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A inflorescência 
da paineira e o 
som dos beija-
flores 

No início desta semana o som característico dos beija-
flores despertava olhares para alto de uma paineira 

localizada no pátio da antiga estação ferroviária

MEIO AMBIENTE

Marcos Demeneghi
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 20°
13°

22 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

17°
8°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

19º
6°

0 mm

MÍN.

12/5/2020 - 14h

1° Prêmio -  8.760
2° Prêmio -  4.142
3° Prêmio -  5.617
4° Prêmio -  6.270
5° Prêmio -  3.865
6° Prêmio -  8.654

12/5/2020 - 18h

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

Minguante
14/5 a 21/5

Cheia
7/5 a 13/5

NotasNotas

Retrato Cotidiano

Barreiras sanitárias continuam monitoran-
do condutores de veículos que chegam à cidade. 
Esta é uma ação definida pelo Governo Munici-
pal e ganha ação com o apoio do Exército Bra-
sileiro, por meio do 1º BCom, Brigada Militar, 
Defesa Civil  e Secretaria Municipal de Saúde. 
As abordagens são realizadas nas principais 
vias de acesso à cidade e tem a finalidade de 
combater a pandemia de Covid-19.

As pessoas abordadas são submetidas à 
aferição da temperatura corporal, respondem 
questionários sobre a procedência da viagem, 
deixam seus contatos pessoais e respondem 
se tiveram contatos com pessoas infectadas ou 
suspeitas da Covid-19 para o possível monito-
ramento. Além disso, recebem orientações ver-
bais, panfleto informativo e, caso necessitem, 
máscaras da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS). 

Na manhã da última segunda-feira, dia 11, a 
barreira foi montada na ERS-344, junto ao pos-
to da Polícia Rodoviária Estadual. Na parte da 
tarde o controle foi registrado na Avenida Ipi-
ranga. De quarta-feira passada até hoje, a bar-

reira sanitária ocorreu na ERS-218, no trevo de 
acesso ao Aeroporto Regional de Santo Ângelo 
Sepé Tiaraju, na Rua dos Imigrantes, na Ave-
nida Ipiranga e em diferentes acessos à cidade 
pela ERS-344. 

A medida atende à solicitação do prefeito 
Jacques Barbosa e está sendo executada pelo 
Comitê Temporário de Enfrentamento ao Co-
ronavírus, que conta com o apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde, 12ª Coordenadoria Regio-
nal de Saúde, Comissão de Vigilância Epide-
miológica de Prevenção e Combate à Covid-19, 
Defesa Civil, Brigada Militar e Exército Brasi-
leiro.

O secretário municipal de Saúde, Luis Car-
los Cavalheiro, ressalta que se o motorista ou 
passageiro apresentar temperatura corporal 
acima dos 38ºC será encaminhado à Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) para serem re-
alizadas outras verificações sobre seu estado 
de saúde. “Em quatro dias de barreiras, até o 
momento não foi acusada a alteração corporal 
em nenhum dos motoristas e passageiros abor-
dados”, disse.

Continuam as barreiras

Barreira realizada na ERS 344 em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual

Rodrigo Bergsleithner

Vacinação contra Gripe
Iniciou na segunda-feira, dia 11, a terceira e última 

etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza 
(H1N1) em Santo Ângelo, em todas as unidades de 
Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

O período será dividido em dois, com grupos prio-
ritários diferentes: até sexta-feira, dia 15, serão 
imunizadas pessoas com deficiência, crianças com 
mais de seis meses e menores de seis anos, gestantes 
e puérperas (mães com até 45 dias após o parto). 

Na próxima semana, até o dia 5 de junho, ocor-
rerão as vacinas dos professores das escolas públicas 
e privadas, além dos adultos de 55 a 59 anos. 

O secretário municipal de Saúde, Luis Carlos ca-
valheiro, ressalta que todos os idosos, motoristas de 
transporte coletivo e caminhoneiros, profissionais 
de saúde e acamados, que ainda não realizaram a 
vacina poderão fazê-la em qualquer posto de saúde 
do município. 

“Segurança da Informação”
Os Cursos de Ciência da Computação e Sistemas 

de Informação da URI Santo Ângelo promoveram, 
na quinta-feira, 7 de maio, videoconferência com o 
tema “Segurança da Informação”, direcionada aos 
professores, alunos e público em geral.

O conferencista, Evandro Leonel Pereira, egres-
so do curso de Sistemas de Informação da URI 
e Especialista em Gestão de Segurança e Defe-
sa Cibernética pela UFRGS, ministrou a palestra 
online, destacando a importância das empresas e 
instituições definirem políticas de segurança para 
resguardar um dos seus bens mais valiosos, a in-
formação. 

 Inserido no tema, os aspectos comportamentais 
e humanos no cotidiano da organização que pre-
cisam ser trabalhados para a implantação e o fun-
cionamento efetivo de uma política voltada para 
segurança, além dos profissionais que são neces-
sários para a definição desta política.

Previsão do tempo
Na quinta-feira dia 14, a mínima cai para cerca 

de 3°C na Campanha, com formação de geada. Na 
sexta-feira, dia 15, além da Campanha, há previsão 
de geada na metade norte do Estado. Para Santo 
Ângelo a previsão é de mínimas na casa de 6° C a 
10 ° C.

A próxima chuva deve ocorrer por volta de 20 de 
maio. A maior frequência de chuva, mesmo de for-
ma irregular, garante aumento da umidade do solo 
e instalação de pastagens de inverno e do trigo.

Sisu//ProUni//Fies
As inscrições para o Sistema de Seleção Unifica-

da (Sisu) poderão ser feitas entre 16 e 19 de junho. 
O Sisu seleciona estudantes para vagas em insti-
tuições públicas de ensino superior em todo o país. 

Já as inscrições para o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) serão de 23 a 26 de junho. 
O programa seleciona estudantes para bolsas em 
instituições privadas de ensino superior. As bol-
sas variam de acordo com a renda dos candidatos 
e podem ser parciais, de 50% da mensalidade, ou 
integrais, de 100%. 

Para o Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies), as inscrições serão de 30 de junho a 3 de 
julho. O Fies oferece financiamento a condições 
mais favoráveis que as de mercado para que estu-
dantes paguem cursos em instituições privadas de 
ensino superior.
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Trecho da Rua Antônio Manoel 
entre a Av. Getúlio Vargas e Antu-
nes Ribas sofrerá alterações, tanto na 
orientação de sentido, quanto no pro-
jeto de paisagismo e infraestrutura. As 
árvores do canteiro central já foram 
retiradas e o novo projeto atende uma 
reivindicação dos estabelecimentos de 
saúde que estão instalados naquele lo-
cal.

A concepção do projeto pretende 
qualificar o embarque e desembar-
que dos pacientes que frequentam o 

Hospital e demais clínicas existentes 
naquela rua, bem como, ordenar me-
lhor o fluxo de pedestres e veículos. O 
projeto prevê espaços específicos para 
embarque e desembarque, facilitado o 
estacionamento de ambulâncias, ôni-
bus e carros de passeio, atendendo 
também, solicitações de outros estabe-
lecimentos, como a UNICRED que irá 
investir em uma área pública voltada 
para a demanda ambiental de susten-
tabilidade. 

Para isso, o fluxo de veículos terá 

sentido único, ou seja, a rua será de 
mão única e o estacionamento que 
atualmente é feito no centro da rua e 
também nas laterais, será deslocado 
para as laterais de modo oblíquo. Se-
rão implantadas faixas elevadas para 
o cruzamento de pedestres e remo-
delado o paisagismo da rua, o projeto 
prevê o plantio de novas espécies em 
espaços planejados pelos engenheiros 
da Secretaria de Planejamento. 

Segundo o secretário de Plane-
jamento José Carlos F. Ferraz foi 
observada a necessidade de deixar 
espaços reservados para estaciona-
mento de cadeirantes, ambulâncias, 
para ônibus em Frente ao Hotel, en-

tre outros requisitos legais para efe-
tivação desta obra de infraestrutura 
urbana. 

QUESTÃO AMBIENTAL
O Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente autorizou a retira-
da de onze árvores do canteiro central 
neste trecho, sendo: dois Pau-ferro, 
um Jambolão, três Cinamomos, uma 
Canela e quatro Uvas do Japão.  

Como modo de compensação de-
terminou o plantio de 200 mudas 
de árvores nativas obedecendo as 
normas da lei 2.916 de 21/12/2005 
que estabelece Normas de Proteção e 
Promoção da Arborização do Municí-
pio de Santo Ângelo. 

Mobilidade urbana

Trecho da Rua Antônio Manoel terá 
novo paisagismo e será de mão única

As árvores do canteiro central já foram retiradas, pois 
o estacionamento oblíquo será nas laterais e o fluxo de 

veículos deslocado para o centro da rua 

Saiba mais sobre a lei 2.916 que regulamenta a arborização urbana

O plano de arborização urbana do município 
relaciona e prioriza o uso de espécies nativas, 
sendo estas também as mais indicadas para o 
plantio. 

A forma, altura, solo, sistema radicular, bro-
tação, floração, frutificação, vento, insolação, 
rusticidade de crescimento, experiência no com-
portamento das espécies existentes foram ca-
racterísticas observadas para a elaboração deste 
documento.

§ 1º De acordo com os locais de utilização, 
foram agrupadas e recomendadas as seguintes 
espécies vegetais:

I - PARA CANTEIROS CENTRAIS SEM 
REDE AÉREA (NÃO RECOMENDADAS 
PARA CALÇADAS) AS SEGUINTES ESPÉ-
CIES:

. Angico Vermelho (Paraptadenia rígida);

. Cambará (Moquínia molissima);

. Canafístula (Peltophorum dubium);

. Canjarana (Cabrelea canjerana);

. Cedro (Cedrela fissilis);

. Grevilha robusta (Grevillea rubusta);

. Ipê amarelo (Tabebuia Alba);

. Ipê roxo (Tabebuia avelanedae);

. Liquidambar (Liquidambar styraciflua);
Palmeiras:

. Butiazeiro (Butiá capitata);

. Fênix (phoenix roebelinii);

. Gerivá (Arecastrum romanzoffianum).

II - PARA CANTEIROS CENTRAIS E CAL-
ÇADAS SEM REDE AÉREA, AS SEGUINTES 
ESPÉCIES:

. Açoita cavalo (Luehea divaricata);

. Capororoca (Rapanea umbellata);

. Capororoca mole (Rapanea balansae);

. Cedro (Cedrela fissilis);

. Cerejeira (Eugenia involucrata);

. Chal-chal (Allophylus edulis);

. Cocão (Erythroxylum pelleterianum);

. Guabijú (Myrcianthes pungens);

. Guamirim (Myrceugenia euosma);

. Ipê amarelo (serra)(Tabebuia Alba);

. Ipê amarelo (várzea) (Tabebuia chrysotri-
cha);

. Ipê roxo (Tabebuia avellanedae);

. Jaboticabeira (Eugenia Trunciflora);

. Jacarandá (Jacarandá mimosifolia);

. Louro (Cordia trichotoma);

. Murta (Blepharocalyx salicifoliu);

. Pata-de-vaca (Bauhinia candicans);

. Quaresmeira (Tibouchina sellowiana);

. Tarumã (Vitex megapotamica);

. Tipuana (Tipuana tipu).

III - PARA QUALQUER SITUAÇÃO, IN-
CLUSIVE PARA USO SOB REDE AÉREA, 
AS SEGUINTES ESPÉCIES:

. Acer (Acer palmatum);

. Araçá (Psidium cattleyanum);

. Camboim (Myrciaria tenella);

. Cerejeira japonesa (prunus serrulata);

. Extremosa (lagerstroemia indica);

. Goiaba serrana (Feijoa selowiana);

. Guaçatunga (Casearia parviflora);

. Pitangueira (Eugenia uniflora);

. Primavera ou Manacá-da-serra (Brunfelsia 
mutabilis);

. Sete capotes (Britoa sellowiana);

. Topete-de-Cardeal (Calliandra tweendii);

. Mimo-de-Vênus (Hibiscus rosa - sinensis);

. Quaresmeira (Tibouchina sellowiana);

. Pitosporo (Pittosporum tenuifolium;

. Camélia (Camellia japonica);

. Murta (Eugenia opingelli).

IV - Todas as espécies recomendadas podem 
ser utilizadas, desde que respeitadas as condi-
ções de porte, a integração com os elementos ar-
quitetônicos, a probabilidade de problemas alér-
gicos, etc, consultado sempre o órgão ambiental 
municipal.

Árvores retiradas do canteiro central em trechos da Rua António Manoel, em frente ao Hospital Santo Ângelo e abaixo da Rua Quinze de Novembro até a AV. Getúlio Vargas

Marcos Demeneghi
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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)

CHICA TO GO
PRATO DO DIA

Os pratos da CHICA TO GO continuam fazendo 
um grande sucesso e cada vez mais solicitados, 
pois são feitos com muito carinho e com selo 
de qualidade - Chica Sperling! E agora, além do 
cardápio tradicional de congelados (publicado 
abaixo), a chef Chica está produzindo o “PRATO 
DO DIA”, ficam prontos a partir das 11 horas,  para 
você comer no almoço, sem precisar descongelar! 
Tudo no formato “Chica TO GO”, é claro, marmitex 
em porções especiais. Ah! E também tem deliciosas 
opções em sobremesas. Então, é só ligar para 
9.8131-0717, e encomendar o “prato do dia” ou os 

pratos congelados do  tradicional cardápio. 

VITÓRIA BASSO - num dos clics do belo “BOOK DE 15” 
assinado pela fotógrafa Bárbara Rigo.

Foto:Bárbara Rigo

Foto: Amauri Lirio

FELIZ ANIVERSÁRIO! Noeli Tonin - que 
comanda com sucesso a loja Abusiva - estreia idade 
nova hoje, dia 13, recebendo merecidas homenagens, 
especialmente do seu marido, Vilson, filha Jake, genro 
Mauro e neta Sofia, demais familiares e amigos. À 

amiga Noeli, parabéns, felicidades e sucesso! 
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EM DOSE DUPLA
As lindinhas da foto, com cara e jeito de sapecas, e ainda exibindo 
um belo sorriso, são as gêmeas HELENA e ALICE Barrera Stadlewski, 
que no último dia 8, comemoraram, em família, o 2º aniversário, 

para a alegria dos papais corujas Giordana e Pablo Stadlewski.
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Prefeito Municipal  JACQUES BARBOSA foi o centro 
das atenções ontem, dia 12, especialmente de sua 
esposa, a Primeira-Dama Juliana, filhos Kevin e Kauê, 

demais familiares e inúmeros amigos. O motivo: a sua troca 
de idade. Ao Prefeito Jacques, parabéns e sucesso sempre!

Foto: Fernando Gomes
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Educação

“Professores 
reinventaram 
suas práticas”

As aulas presenciais da rede estadual foram suspensas 
devido às medidas de afastamento social. Um desafio 

inédito para professores, alunos e também a política de 
ensino em todo o Brasil. Como a 14ª CRE - Coordenadoria 

Regional de Educação está contornando este cenário. 
A Diretora do Departamento da Educação da 14ª CRE 
Sandra Grasel e a Coordenadora Rosa Maria de Souza 

responderam com exclusividade para O Mensageiro 
questões relacionadas a este processo. Confira. 

PREPARATÓRIO PARA O ENEM NA TV

De forma inédita no Rio Gran-
de do Sul, o governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Educação (SE-
DUC) e da Secretaria de Comunica-
ção (SECOM), lança, dia 18 de maio, 
as aulas preparatórias para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Pré-Enem 
SEDUC RS). 

Serão veiculadas diariamente pela 
TVE, de segunda a sexta-feira, das 19h 
às 22h15, totalizando 20 aulas sema-
nais e 344 horas de preparação para 
todos os componentes curriculares. 

Os alunos ainda terão acesso às 
aulas pelo Portal da Educação e po-
derão conversar com os professores 
via chat. “Temos um desafio na área 
da Educação em função de estarmos 
com as aulas suspensas no Estado e, 
assim, estamos buscando uma forma 
de manter a condição de aprendi-

zagem e a capacidade de aprender. 
Sabemos o efeito do distanciamento 
social sobre o calendário escolar e, in-
clusive, sobre o processo de formação 
e de acesso ao Ensino Superior, como 
é o caso do Enem”, afirma o governa-
dor Eduardo Leite. 

AULAS ATÁ 31 DE OUTUBRO
O Pré-Enem RS, que contará com 

quatro períodos diários de 60 minu-
tos e vai contemplar 86 horas/aula 
para cada área do conhecimento, 
inclui eixos ligados às disciplinas de 
Física, Química, Biologia, Matemática, 
História, Geografia, Filosofia e Socio-
logia, Literatura, Língua Portuguesa, 
Artes, Língua Estrangeira (Inglês e Es-
panhol) e Redação. As aulas seguem 
até 31 de outubro, semana que ante-
cede o início das provas.

19 de março Suspensão das aulas da rede estadual pelo período de 
duas semanas, prorrogáveis em caso de necessidade. 

“Não podemos esperar que não teremos casos de Covid-19 no RS. Mas pode-
mos diminuir o contato social entre as pessoas, diminuindo a exposição ao ví-
rus e, assim, avançará mais lentamente”, acrescentou o governador com base 
em estudos realizados pelas equipes da Secretaria de Planejamento, Orçamen-
to e Gestão (Seplag).

31 de março
31 de março - Governo prorroga suspensão de aulas 
até o dia 30 de abril. “Não vemos, neste momento, a 

possibilidade de, durante o mês de abril, regredirmos as regras de restrição de 
contato. Assim, com essa nova orientação, as famílias podem se organizar”, 
esclareceu o governador.

30 de abril 30 de abril - As aulas da rede pública, em universida-
des e escolas estaduais e municipais foram suspensas 

no Rio Grande do Sul pelo menos até junho. A decisão foi anunciada pelo go-
vernador Eduardo Leite durante transmissão ao vivo pela internet.  Nesta data 
a  expectativa de conclusão do ano letivo era janeiro de 2021.

31 de março Recesso escolar até o dia 18 de maio 

19 de maio 19 de maio - Suspensão das aulas até o dia 29 de maio

29 de maio Decisão a ser anunciada pelo Governo e pela Coorde-
nadoria Regional de Educação

Linha do tempo da suspensão

1 - Como serão contabilizados os dias le-
tivos ou horas aulas se elas estão suspensas 
desde o dia 19 de março?

RESPOSTA:  A partir do dia 19 de março até 30 
de abril, a Rede Estadual optou pela metodologia das 
aulas programadas, o professor preparou as ativida-
des e enviou para os alunos, através das tecnologias. 
As atividades também foram disponibilizadas  de  
outras formas,  como retirada do material na escola, 
o transporte escolar levou até casas mais distantes, 
professores levaram até os alunos,  para que todos 
os discentes conseguissem o acesso as aulas progra-
madas. 

Através do diário de classe online os conteúdos 
foram registrados conforme o que foi fornecido ao 
aluno, seguindo o horário de cada professor,  e as 
equipes pedagógicas das escolas elaboraram relató-
rios das atividades contabilizando as horas aulas.

2 - Foram discutidos possíveis cenários 
para o retorno? Caso não seja possível retor-

nar aulas presenciais em junho e nem mes-
mo em julho, qual será a estratégia da equi-
pe da SEDUC para seguir com o processo de 
educação no estado?

RESPOSTA:  O retorno às aulas presenciais 
depende da liberação dos órgãos da saúde, caso não 
seja recomendado o retorno em junho, continua a 
metodologia das aulas programadas. Estão sendo 
discutidas estratégias para o retorno, os professo-
res da rede foram consultados e enviaram sugestões 
para a volta às aulas presenciais, mas sempre respei-
tando as orientações da saúde (OMS).

3 - As aulas foram suspensas devido às 
medidas de afastamento social, mas qual a 
estratégia para que os alunos não deixem de 
aprender conteúdos básicos ou primordiais 
para a formação deles?

RESPOSTA: Os professores criaram as mais 
diversas estratégias para aprendizagem, videocon-

ferências, pesquisas, explicações através do whats, 
metodologias ativas, jogos ...      Os professores rein-
ventaram suas práticas.

4 - A coordenação pedagógica está consi-
derando satisfatória a metodologia empre-
gada (aulas programadas) durante a sus-
pensão?

RESPOSTA: A coordenação pedagógica da 
14ª CRE recebeu o relatório das aulas programa-
das de todas as escolas de nossa abrangência até dia 
24/04/20, relato de um trabalho bem elaborado, 
bem planejado, logo consideramos um trabalho sa-
tisfatório.  No retorno às aulas presenciais teremos 
uma avaliação diagnóstica da aprendizagem dos 
alunos, acreditamos que para o momento em que 
estamos vivendo a melhor estratégia foi a utilização 
da metodologia das aulas programadas, pois os alu-
nos continuaram com o vínculo com os professores 
e com as atividades escolares, mesmo com o distan-
ciamento social.

Montagem fotográfica que mostra professores interagindo com mediação digital
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GOVERNO DO ESTADO LANÇA
PRÉ-ENEM SEDUC RS COM
EXIBIÇÃO DIÁRIA NA TVE

De forma inédita no Rio Grande do Sul, o governo do 
Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC) e 
da Secretaria de Comunicação (SECOM), lança, dia 18 de 
maio, as aulas preparatórias para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Pré-Enem SEDUC RS). Serão veiculadas 
diariamente pela TVE, de segunda a sexta-feira, das 19h 
às 22h15, totalizando 20 aulas semanais e 344 horas de 
preparação para todos os componentes curriculares. Os 
alunos ainda terão acesso às aulas pelo Portal da Educação e 
poderão conversar com os professores via chat. “Temos um 
desafio na área da Educação em função de estarmos com as 
aulas suspensas no Estado e, assim, estamos buscando uma 
forma de manter a condição de aprendizagem e a capacidade 
de aprender. Sabemos o efeito do distanciamento social 
sobre o calendário escolar e, inclusive, sobre o processo 
de formação e de acesso ao Ensino Superior, como é o 
caso do Enem”, afirma o governador Eduardo Leite. O 
Pré-Enem RS, que contará com quatro períodos diários 
de 60 minutos e vai contemplar 86 horas/aula para cada 
área do conhecimento, inclui eixos ligados às disciplinas de 
Física, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia, 
Filosofia e Sociologia, Literatura, Língua Portuguesa, Artes, 
Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) e Redação. As aulas 
seguem até 31 de outubro, semana que antecede o início 
das provas. 

PROFESSORAS DA 14ª CRE SÃO 
SELECIONADAS PARA INTEGRAR A EQUIPE 

PRÉ-ENEM SEDUC
A 14ª CRE parabeniza a professora Tanise Corrêa dos 

Santos e a professora Andressa Domanski selecionadas 
para integrar a equipe Pré-Enem Seduc RS. A professora 
Tanise será uma das responsáveis pelos vídeos da Língua 
Estrangeira Espanhol e a professora Andressa pelos vídeos 
de História, que serão exibidos pela TVE, com o objetivo 
de preparar os alunos do Ensino Médio para o ENEM. A 
14ª CRE agradece a todos os professores que participaram 
do processo seletivo e deseja muito sucesso às colegas 
selecionadas.

PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA
DO ENEM VAI ATÉ O FINAL

DAS INSCRIÇÕES
Saiu um novo Edital do Enem, e agora você pode pedir 

a isenção da taxa durante as inscrições de 11 a 22 de maio. 
Para não pagar a taxa de inscrição do Enem, que custa 
R$ 85, é preciso fazer o pedido na página do participante: 
http://enem.inep.gov.br/participante. De acordo com o 
edital do Enem 2020, tem direito à isenção quem cumprir 
algum destes pré-requisitos: estiver cursando a última 
série do ensino médio no ano de 2020 na rede pública 
de ensino; tenha cursado todo o ensino médio em escola 
da rede pública ou como bolsista integral na rede privada 
e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio; estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenha 
renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou 
renda familiar mensal de até três salários mínimos. Preste 
atenção nas datas e etapas abaixo, e coloque na agenda.

CRONOGRAMA ENEM 2020
Solicitação de isenção da taxa: até o final das inscrições/

Inscrições: 11 a 22 de maio/Taxa de inscrições: R$ 85,00/
Pagamento da taxa: 11 a 28 de maio/Solicitação de nome 
social: 25 a 29 de maio/Aplicação das provas digitais: 22 e 
29 de novembro/Aplicação das provas impressas: 1º e 8 de 
novembro/Resultado geral: janeiro de 2021.

MAIS 700 KITS DE ALIMENTOS
SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA ALUNOS DA 

REDE ESTADUAL DE ENSINO
O 1º ciclo de entrega de cestas básicas foi concluído 

com sucesso. A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
entregou 2340 kits às famílias de estudantes pertencentes a 
33 escolas estaduais envolvendo onze municípios da região 
missioneira. Na segunda-feira (11), chegaram mais 700 
kits que também serão distribuídos respeitando critérios 
técnicos estabelecidos pelo Governo Federal em ações 
que beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade 
social, como as que constam no cadastro do Bolsa Família 
e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico). A medida beneficia as famílias dos 
estudantes que deixaram de comparecer às escolas a 
partir da suspensão das aulas presenciais, como medida 
de enfrentamento ao Covid-19. Entre os itens distribuídos 
estão produtos como feijão, arroz, café, biscoito, farinha de 
milho, farinha de trigo, açúcar, leite em pó, molho de tomate 
e óleo vegetal. Os recursos são provenientes do Governo do 
Estado e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). Agradecemos a valiosa colaboração do 1º Batalhão 
de Comunicações de Santo Ângelo, bem como das equipes 
diretivas das escolas estaduais pelo trabalho realizado com 
responsabilidade e comprometimento.

Geral

Trabalhadores informais, desempregados e pessoas 
em situação de risco social que estão enfrentando filas 
em frente a agência da Caixa Federal em busca do Au-
xílio Emergencial de R$ 600 do Ministério da Cidada-
nia, agora contam com ajuda da prefeitura para acessar 
o benefício. A iniciativa é do prefeito Jacques Barbosa 
que solicitou uma ação integrada das secretarias muni-
cipais em socorro a esta parcela da população.

O posto criado para auxiliar a população visa tam-
bém contribuir com a medida de distanciamento social 
necessário para estancar a proliferação do novo coro-
navírus em Santo Ângelo, pois percebe-se grande fluxo 
de pessoas em frete a Caixa. 

O atendimento é feito no Centro Municipal de 
Cultura e tem a função de garantir a celeridade no ca-
dastramento e no encaminhamento da documentação 
para os candidatos ao Auxílio Emergencial, retirando 
centenas de pessoas das filas em frente à instituição.

No posto avançado, o município disponibilizou 
computadores com acesso à internet, máquinas para 
cópia da documentação, caso necessário, e servidores 
para orientações e acompanhamento do cadastro dos 
possíveis beneficiários.

A medida tem a participação das secretarias muni-
cipais de Educação, da Cultura e de Indústria e Comér-

cio de Santo Ângelo, e estará prestando atendimento 
das 8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira.

O gesto do Governo Municipal tem o respaldo da 
gerência da agência local da Caixa. A agência de Santo 
Ângelo, pela sua abrangência, é uma das que mais rece-
be saques do Auxílio Emergencial na região.

SERVIDORES
Os servidores que estão auxiliando no Centro de 

Cultura, já receberam treinamento da Caixa Federal 
sobre os trâmites para o encaminhamento do Auxílio 
Emergencial e estavam atuando junto aos CRAS do 
Bairro Sepé e Centro Social Urbano no Bairro Pippi, 
além de seis escolas da rede municipal de ensino, outra 
ação determinada pelo Executivo para auxiliar pessoas 
em situação de vulnerabilidade social com direito ao 
benefício.

É o caso da auxiliar de secretaria da Escola Muni-
cipal Dr. Ulisses Rodrigues, Maristela Mousquer. Se-
gundo ela, a procura é intensa pela análise da situação 
e pela complementação da documentação exigidas pelo 
programa. Os servidores também auxiliam quem não 
tem acesso à internet ou desconhecem o sistema de 
aplicativos da instituição, passando orientações para o 
acompanhamento da tramitação da solicitação do be-
nefício.

Apoio da Prefeitura para 
quem busca o Auxílio 
Emergencial da Caixa
Para garantir celeridade no encaminhamento da documentação aos 

beneficiários, Governo Municipal disponibiliza serviços no Centro de Cultura

Marcos Demeneghi

Pessoas procuram atendimento no Centro Municipal de Cultura

Na terça-feira, dia 12, foi realizada reunião do Go-
verno Municipal com proprietários de restaurantes 
a respeito das determinações do novo decreto publi-
cado pelo Governo do Estado e que atinge o setor. O 
ponto principal do novo decreto estadual é quanto à 
proibição do serviço de self service, definido popu-
larmente como buffet. Na reunião, foi definida uma 
alternativa para os estabelecimentos continuarem a 
atender.

Os empresários se manifestaram, relatando os pro-
blemas e sugerindo alternativas para o atendimento. 

O prefeito Jacques Barbosa afirmou que Santo 
Ângelo encontra-se na bandeira laranja, entretanto, 
se fossem levados em consideração apenas os nú-
meros do município, a classificação seria amarela. “A 

questão regional tem influência e modifica a situação 
de Santo Ângelo. Nós temos que encontrar alternati-
vas para que todos os setores possam seguir trabalhan-
do e adotando todos os cuidados que devemos ter”.

Os restaurantes podem atender dentro de 50% 
da capacidade estabelecida no alvará e a alternativa 
encontrada é disponibilizar um funcionário para ser-
vir aqueles alimentos que o cliente escolher, com dis-
tanciamento de dois metros. Assim não haverá aglo-
meração e nem clientes tocando os mesmos talheres 
para se servirem. Os estabelecimentos também se-
guirão todas as orientações de higienização constan-
tes nos protocolos de combate ao Coronavírus, como 
uso obrigatório de máscaras e disponibilização de 
álcool em gel.

Donos de restaurante querem servir na modalidade “buffet”
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Meio Ambiente

A inflorescência da paineira e o som dos 
beija-flores na Rua Florêncio de Abreu
Quem passou pela Rua Florêncio de Abreu no 

início desta semana pôde observar a exuberância das 
flores de uma paineira plantada na Antiga Estação 
Ferroviária, atualmente Museu Ferroviário e Memo-
rial da Coluna Prestes, mas também, teve a oportu-
nidade de ouvir o som característico dos beija-flores, 
talvez dezenas deles. 

Os beija-flores faziam a festa na paineira e o som 
podia ser ouvido a alguns metros do local. Eles são 
leves e ágeis, mesmo assim, é possível observa-los, 
são vistos pousados nos galhos, sobrevoando a copa 
desta espécie e principalmente aproveitando o néctar 
das flores. 

A quantidade de mamangavas também é observá-
vel e digna de uma nota, pois a atividade desta espé-
cie de inseto também era visível no momento da foto, 

que foi registrada na tarde de segunda-feira, dia 11. 

A PAINEIRA 
A paineira é uma árvore de grande porte, pode 

atingir até 30 metros de altura, é facilmente reco-
nhecida, pois possui um caule cinza esverdeado, que 
inclusive tem capacidade de sintetizar clorofila. Pos-
sui ainda acúleos, ou seja, espinhos curtos e grossos, 
principalmente nos caules mais jovens.  

As folhas caem na época da floração e as flores 
possuem cinco pétalas rosadas com pintas vermelhas 
e bordas brancas. Há uma variedade menos comum, 
com flores brancas, depois da florada é época dos fru-
tos que expõem as painas como flocos de algodão em 
seus ramos. O nome científico desta espécie é Ceiba 
speciosa.

OS BEIJA-FLORES
Segundo informações da infoescola.com.br a ali-

mentação dos beija –flores é feita de pequenos inver-
tebrados e do néctar das flores. Podem realizar gran-
des migrações em épocas de escassez de alimento, 
podendo viajar por mais de 100 km. Durante a muda, 
aumentam o consumo de invertebrados, pois o con-
sumo de proteínas é importante na fabricação de no-
vas penas com cores vibrantes. A interação entre os 
beija-flores e as plantas originou diversas especializa-
ções para ambos os organismos, de modo que alguns 
estudos associam correspondência entre a morfologia 
de estruturas florais com a morfologia destas aves. Os 
agentes polinizadores são extremamente importantes 
para a reprodução das plantas que necessitam destes 
animais na dispersão e captura do pólen.
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