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Defensoria Pública 
recomenda que 
escolas particulares 
deem desconto 
na mensalidade 
durante a pandemia

EDUCAÇÃO

Fila para 
descarregar  
soja a granel

Contracapa

Motoristas se consideram 
preparados para enfrentar a estrada, 
mesmo com medidas de afastamento social 
e no interior do Rio Grande do Sul uma das 
atividades é o transporte de soja

Marcos Demeneghi

PROFISSÃO
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Previsão do Tempo

Fonte: Climatempo
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 20°
6°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

23°
7°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

25º
11°

0 mm

MÍN.

14/4/2020 - 14h

1° Prêmio -  2.893
2° Prêmio -  8.537
3° Prêmio -  1.173
4° Prêmio -  6.481
5° Prêmio -  5.289
6° Prêmio -  4.373

14/4/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Minguante
14/4 a 22/4

Nova
23/4 a 29/4

NotasNotas

Retrato Cotidiano

O extraordinário, para a ciência do jornalismo 
é um dos critérios de noticiabilidade, ou seja, para 
um fato se tornar notícia o editor leva em conta o 
caráter de excepcionalidade que ocorre, algo que 
seja incomum e desperte a curiosidade. 

No entanto, existem outros critérios e um de-
les se opõe ao extraordinário, que é a frequência 
que o fato ocorre, este segundo, quando envolve 
o interesse público e um número considerável das 
pessoas de uma região também evoca critérios de 
noticiabilidade, como proximidade regional e o 
impacto social. 

O conteúdo desta página imprime uma foto e 
um texto explicativo que pode ser definido como 
um “fato que ocorre diariamente; que é comum a 
todos os dias; diário; banal, como o nome sugere 
“Retrato Cotidiano”. 

Dito isso, vale lembrar que 25% da população 

de Santo Ângelo bebe água captada do Rio (ou 
arroio) Itaquarinchim (ou Itaquarichim) não é a 
maioria mas corresponde a ¼ da população, além 
de que, possuímos um sistema de abastecimento 
interligado, no qual o fluxo de água se mistura, 
dependendo da situação de consumo e de abaste-
cimento, mas, enfim. 

O retrato cotidiano mostra que sujamos o rio 
para depois beber a água dele. Pois a foto mos-
tra que o rio está poluído, talvez a foto em preto e 
branco não permita distinguir, mas há um banco 
de carro e uma crosta de matéria suspensa pró-
xima das pedras amontoadas pela população que 
transformou aquele lugar em uma zona de lazer. 

Seria algo lúdico e até salutar, no entanto,o lu-
gar fotografado está a poucos metros da zona de 
captação de água para a potabilidade dos habitan-
tes de Santo Ângelo. 

Sujamos, captamos, 
tratamos, distribuimos  

e bebemos 

Foto - Marcos Demeneghi

Campanha de vacinação

Inicia hoje a vacinação 
preventiva ao H1N1 no 
interior do município

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 
Santo Ângelo inicia nesta quarta-feira (15) a vaci-
nação da gripe Influenza (H1N1) para os idosos do 
interior do município. Serão seis dias de vacinação 
em 21 localidades da zona rural. Em nova remessa 
da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), 
Santo Ângelo recebeu 2.020 vacinas na última 
segunda-feira, dia 13. 

De acordo com o secretário municipal de Saú-
de, Luis Carlos Cavalheiro, o compromisso é levar 
saúde para todos, não importando obstáculos e 
distância. “Temos o compromisso de alcançar a 
meta de vacinação e ir até o interior vacinar a co-
munidade faz parte do nosso cronograma de vaci-
nação”, explica.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica e 
Imunizações da SMS, enfermeira Juliane da Rosa, 
informa que as vacinas no interior serão realizadas 
nesta semana, de quarta à sexta-feira, e também 
na próxima, nos dias 20, 22 e 23. “O município 
recebeu vacinas nesta semana, que já incluem os 
idosos no interior e o início da próxima etapa da 
vacinação nacional contra a Influenza”, disse. 

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Dia 15 de abril
São Pedro (Posto de Saúde): às 9h30min. 
Caimento (nas residências): às 9h30min.
Três Sinos (Posto de Saúde): às 13h.
Linha Alegre e Sabiá (salão comunitário): às 15h.

Dia 16 de abril
Atafona (Posto de Saúde): às 9h30min
Ressaca da Buriti (salão comunitário): às 

13h30min
Restinga Seca (Posto de Saúde): 8h às 11h30min.
Lajeado Micuim (Salão Paroquial): 14h às 16h.

Dia 17 de abril
Distrito Sossego (Escola Nossa Senhora Apare-

cida): 8h às 10h.
Timbaúva (Colégio desativado): 10h30min às 

11h30min.
Distrito de Comandaí (Salão Paroquial): 

13h30min às 16h.

Dia 20 de abril
Rincão dos Rorattos (Salão Paroquial): 8h às 

9h30min.
Cristo Rei (Salão Paroquial): 10h às 11h30min.
Lajeado do Cerne (Posto de Saúde): 13h30min 

às 15h.
Linha Independência (Escola Castro Alves): 

15h30min às 16h30min.

Dia 22 de abril
Rincão dos Mendes (Posto de Saúde): 8h às 12h.
Ilha Grande (Salão Paroquial): 13h30min às 16h.

Dia 23 de abril
Santa Rita (Posto de Saúde): 8h às 11h30min.
Rincão dos Prestes (Salão Paroquial): 13h30min 

às 14h30min.
Rincão dos Meotti (Escola): 15h às 16h30min.
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Profissão

Caminhoneiros 
fazem fila em 

frente aos silos 
para entrega da 
soja em Santo 

Ângelo
Motoristas de caminhões continuam transportando alimentos e insumos e no interior do Rio Grande do Sul uma das 

atividades é o transporte de soja a granel. Estes profissionais são considerados essenciais para o funcionamento do País e 
no início desta semana, enquanto esperavam para descarregar na Agrofel de Santo Ângelo, conversamos sobre a rotina de 

trabalho em tempos de pandemia do Covid 19 
Este grupo de profissionais do transporte estima 

que a rotina de coletar o grão na lavoura e levar até 
os silos (armazéns) dure até o dia 20, pois a safra de 
soja está prestes a ser finalizada no Rio Grande do 
Sul. Desde o mês de fevereiro é possível encontrar 
filas de caminhões esperando a vez de descarregar o 
grão nos silos e armazéns. O fato é típico das regiões 
produtoras de soja, como é o caso da região missio-
neira, interior do Rio Grande do Sul, nesta época do 
ano empresários do agronegócio contratam o traba-
lho de caminhoneiros autônomos para o transporte 
da soja. 

Eles se consideram prevenidos em relação ao 
contexto de fechamento de estabelecimentos comer-
ciais pois tradicionalmente já procuram indepen-
dência e autonomia nas estradas, pois se autodecla-
ram acostumados a situação de viajes longas, sendo 
assim, carregam os mantimentos necessários para a 
sobrevivência no caminhão.

Nestes meses em que a pandemia foi anunciada 
estão mais criteriosos e deixam faltar itens de extre-
ma necessidade no caminhão. No quesito saúde se 
autodeclaram conscientes da necessidade de precau-
ção, principalmente quando em contato com outras 
pessoas. 

Cesar Freeze é natural de Entre-Ijuís é um cami-
nhoneiro autônomo e viaja por todo o Brasil levando 

e trazendo produtos a granel. Ele explica que desde 
o mês de fevereiro está focado no trabalho de trans-
porte de soja. Ele presta serviço para empreendedo-
res do agronegócio regional, e exemplifica, “chego 
na lavoura às 14 h e às 18 h o caminhão já está com 
32 mil quilos de soja, pronto para trazer até o arma-
zém”. 

Quando necessário na viagem de retorno Cesar 
leva insumos agrícolas até a lavoura, como adubo, 
semente, entre outros usados pelo produtor. Além 
disso, ele esclarece que após o período de colheita 
a rotina de muitos colegas muda, na região uma das 
alternativas é levar a soja para o Porto de Rio Gran-
de, mas também existem outras formas de manter a 
rotina de trabalho. 

Ele fala com satisfação de suas viagens que lhe 
permitem conhecer todo o Brasil e reforça a ideia 
da riqueza do País. “Tudo funciona interligado, os 
caminhões maiores transportam produtos a granel 
do local de produção até a indústria (sal, açúcar, tri-
go, soja, arroz...) e os caminhões menores levam os 
produtos embalados até os estabelecimentos comer-
ciais, não podemos parar”, lembra Cesar ao explicar 
que muitas vezes ele leva arroz para outras regiões 
do país e traz açúcar, por exemplo. Freeze tem a 
consciência de como funciona o transporte de cargas 
no país e fala com otimismo de nossas riquezas. 

SEST SENAT ESTÁ REALIZANDO AÇÕES ITINERANTES E TAMBÉM 
EM PONTOS FIXOS DE RODOVIAS EM APOIO AOS MOTORISTAS

Motoristas são orientados 
sobre os sintomas da covid-19 e 
recebem instruções sobre como 
higienizar os veículos e as mãos. 
A ação é do Sest Senat e será 
realizada de 13 a 18 de abril em 
rodovias de todo o País, inclusive 
no Rio Grande do Sul. As equipes 
medem a temperatura corporal 
dos profissionais e nas duas pri-
meiras semana, 221 trabalhado-
res tinham sido encaminhados 
para unidades de saúde devido à 
identificação de febre associada 
a outro sintoma da covid-19 (na 
maioria dos casos, falta de ar). 

O SEST SENAT tem monitora-
do esses casos ao longo dos dias 

para saber se houve evolução 
dos sintomas. Até quinta-feira, 
não havia registro de casos de 
contaminação entre o público 
atendido. 

A entidade também está dis-
tribuindo mais de 32 mil litros 
de álcool 70% para auxiliar os 
trabalhadores na higienização 
das mãos e dos veículos. A mo-
bilização nacional conta com a 
parceria da PRF, Ministério da 
Infraestrutura, Ambev, Raizen, 
Shell, Trizy, Ype, Volvo, ANTT, das 
concessionárias de rodovias e en-
tidades do setor de transporte.

Além dos pontos fixos em ro-
dovias, terminais de cargas, pos-

tos de combustíveis e portos, as 
55 vans do Programa CNT SEST 
SENAT de Prevenção de Aciden-
tes circularão pelo Brasil e esten-
derão os atendimentos para os 
principais locais de atuação dos 
trabalhadores do transporte, in-
cluindo terminais de passageiros. 

LOCAIS EM DEFINIÇÃO
• Porto Alegre
• Santa Maria
• Bento Gonçalves
• Pelotas
• Santa Rosa
• Ijuí
• Porto Alegre
• Rio Grande

Caminhões estacionados na Av. Salgado Filho a espera do descarregamento na Agofel

Caminhoneiro Cesar Freeze na lavoura de soja

Marcos Demeneghi

Cesar Freeze/Arq.Pessoal



4 Quarta-feira, 15 de abril de 2020

Foto: Josiane Kraus

MAIKO JOHN DE OLIVEIRA, Dr. LOURENÇO MÜLLER, 
LEONARDO KNY e ALBERTO RIGO DUAILIBE

no circuito social, mas em clima de #TBT.

 ALCESTER TORRES, que está residindo em Itapema - SC, num clic 
especial entre suas netas MELISSA e PÂMELA CARGNELUTTI, 
comemora hoje, 15, o seu aniversário, sendo alvo de muitas 
homenagens, especialmente de seu marido Dilson, filhas, netos, 
genros, demais familiares e amigos. À comadre Alcester, parabéns e 
muitas felicidades! Aliás, as gêmeas,  Melissa e a Pâmela, estrearam 
idade nova no último dia 5, e também foram o centro das atenções.

Foto: Divulgação

GASTRONOMIA ESPECIAL
Os pratos da CHICA TO GO -  continuam fazendo um 
enorme sucesso, pois são feitos com muito carinho e 
com selo de qualidade - Chica Sperling! E agora, além 
do cardápio que você pode conferir abaixo, pensando 
no frio que está prometendo chegar, tem: FEIJOADA, 
CREME DE MORANGA, CREME DE ALHO-PORÓ e 
outros que em breve estaremos divulgando. Então, 
é só ligar para 9.8131-0717, e encomendar aquela 
feijoada feita no capricho! Sem esquecer do cardápio 

que está circulando e que está muito solicitado.

1. BERINGELA PROVENÇAL - R$ 35,00
2. CAMARÃO AO MOLHO BECHAMEL - R$ 95,00
3. CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS -  R$ 40,00
4. CONCHIGLIONE DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 40,00
5. CONCHIGLIONE DE SALMÃO - R$ 45,00
6. CONCHIGLIONE TOMATE SECO E RÚCULA - R$ 40,00
7. COXA DESOSSADA COM MOLHO DE LARANJA - R$ 30,00
8. DELÍCIA DE FRANGO - R$ 30,00
9. FILÉ AO MOLHO DE VINHO - R$ 50,00
10. FILÉ DE FRANGO AO MOLHO GORGONZOLA - R$ 35,00

11. FILÉ DONA CHICA - R$ 55,00
12. FILÉ PARMEGIANA - R$ 55,00
13. FRANGO CORDON BLEU NO MOLHO SUGO - R$ 30,00
14. LASANHA BOLOGNESA - R$ 40,00
15. LASANHA DE FILÉ - R$ 45,00
16. LASANHA DE FRANGO - R$ 35,00
17. LASANHA DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 35,00
18. SALMÃO C/ AROMA DE LARANJA - R$ 65,00
19. TILÁPIA AO MOLHO ESPECIAL - R$ 35,00

TO GO
Pratos prontos para 4 pessoas,  para você levar para casa - produzidos pela 
Chef Chica Sperling.  Os produtos são feitos com muita higiene, com alta 
qualidade e com muito carinho. Sem falar no sabor especial e inconfundível 

que faz parte da arte de cozinhar de Chica Sperling. 

FEIJOADA 
CREME DE MORANGA 

CREME DE ALHO-PORÓ

NOVIDADE! 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

Carlos Eduardo Pereira Carvalho e sua esposa  
Eveline Everling de Carvalho - comandam 

com dinamismo e competência  a Casa de Carnes 
Callegaro. Aliás, no domingo passado, dia 12, o 
Carlos Eduardo, celebrou mais um ano de vida, 
recebendo os mercecidos cumprimentos, de seus 
familiares e amigos. Parabéns, felicidades e sucesso!

Foto: Divulgação
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Os gêmeos NEURY 
OLIVEIRA (E)  - graduado 

em Tecnologia em 
Embelezamento e 
Imagem Pessoal, e 

cursando Mestrado 
na URI Santo Ângelo,  

e NAIRO OLIVEIRA 
(D) - acadêmico de 

Psicologia, da UNIVALI 
-  são conceituados 

coiffeurs que dirigem 
com sucesso o Inovare 
- Salão de Beleza, em 

Santo Ângelo e em em 
Balneário Camboriu, 

respectivamente.  
Amanhã, quinta-feira, dia 
16, eles acrescentam mais 

um ano de vida, sendo 
o centro das atenções 

de seus familiares e  
inúmeros amigos. Aos 
compadres, parabéns, 

felicidades e sucesso em 
dose dupla!

EM DOSE 
DUPLA

NEURY OLIVEIRA NAIRO OLIVEIRA

Foto: Amauri Lirio Foto: Divulgação



6 Quarta-feira, 15 de abril de 2020

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) oferece 12 
cursos gratuitos de capacitação a dis-
tância em meio às medidas restritivas 
como forma de contenção ao novo co-
ronavírus. A maioria está com inscri-
ções abertas e a outra parte deve abrir 
novas turmas em breve.

Entre os cursos gratuitos e que 
estão com inscrições abertas é o de 
Hortas em Pequenos Espaços: Os in-
teressados em seguir os passos para 
ter uma horta no ambiente doméstico, 
por exemplo, podem acessar a plata-
forma e-Campo,  https://www.embra-
pa.br/e-campo - ferramenta que traz 
todas as informações sobre os cursos 
que vêm sendo disponibilizados pela 
Embrapa. O curso é autoinstrucional, 
ou seja, não há tutoria.

Tendo em vista as mudanças pro-
vocadas pelo isolamento social, que es-
tão a exigir novos olhares em direção 
ao cotidiano nosso de cada dia, a Em-
brapa Hortaliças (Brasília-DF) oferece 
essa alternativa para quem já pensou 
nessa possibilidade, mas não levou 
adiante “por falta de tempo”, e tam-
bém como forma de chamar a atenção 
para uma atividade que envolve os cui-
dados com a alimentação e a saúde – 
física e mental.

“O curso tem como principal dife-

rencial - com relação a outros cursos 
com a mesma temática já promovidos 
pela Unidade - o fato de ser on-line, 
construído na modalidade EaD (Edu-
cação a Distância), viabilizada por 
meio do computador e dispositivos 
móveis com acesso à internet. E com 

a vantagem de deixar as pessoas es-
colherem o melhor dia e horário para 
acessar o conteúdo, já que ficará dis-
ponível por tempo indeterminado na 
plataforma”, destaca o chefe-adjunto 
de Transferência de Tecnologia Henri-
que Carvalho. A ideia de disponibilizar 

o curso sobre Hortas em Pequenos Es-
paços, segundo ele, considerou o cres-
cente interesse manifestado pelas con-
sultas ao SAC (Serviço de Atendimento 
ao Cidadão) da Embrapa Hortaliças, 
nas quais o cultivo de hortaliças em 
casa está entre os mais demandados, 
notadamente nesses últimos meses.

“O curso vai oportunizar a essas 
pessoas que têm solicitado informa-
ções sobre essa prática as informações 
sobre o aproveitamento de espaços va-
zios de corredores, varandas, sacadas, 
quintais e até janelas para produzir 
alimentos saudáveis, livres de agrotó-
xicos e que também constituem uma 
ótima ocupação para a mente”.

Processo
Dividido em quatro módulos, o cur-

so on-line traz as informações básicas 
que vão auxiliar nas diferentes etapas 
de plantio, condução e manutenção de 
hortas em espaços urbanos reduzidos, 
com explicações sobre como intera-
gem os diferentes fatores associados 
à produção de hortaliças, como  solo, 
planta, água e luz adequados. A ques-
tão dos nutrientes presentes nas hor-
taliças e a sua importância para uma 
vida saudável também faz parte da 
abordagem, complementada por recei-
tas que vão contribuir para diversificar 
os pratos e enriquecer as refeições.

A interação mediada pelo celular e computadores pessoais está se tornando 
mais popular no contexto de afastamento social. Músicos, professores, alunos e 
até debates sobre temas atuais se tornaram comuns em plataformas como o Ins-
tagran, Facebook e Hangouts Meet do Google. Uma das iniciativas lideradas pelo 
setor público de inovação de Santo Ângelo é o projeto ZISMUSIC. 

Neste projeto a Zona de Inovação, Criativa e Sustentável de Santo Ângelo 
(ZISSAN), agendou lives musicais com artistas santo-angelenses. O projeto 
“ZISMUSIC” na quarentena tem o ideal de “cada um na sua casa, mas todos uni-
dos pela música”. 

A partir desta quinta-feira (16), às 18h, nas Redes Sociais da ZISSAN e do 
Programa Inova Santo Ângelo, serão transmitidas as edições do ZISMUSIC, que 
consiste em uma live, as terças e quintas-feiras, musical com artistas locais. 

O primeiro músico a participar, nesta primeira edição, é o santo-angelense, 
músico e biólogo, Thales Matzembacher, de tradicional família de músicos. Tha-
les é filho de Danilo Matzembacher, o “Danilo Show”, e irmão da cantora Thaís 
Matzembacher, a “Thaís Matz”. Thales já teve uma banda autoral “Os Guaipe-
cas”, com o lançamento de um CD com 13 canções inéditas e integra a banda 
“Trilogia”, como contrabaixista, e é vocalista da “Machine Rock”. 

Segundo a coordenadora do Programa Inova Santo Ângelo, Helenice Reis, o 
propósito do projeto ZISMUSIC é reforçar a atuação dos músicos santo-angelen-
ses em um cenário maior, além de rentabilizar estes momentos com patrocínios 
e doações. “Todos podem participar, sendo patrocinadores e doadores. Vamos 
juntos nesta mesma luta, todos estão convidados a acompanhar a ZISMUSIC, 
que certamente será outro sucesso no meio de tantos projetos já realizados pela 
ZISSAN”, disse. 

Durante as lives, os artistas estarão disponibilizando dados bancários para 
doações dos internautas. Segundo Helenice, é uma oportunidade para a contri-
buição aos músicos por meio de um “couvert eletrônico”

A ZISMUSIC pode ser acompanhada no Facebook Inova Santo Ângelo e no 
Instagram @zissansantoangelo, as terças e quintas-feiras, às 18h. A iniciativa é 
da ZISSAN, idealizada por Fernanda Pippi Terra do Amaral, Daniele Barbieri 
Schneider e Helenice Reis.

Comunicação digital

“Cada um na 
sua casa, mas 

todos unidos pela 
música”

ZISSAN cria o projeto ZISMUSIC. A iniciativa fomenta 
lives musicais com artistas santo-angelenses. A primeira 
edição ocorre nesta quinta-feira, às 18h, com o músico 

Thales Matzembacher

Reprodução da interface da plataforma e-campo - https://www.embrapa.br/e-campo

Embrapa abre inscrições para cursos on-line durante a quarentena 
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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

REDE ESTADUAL DE ENSINO GARANTE 
ACESSO DE COMUNIDADES INDÍGENAS 

ÀS AULAS PROGRAMADAS
A Secretaria Estadual da Educação, por meio dos 

Núcleos de Educação Indígena Guarani e Kaingang, 
do Departamento de Educação, busca atender as 
demandas das comunidades, formar e valorizar 
os professores das etnias e promover a gestão 
da educação escolar nas aldeias. Agora, durante 
o período de suspensão das aulas presenciais, 
devido ao combate à disseminação do coronavírus 
no Estado, o trabalho com as Aulas Programadas 
segue sendo realizado pelos educadores. Na 
14ª Coordenadoria Regional de Educação, dois 
servidores chamaram a atenção ao se engajarem 
na garantia do acesso de seus alunos indígenas às 
Aulas Programadas. O agente educacional II, Zeno 
Kaipper Ely, decidiu passar a quarentena junto 
à aldeia em que fica a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Igineo Romeu Koe’ju, onde trabalha, 
para oferecer merenda e distribuir o material 
didático para os alunos. O agente educacional 
recebe por e-mail o material dos professores para 
as Aulas Programadas, imprime e repassa aos cerca 
de 70 estudantes da instituição de ensino. Além 
disso, ele também é responsável por ir até a cidade 
comprar a alimentação escolar e, com a ajuda de dois 
indígenas, fazer a merenda e servir para os alunos. O 
cacique Verá Mirī (ou Tiago Timóteo, em língua não 
indígena), preocupado com o risco de contaminação 
da aldeia pelo coronavírus, determinou que o local 
fosse isolado e houvesse o mínimo possível de 
circulação de pessoas por ali. Lá dentro, eles seguem 
fazendo suas atividades do dia a dia, dentro da nova 
rotina. “As crianças e os adolescentes se adaptaram 
bem às Aulas Programadas”, analisa. O mesmo 
isolamento está ocorrendo em outras localidades 
indígenas, como a Tekoa Pyau, na Ressaca Buriti, 
distrito de Santo Ângelo.  Diante da impossibilidade 
de um dos estudantes do Instituto Estadual de 
Educação Odão Felippe Pippi sair da aldeia para 
buscar o material das Aulas Programadas, e da 
falta de acesso à internet para acompanhar as 
aulas online, a professora do Curso Normal, Leidir 
Carnelutti, percorreu quilômetros para levar o 
conteúdo até o aluno. A coordenadora da 14ª CRE, 
Rosa Maria de Souza, ressalta o caráter voluntário 
das ações dos servidores, que perceberam a situação 
difícil na qual se encontram as aldeias indígenas em 
um momento que não é possível realizar a venda 
de artesanatos. “Assim como outras entidades, eles 
estão auxiliando a comunidade neste momento”, 
destacou. 

CURSO PARA PROFESSORES DA REDE 
ESTADUAL TRATARÁ DA ELABORAÇÃO 

DO CURRÍCULO REFERÊNCIA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E DO ENSINO MÉDIO
O Módulo II da Formação Continuada da Escola 

Gaúcha está disponível diretamente pelo Portal da 
Educação, desde o dia 08 de abril. O curso tratará 
da elaboração do Currículo Referência do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. Com duração de 
40 horas, a formação segue até o dia 04 de maio e 
é obrigatório para os docentes durante o período 
de suspensão das aulas presenciais. Na primeira 
etapa, que ocorre até 19 de abril, serão debatidas 
as questões legais e conceituais da formação 
do currículo. Na segunda, que vai do dia 20 de 
abril até o final da formação, os educadores irão 
contribuir efetivamente apresentando os objetos 
de conhecimento e as habilidades desenvolvidas 
pelos estudantes em todas as disciplinas no Ensino 
Fundamental e Ensino Médio.

ESTADO DO RS E MUNICÍPIO DE 
SANTO ÂNGELO CELEBRAM TERMO DE 

COOPERAÇÃO
O Estado do RS e o Município de Santo Ângelo 

celebraram Termo de Cooperação para a cessão 
de uso de espaço físico na Escola Madre Catarina 
Lépori, contemplando a abertura de turmas de 
Educação Infantil. A assinatura do Termo de 
Cooperação aconteceu no dia 09 de abril, no gabinete 
da Prefeitura Municipal. A cedência de espaço 
contempla seis salas amplas da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Madre Catarina Lépori, 
permitindo o funcionamento de quatro turmas da 
Educação Infantil, além das demais dependências 
administrativas. Segundo a Coordenadora 
Rosa, parcerias como esta trazem importantes 
contribuições para toda a comunidade.

Solidariedade

Uma ação de arrecadação solidária está progra-
mada para o próximo sábado, dia 18. “A ZISSAN 
Mãos Solidárias” é uma campanha que está sendo 
impulsionada pela página do Inova Santo Ângelo e 
pretende potencializar a doação de alimentos não 
perecíveis, material de limpeza, cobertores e rou-
pas masculinas e de meninos para que possam ser 
doadas para famílias em vulnerabilidade social. O 
material arrecadado será encaminhando para a Se-
cretaria de Ação Social e Trabalho e para a Central 
do Bem.

Portanto uma equipe de voluntários estará dis-
ponível para o recebimento do material, entre 10 h 
e 15 h na Rua Marques do Herval, próximo da Ca-
dedral Angelopolitana. Nesta modalidade de campa-
nha os motoristas e acompanhantes terão a possibi-
lidade de entregar a doação sem sair do carro, esta 
organização foi efetivada para respeitar as medidas 
de afastamento social, pois evita aglomerações e 
contato físico sem necessidade. 

Campanha Mãos 
Solidárias “Drive Thru”

Donativos como alimentos não perecíveis, material de limpeza e cobertores serão 
arrecadados na campanha que é organizada pala ZISSAN. Será no próximo 

sábado, dia 18, na Rua Marques do Herval no largo da Praça Pinheiro Machado

Governo do Estado distribuirá 25 mil testes 
rápidos para identificar casos de coronavírus

O governo do Estado começa a distribuir a par-
tir desta quarta-feira, dia 15, um lote de 25 mil tes-
tes rápidos sorológicos para identificação de novos 
casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Santo 
Ângelo receberá quatro caixas com 20 testes indi-
viduais, este número está em função do número de 
habitantes de Santo Ângelo. Pois os 497 municípios 
gaúchos receberão os kits de acordo com a popula-
ção e o número de casos confirmados.

Os testes serão realizados com prioridade em 
profissionais da saúde, da segurança e do sistema 
penitenciário. Pessoas que tiveram contato direto 
com profissionais desses grupos que testarem posi-
tivo para a Covid-19 também receberão prioridade 
para o exame.

Em transmissão ao vivo realizada na tarde desta 
segunda-feira (13/4), o governador Eduardo Leite 
explicou que se trata de um lote inicial enviado pelo 
Ministério da Saúde e que mais testes serão disponi-
bilizados em um segundo momento. “Isso permitirá 
uma melhoria no monitoramento do vírus no Esta-
do e a identificação de novos casos”, disse.

Para a realização do teste rápido sorológico, é 
necessária a coleta de apenas uma gota de sangue, 
e o resultado fica pronto em até 20 minutos. Ele de-
tecta a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são 
defesas produzidas pelo corpo humano contra o co-
ronavirus.

DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO

• 231 cidades com menos de 5 mil habitantes: pelo 
menos 1 caixa

• 157 cidades entre 5 mil e 20 mil habitantes: pelo 
menos 2 caixas

• 65 cidades entre 20 mil e 50 mil habitantes: pelo 
menos 3 caixas

• 25 cidades entre 50 mil e 100 mil habitantes: pelo 
menos 4 caixas

• 19 cidades acima de 100 mil habitantes*: pelo 
menos 7 caixas

* Porto Alegre receberá 114 caixas
Caixas extras:
• 81 municípios com casos confirmados: mais 1 

caixa
• 12 municípios com mais de 200 mil habitantes: 

mais 2 caixas
• 4 municípios com mais de 300 mil habitantes: 

mais 2 caixas
• 10 municípios com mais de 10 casos confirma-

dos: mais 5 caixas
• 4 municípios com mais de 20 casos: mais 4 caixas

Em apenas uma semana, cerca de 280 mil candi-
datos de todo o país se inscreveram para concorrer 
às vagas do Programa Jovem Aprendiz dos Correios 
2020. Para Santo Ângelo estão disponíveis cinco va-
gas e o anexo I do edital informa detalhadamente a 
relação de todas as cidades com vagas abertas. 

Desde 2011, dezenas de milhares de jovens en-
tre 14 a 22 anos tiveram a oportunidade de ter sua 
primeira experiência profissional na maior empresa 
pública do país, vivência prática aliada a arcabouço 
teórico na forma de capacitação oferecida em parce-
ria com o SENAI nas áreas de administração e logís-

tica. Uma década de comprometimento da empresa 
com a sociedade, materializando nosso objetivo de 
integrar pessoas sempre de olho no futuro.

Seleção - O edital de 2020 contempla um total 
de 4.462 vagas, das quais 815 destinam-se a negros 
e pardos, e 660 a pessoas com deficiência. Os jovens 
selecionados terão uma jornada semanal de 20 ho-
ras, receberão o salário mínimo-hora no valor de 
R$ 490,83, além de vale-transporte, vale-refeição 
ou alimentação e uniforme. As inscrições podem ser 
feitas até 30 de abril. Mais detalhes podem ser en-
contrados no site dos Correios.

Programa Jovem Aprendiz dos Correios 
disponibiliza cinco vagas em Santo Ângelo 
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Educação

Defensoria Pública 
recomenda que 

escolas particulares 
deem desconto na 

mensalidade durante 
a pandemia

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul 
recomenda que as instituições ensino de todos os níveis 

deem desconto proporcional nas mensalidades enquanto as 
aulas presenciais estiverem suspensas. Em Santo Ângelo, foi 
oficiada a rede privada de ensino, ou seja, escolas, creches 
e faculdades/universidades particulares, que estão com as 

atividades presenciais paralisadas desde 19 de março, depois 
que o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul 
(Sinepe/RS) orientou acerca da suspensão em virtude da 

pandemia do coronavírus.

A referida Recomendação, assinada pela defen-
sora dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor 
e Tutelas Coletivas (Nudecontu), Emilene Perin, e 
pelo Subdefensor Público para assuntos jurídicos, 
Tiago Rodrigo dos Santos, aconselha, ainda, que 
as instituições se abstenham de cobrar multa e ju-
ros moratórios de pais e responsáveis que ficarem 
inadimplentes no período, facilitando o pagamento 
parcelado, e estabeleçam um canal de comunicação 

com alunos, pais ou responsáveis sobre o assunto.
A adequação dos valores deve levar em conside-

ração como a instituição de ensino pretende cum-
prir o calendário escolar (se serão oferecidas aulas 
posteriores ou atividades à distância), e o percentual 
de diminuição dos gastos escolares com energia elé-
trica, água e limpeza, material escolar, entre outros, 
sem que isso implique comprometimento da quali-
dade de ensino e demissões de professores. Também 

deve considerar se houve diminuição da carga horá-
ria ou dos valores de remuneração dos professores 
ou demissão de funcionários, e os investimentos fei-
tos para adaptar o formato das aulas.

Ao mesmo tempo, o documento destaca que é 
preciso ter em conta os custos que os alunos terão 
em suas residências para acompanhar o novo for-
mato das aulas à distância (como gastos com energia 
elétrica e impressões).

Ao todo foram doados 381 kits de páscoa 

Apae de Santo Ângelo recebeu na manhã de segunda-fei-
ra, dia 13, o total de 381 Kits de Páscoa doados pelos colabo-
radores e parceiros das lojas Americanas dentro da proposta 
institucional “Juntos somos mais solidários”.

A equipe da APAE agradeceu em suas redes sociais a do-
ação: “Sabemos que o momento atual não está fácil e as Lo-
jas Americanas nos ajudaram a diminuir um pouco o peso 
desse período tão difícil”, a nota foi direcionada, principal-
mente a colaboradora Pricila Neuhaus Reis gerente da filial 
739 de Santo Ângelo e sua equipe.

A entraga das cestas para os frequentadores da APAE 
iniciou na manhã de terça-feira, dia 14. Segundo a diretoria 
da intituição os Kits de Páscoa doados pelas Lojas Ameri-
canas podem ser retirados pelos pais /e ou responsáveis na 
secretaria da APAE no horário das 8hs às 11h30min e serão 
entregues somente para os pais e responsáveis ou familiares 
autorizados por bilhete.

Americanas doa cestas 
de páscoa para a APAE de 

Santo Ângelo

Arquivo/JOM

Sala de aula vazia

Divulgação APAE


