Educação 
Profi ssional e Tecnológica, atuando 
nas áreas do conhecimento de ciências 
agrárias e ciências sociais aplicadas, 
e no exercício da Função de Gestão, 
atuando como Diretor Geral, por três 
mandatos, em escola de educação pro-
fi ssional da rede pública do Estado do 
Rio Grande do Sul. Na rede pública 
federal, no Instituto Federal Catari-
nense - Campus Concórdia, exerceu a 
função de Coordenador de Curso Téc-
nico em Agropecuária e Coordenador 
de Extensão. 

No Instituto Federal Farroupilha 
- Campus São Borja, exerceu a função 
de Coordenador de Extensão e Diretor 
de Pesquisa, Extensão e Produção. No 

Instituto Federal Farroupilha - Cam-
pus Santo Ângelo, exerceu a Função 
de Diretor de Pesquisa, Extensão e 
Produção e Diretor Geral Substituto, 
e atualmente neste Campus, exerce o 
Cargo de Professor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, ministrando os 
componentes curriculares de Admi-
nistração Rural, Elaboração de Pro-
jetos Agrícolas e Empreendedorismo, 
nos Cursos Técnico em Agricultura e 
de Graduação em Tecnologia de Ges-
tão do Agronegócio. Também coorde-
na como Líder do Grupo de Pesquisa 
em Gestão de Organizações Rurais e 
Desenvolvimento, atuando principal-
mente nas linhas de pesquisa em ad-
ministração rural, sistemas de produ-
ção e desenvolvimento regional.

A PEDIDO

COMUNICADOCOMUNICADO

A empresa Viação Tiaraju Ltda comunica aos usuários de 
transporte coletivo público que será realizada  a substituição 
dos vales-transporte de cor azul para os de cor laranja, a 
partir de 2 de janeiro de 2020, conforme autorização do 
Poder Executivo Municipal.

Os vales-transporte azuis poderão ser utilizados até 31 de 
janeiro de 2020. A partir de 1º de fevereiro de 2020, só terão 
validade os vales-transporte de cor laranja.

A substituição, até 31 de janeiro de 2020,  está 
condicionada a apresentação da nota fi scal de compra na 
sede da empresa, localizada na Rua Bento Gonçalves, nº 
765, nesta cidade.

A DireçãoA Direção

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

AULAS NA REDE DE ENSINO ESTADUAL TERÃO INÍCIO EM 18 DE FEVEREIRO
Conforme o Decreto nº 54875, de 21 de novembro de 2019, que defi ne o calendário da 

rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, as aulas terão início no dia 18 de fevereiro de 
2020. Os professores iniciam suas atividades no dia 17 de fevereiro com formação continuada. 
As outras formações estão previstas para os dias 27 de março, 20 e 21 de julho e 21 de outubro. 
Confi ra as datas: início do ano letivo- dia 18 de fevereiro; férias discentes - de 20 de julho a 2 
de agosto; 1º semestre - de 18 de fevereiro até 18 de julho; 2º semestre - de 3 de agosto até 16 
de dezembro; encerramento do ano letivo - dia 16 de dezembro e exame fi nal - dias 17 e 18 de 
dezembro. O ano letivo será concluído em 18 de dezembro com o cumprimento dos 200 dias 
letivos e das 800 horas/aula.

NOVO ENSINO MÉDIO
Na terça-feira (17), a 14ª Coordenadoria Regional de Educação, através do Departa-

mento de Educação, reuniu diretores, supervisores e professores articuladores das dez Es-
colas Piloto do Novo Ensino Médio. A Coordenadora Regional de Educação, Rosa Maria de 
Souza realizou a abertura da reunião, momento em que destacou o papel fundamental de 
todos os profi ssionais envolvidos neste projeto. O encontro teve como objetivo trabalhar o 
itinerário formativo para o ano de 2020.

1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA CIPAVE+ 
A Secretaria Estadual de Educação promoveu, nos dias 17 e 18 de dezembro, o 1º 

Seminário Estadual do Programa Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Vio-
lência Escolar (Cipave+). O encontro, que ocorreu no Auditório Cícero do Amaral Viana, 
no Palácio da Polícia, na Capital, teve o intuito de destacar as ações exitosas nas escolas, 
refl etir sobre a diminuição dos casos de violência e possibilitar o debate entre os diversos 
órgãos públicos nas áreas de educação e segurança. Participaram a articuladora CIPAVE 
da 14ª CRE, Alice Maicá e a professora Angela Lourenço, representando todas as escolas 
de abrangência da 14ª CRE. Na oportunidade, a professora Angela Lourenço, apresentou 
um ‘case’ com trabalho da CIPAVE+ desenvolvido na EEEF Abílio Lautert, em prol da 
cultura da Paz.

MATRÍCULAS REDE ESTADUAL
A partir de 30/12/19, fi cará visível, no Site da Secretaria da Educação (www.educacao.

rs.gov.br), a designação (escola) para os pais e/ou responsáveis dos alunos que efetuaram 
as inscrições de 01 a 24/11. Os candidatos que informaram e-mail no momento da ins-
crição, receberão a designação (escola), no e-mail informado. A vaga só será garantida, 
mediante entrega de documentos, na Secretaria da Escola, no período de 02 a 17/01/20.

REUNIÃO COM DIRETORES E SECRETÁRIOS DE ESCOLA
Na quarta-feira (18), foi realizada reunião com os diretores e secretários das escolas 

de abrangência da 14ª Coordenadoria Regional de Educação. Na pauta, orientações do 
Sistema ISE quanto a inserção do Calendário de 2020, conforme o Decreto 54875, de 21 de 
novembro de 2019, bem como, as Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, conforme a Portaria nº 293/2019. Na oportunidade, também foram abordadas 
questões referentes ao transporte escolar, recursos humanos e o aplicativo .Escola RS.

FORMATURAS 2019
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação parabeniza os formandos e toda comuni-

dade escolar das seguintes escolas que realizaram suas formaturas: 19/12 – Curso Normal/
Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi; 20/12: Ensino Médio/EEEM João 
Przyczynski e Colégio Estadual Pedro II; 21/12: Ensino Médio/Col. Est. Prof. Pedro José 
Scher. Desejamos a todos os formandos muito sucesso, alegrias e um futuro promissor.

MENSAGEM NATAL
Natal é tempo de refl exão, espalhar o amor e semear a esperança. 

Desejamos a todos um Feliz e Abençoado Natal!

Ensino

Adilson Ribeiro 
Paz Stamberg será 
empossado diretor 
do IF Farroupilha

A solenidade de posse está agendada para o dia 30
Marcos Demeneghi

IFFAR SANTO ÂNGELO

No município de Santo Ângelo, o IFFar 
iniciou suas atividades no ano de 2013, e 
atualmente oferece: - Cursos de Ensino 
Médio Integrado - Cursos Subsequentes 
- Cursos Superiores, são eles:

TÉCNICOS INTEGRADOS
AO ENSINO MÉDIO 

Curso Técnico em Agricultura Integrado 
– 35 vagas; 2 Técnico em Manutenção e 
Suporte em Informática Integrado  – 35 
vagas ; 3 Técnico em Estética PROEJA 
Integrado  35 vagas; 4 Técnico em 
Administração Integrado - 35 vagas 

CURSOS SUBSEQUENTES
- Técnico em Enfermagem Subsequente 
- 30 vagas

CURSOS SUPERIORES 
 - Curso Superior de Tecnologia em 
Sistemas para Internet – 35 vagas
- Curso Superior de Licenciatura em 
Computação – 40 vagas
- Curso Superior de Tecnologias em 
Gestão do Agronegócio - 35 vagas
- Curso Superior de Tecnologia em 
Estética e Cosmética – 30 vagas
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