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“Trinta Povos” 
Estreia nesta semana 

no canal “Curta” o longa 
metragem de Zeca Brito. 
O Documentário aborda 

o tema das missões 
jesuíticas nos territórios 

do Brasil, Argentina e 
Paraguai, unidos por um 
passado artístico comum, 

o Barroco Jesuítico 
Guarani

Foto: Anti Filmes
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 26°
17°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

19°
12°

18 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

12º
6°

0 mm

MÍN.

24/6/2020 - 14h

1° Prêmio -  3.776
2° Prêmio -  7.073
3° Prêmio -  5.375
4° Prêmio -  9.913
5° Prêmio -  2.197
6° Prêmio -  8.334

24/6/2020 - 18h

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

Crescente
27/6 a 2/7

Nova
20/6 a 26/6

NotasNotas

Retrato cotidiano

O que dizer...
Quando as palavras já não traduzem a ima-

gem é possível afirmar que estamos passando 
por dias de dúvidas e incertezas. Como frear 
o avanço de um vírus sem protocolo eficaz de 
atendimento na medicina tradicional? Bem pró-
ximo destes balanços interditados por um decre-
to municipal, há exatos 400 metros, localiza-se 
o Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues, um 
local de acolhimento de 50 idosos, entre estes, 
25 contraíram o Covid-19, nove (9) funcionários 
da casa estão contaminados e cinco (5) idosos 
tiveram o seu ciclo de passagem pela terra ace-
lerado por esta doença.

O conjunto de balanços infantis é do Parque 
Poliesportivo Assis Ramos Escobar, popular-
mente chamado de Praça do Tamoio, uma das 
áreas de convívio urbano dos santo-angelenses 

que está envolto em fitas de isolamento, proi-
bindo as rodas de chimarrão na sombra das ár-
vores, as caminhadas matinais ou vespertinas 
neste junho de 2020, nem mesmo a prática es-
portiva pode ser efetivada neste lugar. 

Independente da opinião de cada morador, 
a fotografia faz o registro histórico da medidas 
de afastamento social, mas também ajuda na 
reflexão dos contemporâneos que se esforçam 
para entender os fatos vivenciados neste junho 
de 2020. 

Mas existem reflexões possíveis a partir dos 
fatos, já estamos compondo os dados que per-
mitem compreender o presente, os pedidos para 
diminuir a atividade social podem auxiliar na 
meditação em busca da sabedoria que só pode 
ser adquirida na solidão do silêncio.

Marcos Demeneghi

Ligações clandestinas de esgoto na rede de 
drenagem pluvial podem ocasionar problemas nas 
residências de moradores. Está sendo construída 
a rede da Rua 25 de Julho, entre a Rua Marechal 
Floriano e o Rio Itaquarinchim, ponto final de des-
tinação. A melhoria vai possibilitar o aumento da 
capacidade de vazão do sistema de drenagem, so-
lucionando alagamentos que persistiam ao longo 
de décadas.

“Caso não seja feita a verificação e a correção 
das ligações incorretas, os moradores correm o 
risco de provocar refluxo do esgoto para dentro 
dos seus imóveis”, acentua o secretário do Meio 
Ambiente Francisco da Silva Medeiros.

A verificação deve ser realizada num período 
entre dez e 15 dias, para evitar problemas como o 
refluxo do esgoto afirma o secretário.

O superintendente da Corsan, João Corim da 
Rosa, afirma que cada proprietário pode fazer a 
sua verificação e, caso constate a ligação irregular 
da rede cloacal na pluvial, ou vice-versa, pode pro-
ceder diretamente a correção, sem necessidade de 
comunicado à Companhia. 

O secretário municipal de Meio Ambiente, 
Francisco da Silva Medeiros, reforça a alerta para 
os proprietários de imóveis do quadrilátero que 
fica entre as ruas Sete de Setembro e Três de Ou-
tubro e Marquês do Herval e Avenida Venâncio 
Aires, para que façam a verificação das caixas de 
inspeção de seus imóveis. Isso é importante para 
detectar as ligações incorretas, colocando o esgoto 
na rede pluvial.

Vai voltar para o vaso
Fernando Gomes



3Quarta-feira, 24 de junho de 2020

O documentário “Trinta Povos” estará na 
grade de programação do canal Curta até o dia 
28. O filme é uma produção do cineasta gaú-
cho Zeca  Brito e foi financiado pelo Fundo 
Setorial do Audiovisual através da ANCINE e 
BRDE. 

A estreia que ocorre nesta semana terá seis 
(6) exibições e o canal “Curta” está inserido 
nos principais pacotes de TV por assinatura do 
Brasil.  

O trabalho de pesquisa reunido para o fil-
me analisa os três países separados por águas 
e linhas imaginárias, porém unidos pela cul-
tura e por uma história comum: um passado 
jesuítico, barroco e guarani. 

DIAS E HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO
23/06/2020 18:00:00 
24/06/2020 04:00:00 
24/06/2020 12:00:00 
25/06/2020 06:00:00
27/06/2020 07:00:00
28/06/2020 03:40:00

O QUE DIZ O CINEASTA 
“‘Trinta Povos’ é um filme que se propõe a 

resgatar o legado artístico, arquitetônico, pic-
tórico e simbólico do processo de colonização 
jesuítico-guaraní”, define o cineasta Zeca Bri-
to.

“O grande desafio do filme é costurar uma 
história fragmentada geopoliticamente, um 

passado comum entre três países que hoje se 
encontram separados, divididos por questões 
distintas, mas com elementos culturais, his-
tóricos e etnográficos que os ligam”, explica 
Zeca, que divide o roteiro com Jardel Machado 
Hermes e Maria Elisa Dantas. 

“É um filme que faz uma visão crítica so-
bre a história e traz questões políticas acerca 
da ocupação territorial que começa em 1606 
com a chegada do jesuíta e chega aos dias atu-
ais com os conflitos agrários nesse território”, 
resume.

SOBRE  ZECA BRITO
Zeca é graduado em Realização Audiovisual 

pela Unisinos e Poéticas Visuais pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Ele 
também é mestre em Artes Visuais pela Ufrgs, 
com ênfase em História, Teoria e Crítica. 

Entre seus principais trabalhos no cinema 
estão os documentários “A Vida Extra-Ordina-
ria de Tarso de Castro”, “Grupo de Bagé”, além 
dos longas “Glauco do Brasil” e “Em 97 Era 
Assim”. Em 2019 lançou o longa-metragem 
de ficção “Legalidade”, no 35º Chicago Latino 
Film Festival, onde conquistou os prêmios de 
Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Direção 
de Arte e Melhor Direção de Fotografia no 42º 
Guarnicê Festival de Cinema.

Também assinam a produção Frederico 
Ruas, Letícia Friedrich, Lourenço Sant’Anna, 
e Zuleika Borges Torrealba (1933-2019). 

Cinema

Documentário de Zeca Brito aborda 
o tema das missões jesuíticas na 

América Latina. O legado composto por 
ruínas, museus, povoados e costumes. 

Nativos e invasores discutem arte, 
religião e política nos territórios do 

Brasil, Argentina e Paraguai, unidos 
por um passado artístico comum, o 

Barroco Jesuítico Guarani.

“Trinta 
Povos” 

Foto: Anti Filmes

Foto: Anti Filmes
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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 em marmitex,  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. 

PRATO 
DO DIA

NOVIDADE! 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

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! 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 para duas pessoas. Resumindo, 
a CHICA TO GO são pratos deliciosos com todo o requinte, 
sabor e aroma que você quer e merece! E tem a finalidade de 
oferecer pratos feitos no dia ou em opção congelados. Então, 
é só ligar para 9.8131-0717, e encomendar o “prato do dia” ou 

os pratos congelados do tradicional cardápio.  

CHICA TO GO
PRATO DO DIA & CONGELADOS

Foto: Vick Almeida

Siomara e Ricardo Berwanger entre seus netos 
Joaquim, Gabriel, Cássia e Inácio - num clic 

especial na comemoração do níver do Gabriel, 16 
anos e da Cássia, 12 anos, no final de semana, na 

fazenda  em São Miguel das Missões.

Foto: Divulgação

MATHEUS 
KARILIG 

- leia-se 
Tecnodiesel, 
na foto ao 
lado de sua 
namorada 
SUÉLEN 
LACROIX 
VOESE - 
psicóloga, 
estreou idade 
nova no 
último dia 
16, sendo o 
centro das 
atenções de 
seus familiares 
e amigos. 
Ao Matheus 
parabéns 
e sucesso 
sempre!

PIETRA WANNMACHER DA SILVA RIGON - num dos 
registros do seu belo book fotográfico em comemoração 

aos seus 15 anos, assinado por Vick Almeida.

Foto: Amauri Lirio

Foto: Vick Almeida
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Caroline Bornes Alves - conceituada nutricionista - 
acrescentou mais um ano em sua vida, no último sábado, 
dia 20. No domingo passado, dia 21, quem ouviu  o 
tradicional “parabéns à você”, foi a dinâmica e querida 
Denise Berwanger, tudo num clima de festa junina, mas 

em família. E ontem dia 23, o renomado chef Abílio Bólico 
Sandri, estreou idade nova. Também ontem, 23, a destacada 
empresária, Rosângela “Dengo” Ribeiro, que comanda a loja 
Uzina, festejou o seu níver. À Caroline, Denise, Abílio e à 
Dengo, parabéns, saúde, felicidades e sucesso!

HAPPY 
BIRTHDAY!

Foto: Amauri Lírio

Foto: Vick Almeida

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

CAROLINE BORNES ALVES DENISE BERWANGER ABÍLIO BÓLICO SANDRI ROSÂNGELA “DENGO” RIBEIRO
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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

JORNADA DE ATUALIZAÇÃO 
PEDAGÓGICA - AULAS REMOTAS 2020

A Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), por 
meio do Departamento Pedagógico, promoveu 
entre os dias 15 e 19 de junho, a Jornada de 
Atualização Pedagógica - Aulas Remotas 2020. 
A iniciativa promoveu cinco encontros que 
abordaram, entre outros temas, o acolhimento 
dos professores no ambiente virtual, habilidades 
socioemocionais durante a pandemia, metodologias 
ativas, tecnologias na educação e planejamento das 
Aulas Remotas na Rede Estadual de Ensino. As 
transmissões ocorreram sempre às 14h pela página 
da Seduc no Facebook e pelo canal no Youtube TV 
Seduc RS. Caso você não teve oportunidade de 
assistir, poderá baixar o conteúdo abordado nos 
encontros e rever os webinários através do link: 
https://escola.rs.gov.br/jornada-de-atualizacao-
pedagogica.

ESCOLAS ESTADUAIS PROMOVEM AÇÕES 
INOVADORAS PARA O PLANEJAMENTO 

DAS AULAS REMOTAS
E IMPLEMENTAÇÃO DO
GOOGLE SALA DE AULA

Durante a semana passada, as escolas estaduais 
realizaram diversas reuniões virtuais com suas 
equipes de professores para planejar as aulas 
remotas e ambientação na Plataforma do Google 
Sala de Aula. As atividades serão oferecidas por 
meio da plataforma Google Classroom (Sala de 
aula), disponibilizada pela Google for Education. 
Ela proporciona a criação de uma sala de aula 
virtual com diversos recursos à disposição de 
alunos e professores como chamadas de vídeo, 
apresentações interativas, exibição de aulas 
síncronas e assíncronas, sala virtual de professores, 
pátio/recreio virtual para os estudantes e Serviço 
de Orientação Educacional (SOE), entre outros. 
Para aqueles que não possuem aparelho celular 
ou computador as escolas funcionarão em regime 
de plantão com agendamento, respeitando todos 
os protocolos de saúde, para que os alunos, pais 
ou responsáveis possam retirar as atividades das 
“Aulas Remotas” impressas. As escolas estaduais 
estão promovendo diversas ações para atingir 
todos os alunos. Se você é aluno de escola estadual, 
pai ou responsável procure a escola para verificar 
a melhor forma de receber as atividades das Aulas 
Remotas.

WEBCONFERÊNCIA DA 14ª CRE ORIENTA 
DIRETORES SOBRE A PORTARIA 

CONJUNTA SES/SEDUC/RS Nº 01/2020
Na sexta-feira, 19 de junho, a 14ª Coordenadoria 
Regional de Educação reuniu os diretores das 
37 escolas estaduais da região de abrangência 
para repassar orientações sobre a PORTARIA 
CONJUNTA SES/SEDUC/RS Nº 01/2020, 
que dispõe sobre as medidas de prevenção, 
monitoramento e controle ao novo coronavírus 
(COVID-19) a serem adotados por todas as 
Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul. Na oportunidade, a Coordenadora 
Rosa abordou os Planos em construção de 
distanciamento controlado e os cenários 
alternativos para atividades presenciais, bem como 
a criação do COE e seu registro em ata. A Diretora 
do Departamento Pedagógico da 14ª CRE, Sandra 
Grasel, detalhou o Plano de Contingenciamento 
e orientou quanto às questões pedagógicas das 
aulas remotas. Já a responsável ISE/NTE, Rosana 
Lopes, destacou a importância do primeiro acesso 
da conta educacional (@educar) de professores e 
alunos para ambientação na plataforma do Google 
Sala de Aula. Acreditamos que juntos, em regime 
de união e colaboração, construiremos alternativas 
para estabelecer a conexão com todos os estudantes 
para aprimorar a aprendizagem.

Mobilidade

Duas quadras recebem nova pavimentação e terão readequação de 
estacionamentos e transformadas em mão única no sentido Avenida Getúlio 

Vargas/Rua Antunes Ribas

Avançam as obras de 
revitalização da Rua 

Antônio Manoel

A empresa Bripav está trabalhando na nova pa-
vimentação asfáltica da Rua Antônio Manoel, trecho 
entre a Rua Antunes Ribas e a Avenida Getúlio Var-
gas, com 141 metros de extensão e investimento de 
cerca de R$ 172,5 mil.

O trabalho de revitalização foi iniciado pela equi-
pe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEM-
MA), com a retirada de árvores do local, atendendo 
a aprovação e autorização do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente. Além da pavimentação e 
da arborização, a via receberá novas configurações 
do trânsito, que foram aprovadas pelo conselho do 
setor.

Foi realizada a retirada dos canteiros centrais e 
o plantio de árvores da espécie Ipê. Também serão 
realizadas intervenções paisagísticas. Vagas de es-
tacionamento oblíquo serão criadas, com estacio-
namento de ônibus na área do hotel localizado na 
quadra em frente ao HSA, além de bicicletário e re-

posicionamento do espaço dos táxis.
Dentre as mudanças do trânsito, também está 

prevista a implantação de uma faixa elevada para 
pedestres em frente à entrada principal do Hospital 
Santo Ângelo (HSA). As duas quadras passarão a ter 
tráfego em mão única, no sentido Avenida Getúlio 
Vargas/Antunes Ribas. Essa alteração permitirá a 
ampliação das áreas de embarque e desembarque 
no hospital. A Unicred promoverá intervenções de 
caráter ambiental.

O prefeito Jacques Barbosa visitou a obra na 
manhã desta terça-feira, 23, e destacou que a obra 
revitaliza o local e também garante melhoria na 
mobilidade urbana, readequando a questão dos es-
tacionamentos, do fluxo de veículos e até das vagas 
relacionadas ao HSA. Jacques esteve acompanhado 
do engenheiro José Carlos Ferraz. 

O prazo de conclusão é de 120 dias a contar de 
29 de abril.

Fotos: Fernando Gomes
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Saúde

Fonte dos dados - Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo - fornecidos pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Santo Ângelo 

O Covid-19 em números e gráficos
A planificação dos dados diários expostos pela Secretaria de Saúde do Município de Santo Ângelo permite analisar 

visualmente a evolução dos casos atendidos no sistema de saúde do município. A estatística mostra que na segunda quinzena 
de junho ocorreu aumento dos casos ativos e monitorados. Por outro lado, a análise visual do indica que o número de pessoas 

com suspeita de Covid-19 reduziu, pelo menos nas estatísticas divulgadas nos últimos dias

Os últimos dados informados pela Secretaria de 
Saúde de Santo Ângelo indicam que o município possui 
uma taxa de mortalidade/100 mil habitantes acima da 
média estadual. Com 149 casos confirmados e 10 óbi-
tos registrados por Covid-19 o percentual de mortes por 
100 mil habitantes está acima de 11 (dados informados 
pelo Mapa do Covid/RS sem a última atualização). O 
alto índice, quando comparado a municípios vizinhos, 
pode estar associado a pouca quantidade de casos con-
firmados oficialmente, a faixa etária da população e 
também pelo contágio que atingiu o Lar Isabel Oliveira 
Rodrigues. 

Só no Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues fo-
ram cinco óbitos confirmados por Covid-19. Na última 
segunda-feira, dia 22, ocorreu o óbito de Arlindo Bor-
dim de 78 anos e ontem, dia 23, foi confirmado mais 
uma morte, Guilhermina Antunes Maciel, com 108 anos 
era a mais longeva das moradoras do lar. O diagnóstico 
de covid-19 já estava confirmado pelo Laboratório Cen-
tral do Estado (LACEN) desde o dia 16 deste mês. Ela 
não estava internada e encontrava-se em isolamento na 
instituição. Este é o quinto óbito no local e o décimo 
registrado no município.

Arlindo Bordim que faleceu na segunda-feira, era 
natural de Porto Lucena/RS e foi notificado como po-
sitivo ao Coronavírus pelo Laboratório Central do Es-
tado (LACEN) no dia 2 deste mês. Ele residia no Lar e 
estava internado no Hospital Santo Ângelo, na Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) desde o dia 3 de junho. 

O Lar da Velhice contabiliza o quinto óbito e 34 ca-
sos confirmados da doença, com 25 idosos e nove fun-
cionários contaminados. 

Em Santo Ângelo, são dez óbitos e 149 casos con-
firmados da doença desde o primeiro registro, no dia 
25 de abril, contabilizando casos ativos, recuperados 
e óbitos. Dos 149 casos totais no ano, são 92 pessoas 
recuperadas, dez óbitos e 47 casos ativos, com oito in-
ternações.
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Ensino Vestibular 
da URI 
inscreve 
até hoje

A inscrição pode ser feita no site da Universida-
de, www.santoangelo.uri.br, em formulário eletrô-
nico ali disponível, de forma gratuita, sem taxa de 
inscrição.

Os candidatos poderão, no ato da inscrição, op-
tar pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 
e serão consideradas as avaliações do ENEM reali-
zadas a partir de 2009. 

Para comprovação das notas do ENEM a URI 
utilizará o sistema informativo do SISU, com a con-
sulta utilizando o CPF do candidato inscrito. Será 
considerado o ano de realização do ENEM em que o 
candidato tenha obtido a maior pontuação. 

Candidatos que tenham solicitado aproveita-
mento do ENEM e que eventualmente participem 

de prova online terão como válida, para efeitos de 
seleção, a nota obtida na prova online com anula-
ção da classificação obtida com o aproveitamento 
do ENEM. Essa forma de processo seletivo substi-
tui a participação na prova de redação, desde que o 
candidato não tenha zerado a redação.

OPORTUNIDADES 
Em Santo Ângelo, a URI oferece vagas 

nos cursos de Administração (50), Direito 
noturno (60), Engenharia Civil (50), Enge-
nharia Mecânica (50), Pedagogia (50).

Os candidatos podem se inscrever tam-
bém para vagas remanescentes nos cursos 
de Agronomia, Ciências Contábeis, Ciência 

da Computação, Educação Física, Enferma-
gem, Engenharia Elétrica, Engenharia Quí-
mica, Farmácia.

A primeira prova do Vestibular de Inverno será 
aplicada dia 27 de junho e constará de uma Reda-
ção escrita na norma padrão da Língua Portuguesa, 
realizada no formato online. Após, poderá ser fei-
to por agendamento, no site ou pelo whatsapp 55 
8422 0712.

Por ocasião da matrícula, a URI Santo Ângelo 
estará aceitando doações de agasalhos e alimentos, 
a serem repassados a entidades de assistência so-
cial.

Mais informações a respeito, no Edital comple-
to, no site www.santoangelo.uri.br

 A URI Santo Ângelo aplica a primeira 
prova do Vestibular de Inverno no 
sábado, dia 27 e para buscar vaga em 
um dos 13 cursos disponibilizados, você 
deve se inscrever esta quarta-feira, 24

Assessoria / URI


