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Dois fatores principais provocam questionamen-
tos relacionados ao hábito dos santo-angelenses de 
se locomoverem pela zona urbana: A ciclovia que co-
meça a se projetar no visual da cidade, e, no Senado 
Federal, foi aprovada a Lei nº 9.503/1997, que altera 
o Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a comercia-
lização de automóveis movidos a combustíveis fós-
seis a partir de 2030, bem como, restringe a locomo-
ção usando estes veículos a partir de 2040. 

Além destas duas questões atuais, ainda existem 
outros fatores que incentivam a mudança de hábito 
cotidiano, como a alta do preço da gasolina, a situa-
ção do asfalto das ruas, o custo da manutenção das 
vias públicas, a poluição, o tempo dos semáforos, 
que não auxiliam na fluidez do trânsito e provocam 
engarrafamentos sem necessidade, entre outros. 

Mesmo assim, o hábito de locomover-se em 
Santo Ângelo ainda é predominantemente feito por 
meio dos automóveis, o que comprova este fato são 
números como a frota veicular do município que já 
ultrapassa 50 mil veículos. Segundo dados divulga-
dos pelo IBGE, no ano de 2019, eram exatos 51.192 

veículos (somamos automóveis, motocicletas, cami-
nhonetes, caminhões, utilitários, tratores, ônibus, 
etc.).

O número de pessoas que usam o transporte co-
letivo urbano em Santo Ângelo também está dimi-
nuindo, decresceu em 30%, quando comparado ao 
ano de 2015, a conclusão é de uma pesquisa do TCE/
RS divulgada em dezembro. 

O trecho da ciclovia que está em processo de fi-
nalização é composto por, pouco mais de cinco qui-
lômetros, computando as duas vias, ainda é curta se 
comparada a necessidade da população. 

O uso recreativo e esportivo das bicicletas cres-
ceu no município, mas a utilização das “magrelas” 
para deslocamento diário ao trabalho, local de estu-
do ou compras, ainda é pouco observado. 

A extinção dos veículos movidos a combustíveis 
fosseis pode ser o incentivo que faltava para a cria-
ção de mais ciclovias, espaços que proporcionam  
mais segurança para moradores dispostos a muda-
rem de hábito ao usarem as bicicletas elétricas ou 
convencionais.

Notas

Mega sena acumula e 
pode pagar R$ 170 milhões

Acumulada há 14 concursos, a Mega-Sena pro-
mete pagar nesta quarta-feira (19) prêmio estimado 
em R$ 170 milhões. O sorteio do concurso 2.235 será 
realizado no Espaço Loterias CAIXA, localizado no 
Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O públi-
co pode acompanhar o sorteio presencialmente ou 
pela televisão e nas redes sociais das Loterias CAIXA 
(perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal 
CAIXA no Youtube). 

O valor do prêmio pode garantir um rendimen-
to mensal de aproximadamente R$ 440 mil caso o 
apostador opte por investir na Poupança.

Aprendizes profissionais 
que atuaram na Vompar 
receberão indenização 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) em 

Santo Ângelo obteve judicialmente a garantia 
de pagamento das diferenças salariais devidas a 
aprendizes profissionais que trabalharam, entre 
2009 e 2016, nas unidades gaúchas da Vonpar Re-
frescos S. A. Os valores individuais chegam a R$ 
2,5 mil.

Para receber os valores, os beneficiados deve-
rão encaminhar, via email, à Vara do Trabalho de 
Santo Ângelo número de conta na Caixa Econô-
mica Federal, mais cópias das folhas da carteira 
de trabalho onde constem a sua qualificação e o 
contrato de trabalho mantido com a Vonpar (mais 
detalhes abaixo).

A decisão decorre de ação civil pública (ACP) 
proposta pelo procurador do MPT Marcelo Gou-
lart, que também garantiu o pagamento de inde-
nização de R$ 160 mil por danos morais coletivos, 
que a empresa depositou judicialmente no primei-
ro semestre de 2019, e que deve ser revertida a pro-
jetos de órgãos públicos e entidades beneficentes 
locais cadastrados junto ao MPT em Santo Ângelo. 
Na mesma ação, o MPT já havia garantido o paga-
mento de vale-alimentação aos aprendizes (veja o 
resumo abaixo). A decisão foi proferida pelo juiz 
Edson Moreira Rodrigues, da Vara do Trabalho de 
Santo Ângelo. O responsável atualmente pela ação 
é o procurador do MPT Roberto Portela Mildner.

Clique aqui para acessar a lista dos beneficia-
dos com a ACP.

Retrato Cotidiano

De carro ou 
de bicicleta?

Marcos Demeneghi
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Educação

Assessoria de Comunicação- URI Santo Ângelo

IF Farroupilha, campus de 
Santo Ângelo, abre inscrição 
para 41 vagas no ensino supe-
rior, são seis (6) vagas no Curso 
Superior em Gestão do Agrone-
gócio, 11 vagas do Curso superior 
em Tecnologia em Sistemas para 
a Internet e 24 vagas em Licen-
ciatura em Computação. 

O modo de ingresso é por 
meio da nota do ENEM (2009 
a 2019), basta se inscrever no 
processo seletivo simplificado 
disponível de forma online por 
meio do link - http://proseleti-
vo.iffarroupilha.edu.br/inscrico-
es-simplificado-superior/ 

Não há taxa de inscrição e po-
dem participar da seleção candi-
datos que realizaram a prova do 

Enem do ano de 2009 a 2019 e 
candidatos portadores de diplo-
ma de graduação.

OUTROS CAMPI
Além das vagas para Santo 

Ângelo o processo permite se 
inscrever para outras opções de 
graduação nos campi Alegrete, 
Frederico Westphalen, Jagua-
ri, Júlio de Castilhos, Panambi, 
Santa Rosa, Santo Augusto, São 
Borja e São Vicente do Sul. Ao 
todo são 447 vagas remanescen-
tes em 29 cursos.

A classificação será realizada 
pela ordem decrescente da nota 
obtida pela média aritmética 
simples das notas nas provas do 
ENEM do respectivo ano infor-

mado pelo candidato, incluindo 
a redação. No caso de empate 
para o preenchimento da última 
vaga, o critério de desempate é a 
idade, dando-se preferência ao 
candidato de idade mais elevada. 
Não havendo mais candidatos 
classificados através do ENEM, e 
o curso ainda possuir vagas ocio-
sas, as mesmas serão direciona-
das aos candidatos portadores 
de diploma de curso de gradua-
ção.

A relação de candidatos clas-
sificados em 1ª chamada será 
divulgada no dia 04 de março. 
O período de confirmação de 
vaga ocorrerá nos dias 05 e 06 
de março. Mais informações no 
edital nº 042/2020.

Oportunidade de guaduação: Inscrições 
abertas até hoje na página do IF Farroupilha

Escola da URI acolhe seus alunos 
com boas-vindas à “Versão 2020”

A campanha que está norteando o início do ano letivo tem como lema “Suas configurações para o ano letivo foram 
atualizadas. Bem-vindos à Versão 2020”.

O Câmpus da URI Santo Ângelo registrou na ma-
nhã de segunda-feira, 17, a alegria do reencontro entre 
alunos, professores e funcionários da Escola de Educa-
ção Básica.

Após contato inicial nas salas de aula, os estudantes 
se reuniram no auditório da Universidade para ouvir a 
mensagem de acolhimento do diretor Cristiano Weber.

A campanha que está norteando o início do ano 
letivo tem como lema “Suas configurações para o ano 
letivo foram atualizadas. Bem-vindos à Versão 2020”.

Cristiano explica que entre as atualizações para 
2020 estão a obrigatoriedade de observar a Nova Base 

Nacional Comum Curricular, a revisão e atualização 
de projetos tradicionais da Escola, melhorias físicas na 
área de convivência. Na semana anterior ao início das 
aulas acontecem as reuniões pedagógicas, quando pro-
fessores e direção avaliaram 2019 e definiram ações e 
projetos para 2020.

A Escola de Educação Básica da URI Santo Ângelo 
mantém turmas a partir do 6º ano e Ensino Médio, e 
nesta primeira semana de aulas aceita fazer matrículas 
em algumas turmas. O telefone para contato é o 3313-
7947/7948.

Alunos da Rede 
municipal iniciam 
o ano letivo nesta 

quarta-feira

Alunos da rede municipal de educação iniciam o 
ano letivo nesta quarta-feira, dia 19. Em Santo Ân-
gelo a rede é composta por 41 escolas. Ontem, dia 18, 
no auditório do Colégio Teresa Verzeri foi realizada a 
formação de abertura do ano letivo para professores 
e na segunda-feira, dia 17, a direção de cada escola 
reuniu professores, coordenadores e corpo técnico 
para reuniões pedagógicas e administrativas. 

Segundo a assessoria de comunicação da prefei-
tura, “em preparação ao ano letivo, o Governo Mu-
nicipal investiu R$ 152.225,40 em obras de infraes-
trutura e de melhorias nas escolas da rede pública 
de ensino, com recursos da Secretaria de Educação 
(SMEd).

Em 2019, os números da SMEd apontaram um 
investimento de R$ 667.810,00 de recursos pró-
prios do município na compra de equipamentos, 
aparelhos eletroeletrônicos, mobiliário, conjuntos 
escolares, parques infantis, brinquedos e jogos pe-
dagógicos.

Fernando Gomes 

Marcos Demeneghi / Arquivo JOM

Cristiano Weber fala aos alunos no auditório Alunos se reencontram na recepção da Escola da URI Equipe expõe o cartaz com a campanha de volta às aulas

Acadêmicos do curso de Gestão do Agronegócio participam do dia de campo (foto ilustrativa) Professores no evento de formação no auditório do Verzeri
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CARNAVAL 
2 0 2 0

NO CLUBE 
GAÚCHO

ACONTECE AMANHÃ...
...quinta-feira, 20, a inauguração 
das novas e modernas instalações 
da MECAUTOR SANTO ÂNGELO - 
em torno de um badalado coquetel, 
pilotado pelo empresários Zeca 
Rigo, Fernando Rigo e João Vicente 
Rigo. Realmente a nova Mecautor 
ficou muita mais ampla e funcional, 
tudo para atender melhor os 
seus clientes e amigos. Então, 
amanhã é dia de conhecder a nova 
Mecautor Santo Ângelo, e é claro 
a linha 2020 da grife Volkswagen. 
O novo endereço da Mecautor é 
Avenida Ipiranga, 797. Você vai se  

surpreender!

DESTACANDO

Margit Hintz entre Elisiane e Francisco Guimarães - na bela festa de casamento de sua neta 
Dana Hintz e Dionatan Bach, que aconteceu no Clube Gaúhco.

O Clube Gaúcho - capitaneado com dinamsimo 
por Luís e Marilise Voese - está com tudo 

pronto para Carnaval 2020, que vai ter 4 dias de 
muita folia, prometendo ser pra lá de aminado 
e divertido, aliado a uma intensa programação 
para agradar a todos. Duas grandes noites: 22 e 
24, e duas tardes infantis, em 23 e 25. No baile 
de abertura do Carnaval 2020 do Gaúcho, dia 
22, acontece o desfile de despedida de Isadora 
Taborda Furian - Rainha do Carnaval 2019, que 
vai coroar a sua sucessora, Giordana Giordani 
da Luz. Nesta noite a animção fica por conta da 
Bandas Meninos do Brasil, Sônia Bis e Dafunk. Já 
o baile infantil, dia 23, inicia com a despedida de 
Alana Fredo Roncato - Rainha do Carnaval Infantil 
2019, seguido da coração das Rainhas do Carnaval: 

Fabiana Ciotti (Mirim) e Joana Maronesi 
(Infantil). Durante o matinê, acontece o tradicional 
concurso de fantasias, nas categorias luxo e 
originalidade. No segundo e último baile adulto, 
definido para segunda-feira, 24, a animação é sob 
a responsabilidade das bandas Banda Vibe Tri e 
Sônia Bis, e mais o DJ Finna. Pelo que tudo indica, 
o Carnaval 2020 do Clube Gaúcho, que encerra 
com tarde infantil no dia 25, vai ser marcado 
por muita alegria e animação. Vale lembrar que 
também estão abertas as inscrições para o Bloco 
Boomzinho, para nascidos até 2014. Garanta sua 
vaga. Então, é só se programar para cair na folia 
e curtir o melhor carnaval da região! Reserva de 
convites, barris de  chope e mesas na secretaria do 
Clube. Mais informações: 3313-2463.

Alana Fredo Roncato 
Rainha Infantil do Carnaval 2019

Isadora Furian - Rainha do Carnaval 2019, que se despede do título na abertura do Carnaval 
2020 entre Luís e Marilise Voese- casal-presidente do CG, e cercada por Jocelito (E) e Carmen 

Zborowski - casal vice-financeiro,  Andréia e Darcione Spolaor (D) - casal vice-social.

Fotos: Margarete Maciel



519 de fevereiro de 2019

VIBE GASTROBAR -  A NOVA CHOPERIA EM SANTO ÂNGELO

Na última quinta-feira, 13, os empresários 
Luciano Nahed e Marlusse Thomas Brum, 
contando com o prestígio de seus familiares, 

amigos, convidados especiais e autoridades, 
inauguraram e com sucesso a VIBE GASTROBAR - 
um novo conceito em choperia e petiscaria na região. 
Realmente a Vibe Gastrobar, ficou muito legal!!! Um 
belo, amplo e aconchegante espaço para quem gosta 

de curtir um ambiente agradável, com uma boa 
música, aliado a um chopinho bem gelado e uma 
gastronomia especial. Então, você esta convidado 
para  conhecer a VIBE Gastrobar, na Avenida Venâncio 
Aires, 1705. Você vai se  surpreender! Acima, Luciano e 
Marlusse - pra lá de felizes e emocionados - na estreia 
da Vibe Gastrobar, que chegou para se transformar no 

point do chope na Capital das Missões. Luís e Lígia Teloken

Marlusse Brum e Luciano Nahed com Bácila 
Badwan, Márcia Nascimento e Nilzane Beltrão

Deputado Estadual Eduardo Loureiro e 
Robriane, Neiva Loureiro Airton Peruzzi

Fotos: Josiane Kraus
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Um breve passeio pelas ruas da 
cidade, nesta semana,  permite ob-
servar e fotografar mais de uma de-
zena de espécies de árvores com os 
frutos maduros em pleno espaço pú-
blico. 

Araçá, butiá, jerivá, manga, pera, 
limão, abacate, goiaba, entre outras 
que arborizam nossa cidade, em es-
pecial, os passeios públicos. 

Ainda compõe esta relação espé-
cies que frutificam em outros meses 
como as pitangas, guabijús, cerejas 
silvestres, amoras, guavirovas, ber-
gamotas, laranjas, acerolas... todas 
elas exibem o colorido de seus fru-
tos e disputam um olhar em meio ao 
“concreto urbano”. 

Percorrendo alguns metros na 
Florêncio de Abreu, esquina com a 
Travessa Alfredo dos Santos, é fácil 
observar uma reunião destas espé-
cies citadas. 

Os moradores plantaram alí, li-
moeiro, goiabeira, mangueira, aba-
cateiro, araçá, e, uma curiosidade, 
todas elas estão com frutos nesta 
época do ano. Além das citadas, nes-
te mesmo local há pés de acerola, 
pera e ingá.

Mesmo sem manejo e cuidados 
especiais elas frutificam e enfeitam 
nossa cidade. O fato revela o hábito 
das famílias que moram em nossa 
cidade, não é uma exclusividade re-
gional, mas caracteriza o desejo de 
consumir o fruto direto do pé e con-
servar o jeito interiorano de viver. 
Revela também que a terra de nos-
sa região, bem como as condições 
climáticas, possibilitam o cultivo de 

várias espécies.
São muitas pessoas que plantam 

frutíferas em frente de suas casas, 
aqui no Mensageiro publicamos, 
pelo menos, três matérias identifi-
cando estas iniciativas. Uma delas é 
de João Luiz Machado, ele plantou 
bergamotas, cerejeiras, jabuticaba, 
além de tomate da índia. Segundo o 
morador, a iniciativa, além de ajudar 
a manter o local limpo e afastar ani-
mais peçonhentos, proporciona fru-
tas frescas para o consumo. 

O Prof. José Knorst mora em 
frente da superintendência da Cor-
san e já contamos sua história aqui 
no Mensageiro. Knorst plantou no 
passeio, em frente de sua casa, um 
pé de guabijú, das sementes desta 
árvore, fez outras mudas e quan-
do a Corsan terminou a terrapla-
nagem para construir o prédio que 
hoje funciona a superintendência 
regional e também o escritório in-
dustrial, no canteiro em frente à 
concessionária, plantou nogueiras, 
uvaias, guabijús, enfim, dezenas de 
árvores nativas.

Suas paixões são as frutíferas, 
acredita que as administrações das 
cidades deveriam incentivar o plan-
tio delas e não das ornamentais. 
Tanto é verdade, que um de seus so-
nhos de vida era ter uma jabuticabei-
ra em frente da residência, e claro, 
o sonho foi realizado. Não é difícil 
de compreender quando escutamos 
o relado do professor Knorst, “fico 
feliz quando percebo os funcionários 
da Corsan catando frutos das no-
gueiras que plantei”.

Geral

O colorido das frutas no espaço 
urbano de Santo Ângelo 

O espaço urbano de Santo Ângelo, em espacial os passeios 
públicos, revelam que é tempo de frutos maduros, que o 
clima das Missões é generoso para a produção de várias 

espécies e que os moradores preservam o hábito de plantar 
árvores frutíferas

Butiazeiro disputa espaço com um ligustro no canteiro central da Av. Getúlio Vargas

Marcos Demeneghi

Cruzamento da Rua Florêncio de Abreu com a Trav. Alfredo P. dos Santos

Lado a lado no passeio público uma mangeira e um abacateiro com frutos

Jerivás na esquina da Av. Getúlio Vargas com a Rua dos Andradas
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Na semana em que completa 
um ano de atividades da Zona de 
Inovação, Criativa e Sustentável 
de Santo Ângelo (ZISSAN), im-
pulsionada pelo Governo Munici-
pal por meio do Programa Inova 
Santo Ângelo, a ZISSAN recebe 
destaque internacional no Glo-
bal UrbanDevelopment (GUD), 
em sua plataforma digital. Nes-
ta quarta-feira (19), a Zona de 
Inovação, Criativa e Sustentável 
criada em Santo Ângelo completa 
o seu primeiro ano de fundação.

O Global UrbanDevelopment 
é uma organização, mundial sem 
fins lucrativos, fundada no ano 
de 2001, que consiste em uma 
rede que cresce rapidamente com 
mais de 600 líderes e especialis-
tas urbanos dinâmicos e conheci-
dos em 60 países, com escritório 
em Porto Alegre. 

A iniciativa conduz educação, 

pesquisa e ação para promover 
ideias políticas que ajudam a ge-
rar um desenvolvimento urbano 
mais próspero, sustentável e in-
clusivo em todos os continentes.

De acordo com a coordena-
dora do Programa Inova Santo 
Ângelo, Helenice Reis, que tam-
bém que também integra a pasta 
da Indústria e Comércio de Santo 
Ângelo, os objetivos do GUD são 
que todas as pessoas em todos os 
lugares vivam e prosperem em 
paz umas com as outras, e que 
todas as pessoas em todos os lu-
gares vivam e prosperem em paz 
com a natureza. “São diversos 
projetos em parceria com uma 
grande variedade de organiza-
ções internacionais, nacionais, 
municipais e comunitárias, ope-
rando sob os temas de sustenta-
bilidade, prosperidade, inovação 
e inclusão”, explica.

SANTO ÂNGELO NO GUD
O GUD é um inovador global 

em desenvolvimento econômico, 
empresarial, emprego e comunitá-
rio sustentável subnacional, para 
estados e províncias, regiões e dis-
tritos, cidades e condados, cidades e 
vilarejos e bairros e comunidades. A 
estrutura de Estratégia Econômica 
Metropolitana e Inovação Susten-
tável do GUD agora é amplamente 
aceita em todo o mundo, inclusive 
pelas principais agências internacio-
nais, como as Nações Unidas, Banco 
Mundial e Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDC).

O material sobre a Zona de Ino-
vação, Criativa e Sustentável de 
Santo Ângelo (ZISSAN) no site do 
Global UrbanDevelopment pode ser 
conferido por meio do link: https://
www.globalurban.net/santo-ange-
lo-brazil

Cidade

A festa popular do carnaval em Santo Ângelo 
será realizada no dia 28 de março, na Avenida Ve-
nâncio Aires, com a participação de seis escolas de 
samba e apoio do Governo Municipal por meio da 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer 
e Juventude (SETELJ). A festa encerrará a come-
moração dos 147 anos de Santo Ângelo.

Detalhes da programação foram definidos na 
manhã desta terça-feira, 18, no Gabinete do Pre-
feito Jacques Barbosa. Na oportunidade, a comis-
são organizadora do carnaval e representantes das 
escolas reuniram-se com o chefe do Executivo e 
a primeira-dama Juliana Barbosa. Também esti-
veram presentes os secretários municipais Luis 
Carlos Cavalheiro, da Saúde, e Marco Nunes, da 
Secretaria Geral e o empresário Douglas Cavello, 
da Open 24 Horas.

A coordenação do Carnaval de Rua 2020 está 
a cargo do secretário de Turismo, Vando Ribeiro 
de Souza, Tassiana Ribeiro e Douglas Barbosa. O 
evento não envolverá recursos públicos e será pro-
movido pela Open 24 Eventos. 

O secretário Vando destacou que o desfile será 
realizado de forma conjunta. Através de sorteio, 
foram definidas as parcerias entre as escolas. A 
Unidos da Zona Sul desfilará junto com a Moci-
dade Independente de São Carlos. Já a Grande 

Pippi estará unida com a Império da Zona Norte 
e a Acadêmicos do Improvizo com a Imperadores 
do Samba.

Tassiana Ribeiro lembrou que no dia 8 de mar-
ço, no Centro Histórico, será realizada a escolha 
da corte do Carnaval. Além disso, um lançamento 
da programação está previsto para os próximos 
dias. Douglas Barbosa também comentou que a 
festa popular irá promover a inclusão de vários 
setores, como por exemplo, a maturidade ativa do 
SESC, que inclusive elegerá a sua rainha do car-
naval.

O prefeito Jacques Barbosa elogiou a união das 
escolas e disse que a reestruturação do carnaval 
de rua passa por isso. “Essa união é o ponto de 
partida. As escolas podem atuar em conjunto, com 
promoções para angariar recursos que permitam a 
volta dos desfiles como já tivemos em outras opor-
tunidades”.

O prefeito afirmou ainda que o Governo Muni-
cipal é parceiro de todos os setores da sociedade 
em suas promoções. Jacques exemplificou citando 
as entidades tradicionalistas, que se uniram e com 
apoio do Governo Municipal, já realizaram duas 
edições de Inter-Regional do ENART em Santo 
Ângelo.

Carnaval 
popular 

será 
dia 28 de 

março
Com economia de recursos públicos, 
a festa de carnaval será realizada na 

Avenida Venâncio Aires com participação 
de seis escolas de samba e apoio do 

Governo Municipal

O proejto da ZISSAN é destaque 
no Global UrbanDevelopment

Rainha do Carnaval 2019 de Sto. Ângelo - Mônica da Silva

Fernando Gomes/Arquivo
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REUNIÃO COM DIRETORES PLANEJA INÍCIO 
DO ANO LETIVO DE 2020

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação reali-
zou na quarta-feira (12), reunião com os diretores das 
20 escolas estaduais do município de Santo Ângelo, 
com o objetivo de organizar e planejar o ano letivo de 
2020.

Na oportunidade, os diretores foram recepcio-
nados com duas músicas interpretadas por Karine 
Leite, professora da rede estadual, acompanhada de 
seu esposo Felipe Leite. A Coordenadora Regional de 
Educação, Rosa Maria de Souza, apresentou a equipe 
da 14ª CRE e suas respectivas atribuições, bem como 
discorreu sobre projetos e programas que nortearão 
as ações do trabalho deste ano. “Todos fazemos parte 
da mesma rede: SEDUC x CRE x Escolas. Esperamos 
consolidar laços e promover atividades integradas 
que propiciem a melhoria da qualidade no ensino-
-aprendizagem. O ano letivo de 2020 na Rede estadu-
al começa oficialmente na terça-feira, 18 de fevereiro, 
com novidades para os mais de 800 mil estudantes 
gaúchos. 

IMPLEMENTAÇÃO DA BASE CURRICULAR 
TRAZ NOVIDADES AO ENSINO FUNDAMENTAL

A partir desse ano as estruturas do ensino funda-
mental vão mudar. Isso porquê a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) começa a ser implementada 
no calendário letivo de 2020, para este nível de ensi-
no. Além disso, outra novidade é a inserção do Refe-
rencial Curricular Gaúcho (RCG), que junto à BNCC, 
busca reduzir as desigualdades de aprendizagem e 
proporcionar as competências essenciais à trajetória 
escolar. Algumas alterações são bem pontuais, como 
o fim do ensino fundamental globalizado nas séries 
iniciais (do 1ª ao 5ª ano). Com a nova diretriz, essas 
séries passarão a contar com três profissionais: um 
de Educação Física, o professor como regente da tur-
ma e outro que conduzirá a dimensão de “Produções 
Interativas”. Esse componente surgiu de solicitações 
dos professores, para que se possa trabalhar especi-
ficamente as habilidades propostas pela BNCC de 
maneira lúdica e dinâmica, tais como a leitura, arte, 
escrita e interpretação. Já para o ensino fundamental 
2 (que representa as séries finais, de 6º ao 9º ano), o 
destaque é para o “Projeto de Vida. Nesse espaço, os 
estudantes serão estimulados ao protagonismo juve-
nil e ao autoconhecimento. Segundo a Coordenadora 
Regional de Educação, Rosa Maria de Souza, a Base é 
um documento técnico, que define as aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo da educação básica, sendo assim, ela não deter-
mina conteúdos padronizados, e sim apresenta cami-
nhos para garantir direitos iguais de aprendizagem, 
com isso, podemos adaptar cada competência para a 
realidade da instituição de ensino, por meio do Proje-
to Político Pedagógico (PPP) de cada escola. 

OUTRAS MUDANÇAS PREVISTAS PARA O ANO 
LETIVO DE 2020

A avaliação será padronizada com notas de zero a 
10. Ficam de fora dessa padronização o 1º e o 2º anos 
do Ensino Fundamental, que será por meio de parecer 
descritivo, emitido pelos professores da turma, apre-
sentando a descrição do desenvolvimento dos estu-
dantes nos componentes curriculares que integram o 
currículo.

Serão padronizadas as matrizes curriculares, de 
forma a unificar a nomenclatura das disciplinas.

Será padronizada a quantidade de aulas previstas 
para cada conteúdo das disciplinas.

As escolas adotarão um diário de classe online, 
que permite o registro de frequência e o desempenho 
de cada estudante. As informações ficarão acessíveis 
para direção, professores e responsáveis cadastrados.

Para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, 
os alunos precisarão completar seis anos até 31 de 
março ou entre primeiro de abril e 31 de maio, confor-
me novas orientações.

A hora-aula será padronizada para 60 minutos.
As dez escolas piloto que aplicarão as matrizes do 

Novo Ensino Médio, estarão em constante estudo.
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A nova Mecautor
A Mecautor inaugura amanhã, dia 20, uma nova loja 
em Santo Ângelo. Será na Av. Ipiranga 797 e atende 
aos padrões internacionais da Volkswagen. A equipe 

e direção já estão preparadas para uma nova fase 
na história da concessionária que é liderada pelos 

empreendedores santo-angelenses: José Luiz Rigo, João 
Vicente Rigo e Fernando Rigo.

Concessionária Volkswagen em Santo Ângelo, localizada na Av. Ipiranga 797

Amauri Lírio
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