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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua
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9°

59 mm
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19°
11°

3 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

22º
11°

2 mm

MÍN.

11/8/2020 - 14h

1° Prêmio -  2.790
2° Prêmio -  5.808
3° Prêmio -  4.183
4° Prêmio -  2.134
5° Prêmio -  7.045
6° Prêmio -  1.960

11/8/2020 - 18h

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

Minguante
11/8 a 18/8

Nova
19/8 a 24/8

NotasNotasRetrato Cotidiano

1º B Com faz 
Higienização do IPE 
(IPERGS)

No cenário do enfrentamento à pandemia de 
COVID-19, o 1º Batalhão de Comunicações (1º B 
Com) prossegue atuando nas atividades de apoio 
logístico e nas medidas sanitárias preventivas, em 
diversos órgãos da cidade de Santo-Ângelo-RS.

Nesse contexto, na tarde do dia 5 de agosto, 
as instalações da Agência Regional do Instituto 
de Previdência do Rio Grande do Sul (IPERGS) 
em Santo Ângelo foram higienizadas pela Turma 
de Descontaminação do 1º Batalhão de Comuni-
cações. A ação integra o esforço despendido pela 
comunidade local, a fim de reduzir as chances de 
contaminação pelo coronavírus.

Outras ações também foram realizadas. Em 

virtude da diminuição de doadores em consequ-
ência das medidas de enfrentamento à COVID-19 
os alunos do Curso de Formação de Oficial Tem-
porário (NPOR) do 1º Batalhão de Comunicações 
(1º B Com) já realizaram a doação de sangue vo-
luntária ato que integrou a campanha nacional de 
doação de sangue “Ajudar está no nosso Sangue” 
promovida pelo Exército Brasileiro. 

Foram também entregues cestas básicas para 
famílias dos jovens atendidos pelo Projeto So-
cial “Pelotão Curumim” que estão enfrentando 
dificuldades em virtude das medidas sanitárias 
preventivas, impostas devido ao combate contra 
a COVID-19.

Seção de Comunicação Social do 1º B Com

A Associação Santo Ângelo de Futsal (ASAF) 
está captando recursos dentro da Lei de Incenti-
vo ao Esporte para a manutenção de seu projeto 
social e também o trabalho com as categorias de 
base.

A ASAF desenvolve o projeto social “Promo-
vendo o Esporte Interativo nos Bairros de Santo 
Ângelo” em cinco núcleos, nos bairros Garibaldi 
Carrera Machado (Indubras) e José Alcebíades de 
Oliveira e nas escolas Orlando Sparta de Souza, 
Unírio Carrera Machado e Margarida Pardelhas, 
reunindo participantes dos nove aos 17 anos. Entre 
o projeto social e as categorias de base sub-11, sub-
13, sub-15 e sub-17, estão envolvidos 330 crianças 
e adolescentes. São realizados treinamentos e dis-
tribuição de lanche aos participantes. Segundo Fa-
binho, as atividades estão suspensas devido à pan-
demia, mas tudo está organizado para que sejam 
retomadas tão logo o retorno à normalidade.

Bettker salienta que os recursos podem ser 
captados por meio da Lei de Incentivo ao Espor-
te – Lei 11.438/2006 -, que permite a empresas e 
pessoas físicas investirem parte do que pagariam 
de Imposto de Renda em projetos esportivos apro-
vados pela Secretaria Especial do Esporte do Mi-
nistério da Cidadania.

ASAF capta recursos para 
manter as atividades 

Santo Ângelo permanece
na Bandeira Laranja

No mapa do Distanciamento Controlado do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Santo 
Ângelo e a Região das Missões continuam com as 
restrições da bandeira Laranja. O mapa definiti-
vo da 14ª rodada do modelo de Distanciamento 
Controlado foi divulgado pelo governador Eduar-
do Leite em transmissão pelas redes sociais nesta 
segunda-feira, dia 10. 

As bandeiras ficam vigentes a partir da 0h des-
ta terça (11/8) até as 23h59 da próxima segunda-
-feira (17/8).

Depois da análise de recursos, o Estado ficou 
com 239 municípios sob bandeira vermelha, o 
que corresponde a 59,3% da população gaúcha 
(6.720.617 habitantes). Desse total, 115 municí-
pios não tiveram registro de hospitalização e óbito 
por Covid-19 de morador nos 14 dias anteriores ao 
levantamento – equivalente a 4,9% da população 
gaúcha (554.999 habitantes).
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Alceubett.com fotografia

Dança

As salas das casas viram palco do Santo Ângelo em Dança, de 
forma inédita e totalmente na internet este ano, bailarinos e bai-
larinas irão participar do “web festival” alterando o lugar de apre-
sentar suas coreografias. O evento acontece entre nos dias 10 (1ª 
Fase), 11 (2ª Fase) e 12 (3ª Fase) de Setembro e é coordenado pelo 
bailarino e coreógrafo Douglas Ravadielli, que neste ano optou 
por um formato inédito de incentivar a cultura da dança. 

Para Douglas, “o futuro do festival é incerto”, devido ao ce-
nário de afastamento social, desse modo, houve a criação de um 
projeto de incentivo a dança em formato online ou ainda, virtual. 
“Com o objetivo de oportunizar, trazer arte, cultura para a cidade 
e a todos os participantes.” O Festival Santo Ângelo em Dança está 
presente há 14 anos no município, trazendo pessoas e culturas de 
diversas partes do Brasil, evento que movimenta a economia do 
turismo na capital missioneira. 

OS JURADOS
Os jurados que irão avaliar o evento já foram selecionados, 

entre eles(as) bailarinos brasileiros com grande experiência na 
dança. Como, Fabio Alcântara, Bailarino Contemporâneo de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Também, Eduardo Amorim, bailarino de 
danças urbanas de Brasília Distrito Federal. E, Everson Botelho de 
São Paula, Bailarino Clássico  formado pela Especial Academia de 
Ballet de São Paulo em 1994. 

Nesse cenário, de pandemia global, bailarinas, bailarinos e co-
reógrafos precisam adaptar-se para dançar mantendo a essência 
dos passos. Sem aglomerações, em suas casas, sozinhos (as). Bus-
cam não deixar de lado o movimento artístico que inspira gerações. 

Éverton Cabral

Do linóleo à 
sala de casa

O Premio Web Festival Santo Ângelo em Dança 
será realizado em setembro e está com inscrições 
abertas em cinco categorias. Bailarinos mostram 
suas coreografias em vídeos produzidos de casa 
que serão postados em uma plataforma. Jurados 

reconhecidos nacionalmente vão escolher os 
vencedores

Bailarina apresentada sua coreografia no último Festival Santo Ângelo em Dança

Alceubett.com fotografia

Registro Fotográfico feito na última edição do Santo Ângelo em Dança
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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! Além do cardápio tradicional de 
congelados (publicado abaixo), a chef Chica produz 
também o “PRATO DO DIA” (Marmitex), que ficam 
prontos a partir das 11 horas, para você comer no 
almoço, sem precisar descongelar! Tudo no formato 
“Chica TO GO”, é claro. O marmitex serve 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

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

Os pratos da CHICA TO GO - são feitos com carinho e com selo de 
qualidade - Chica Sperling! Além do cardápio tradicional de congelados 
(publicado abaixo), a chef Chica produz o “PRATO DO DIA”, ficam 
prontos a partir das 11 horas,  para você comer no almoço, sem precisar 
descongelar! Marmitex em porções para duas pessoas. Resumindo, 
a CHICA TO GO são paratos deliciosos com todo o requinte, sabor e 
aroma que você merece! E tem a finalidade de oferecer pratos feitos no 

dia ou em opção congelados.  

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

EM DOSE DUPLA!
No mês de agosto a família 

Knorst tem comemoração em 
dose  dupla. Alessandra Knorst  
compeltou seus 24 aninhos, no 

dia 8, e a sua mãe, a querida 
Kátia Knorst,  completou suas 

cinco décadas, na segunda-
feira, 10. A celebração de ambas 

as datas, foram no final  de  
semana, com direito a bolo e 
decoração especial, mas em 

família, é claro! Na foto, Marcos 
entre as aniversariantes, a sua 

filha  Alessandra e  sua esposa, 
Kátia  Knorst, no cenário da dupla   

comemoração! À Ale e à Kátia, 
parabéns e muitas felicidades!

Foto: Divulgação
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DARA WERLE MENTGES, dedicada acadêmica de Medicina - UFN 
e a sua mãe MARLISE WERLE - respeitada Educadora Física que 
comanda com competência a Bela Forma - Estilo de Vida, estrearam 
idade nova, ontem, dia 11. Quem também, no dia 11, acrescentou 

mais um ano em sua vida, foi a conceituada professora da UFFS - 
JEIZE BAISTA. E amanhã, 13, é a vez da dinâmica empresária ROSANI 
PULCINELLI - leia-se Casa das Borrachas, celebrar o seu aniversário. 
À Dara, Marlise, Jeize e Rosani, parabéns  e sucesso sempre!

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

Foto: Bárbara RigoFoto: Vivi Santos Fotografia

DARA WERLE MENTGES E MARLISE WERLE JEIZE BATISTA ROSANI PULCINELLI
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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
Facebook: CRE Santo Ângelo

14ª CRE REALIZA WEBCONFERÊNCIA
No dia 06 de agosto, a 14ª Coordenadoria Regional 
de Educação reuniu virtualmente as equipes 
diretivas de sua região de abrangência para tratar 
sobre as Orientações à Rede Pública Estadual de 
Educação do Rio Grande do Sul para o Modelo 
Híbrido de Ensino. O esforço está concentrado em 
alicerçar as orientações pedagógicas necessárias ao 
enfrentamento de um momento de excepcionalidade, 
garantindo o máximo aproveitamento das 
aprendizagens decorrentes dessa situação, tanto 
por parte dos estudantes quanto dos professores 
e professoras. Portanto, o foco está na qualidade 
da educação que será ofertada durante e depois 
da pandemia. Segundo a Coordenadora Regional 
de Educação, Rosa Maria de Souza, para atender 
a todos os estudantes, neste momento, algumas 
adaptações serão necessárias. Para isso, é 
fundamental a colaboração e o diálogo em busca de 
soluções que respondam às especificidades de cada 
contexto escolar, tornando este documento vivo, 
flexível, aberto e dinâmico, com a colaboração de 
todos os envolvidos com o processo educativo. Na 
ocasião, a Diretora do Departamento Pedagógico, 
Sandra da Rosa Grasel, abordou a elaboração do 
plano de ação pedagógica, formação continuada, 
reorganização do Calendário Escolar, a avaliação e 
a frequência escolar. Já, a Interlocutora da Suepro 
e assessora responsável pelo Ensino Médio, Maria 
Lucia dos Santos Mousquer, repassou orientações 
para as Escolas Técnicas.

PLATAFORMA RESOLVE SIM BENEFICIA 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE 

ESTADUAL
Os alunos da Rede Estadual de Ensino têm mais 
um grande apoio na preparação para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. 
A plataforma Resolve Sim, que funciona de forma 
totalmente digital, interativa e gratuita, já está 
disponível no ambiente do Google Sala de Aula das 
Aulas Remotas, beneficiando alunos do 3º ano do 
Ensino Médio. A coordenadora do Departamento de 
Tecnologia da Informação da Seduc, Magda Motta, 
explica que foram criadas salas com materiais de 
apoio aos alunos, onde estão incluídos os gestores 
das escolas, supervisores e orientadores. “O Google 
Sala de Aula passa a ter um espaço específico 
com conteúdos educacionais que auxiliarão no 
aprendizado dos estudantes. Os educadores do 3º 
ano devem ser adicionados a esta turma pela equipe 
gestora da escola”, detalha.

LETRAMENTO DIGITAL ABORDA O USO 
DO GOOGLE FORMULÁRIOS

Dando continuidade ao período de Letramento 
Digital das Aulas Remotas, a Secretaria Estadual 
da Educação (Seduc) promoveu, na sexta-feira, 7 
de agosto, o encontro “Realizando pesquisas com 
o Google Formulários”. No período do Letramento 
Digital, as aulas ao vivo ocorrem nas segundas, 
quartas e sextas-feiras, sempre às 14h. Nas terças e 
quintas às 17h e no sábado às 11h, ocorrem as lives 
para tirar dúvidas dos educadores. A transmissão 
ocorre sempre pelo canal do Youtube TV Seduc 
RS, até o dia 2 de outubro, e todas as aulas ficam 
gravadas.

NOVOS DIRETORES E VICE - DIRETORES
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
parabeniza os novos diretores e vice-diretores 
designados para completar mandato, de acordo 
com o artigo 12 da Lei de Gestão nº 10576/95 e 
suas alterações. Desejamos uma ótima gestão! 
Instituto Estadual de Educação Odão Felippe 
Pippi – Diretora: Tania Rosana Mattos Santiago e 
Vices- Diretoras: Maria Denise Marconato Ugeri,  
Enida Teresinha Lange Sallet e Danieli Cristina 
Lizot; EEEF Edi Teresa Flores Lippert- Diretora: 
Maria Cinara Sanches Menchik e Vices- diretoras: 
Mauricéia Fin e Gilvane Teresinha Savariz Zilli; 
EEEM Nª Srª Perpétuo Socorro - Diretora: Cleonice 
Ropke e Vice- diretora: Janete Segatto; EEEM 
Unírio Carrera Machado- Vice- Diretora: Andrea 
Ferreira.

ATENDIMENTO 14ª CRE
O atendimento da 14ª Coordenadoria Regional de 
Educação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 15h, sem intervalo ao meio-dia. Agendamento 
presencial pelo telefone (55) 3313 0250 ou 3313 
0254.

Cultura

28ª Semana Cultural tem 
atrações virtuais até a 
próxima segunda-feira

A 28ª edição da Semana Cultural de 
Santo Ângelo está sendo realizada 

com atrações virtuais, apresentadas no 
Facebook da Secretaria Municipal de 

Cultura - www.facebook.com/Cultura-
SantoAngelo/. Na sexta-feira (14), está 

agendado o lançamento do DVD do 
12º Canto Missioneiro e no sábado (15) 

será realizado o Drive Thru Cultural 
Solidário.

A solenidade de abertura da Semana Cultural  foi 
realizada na noite de segunda-feira, dia 10, no auditó-
rio do Centro Municipal de Cultura. O prefeito Jacques 
Barbosa, o secretário municipal de Cultura, Marco An-
dré München e o patrono da Semana Cultural, Renato 
Schorr, apresentaram os detalhes da programação.

O secretário Marco André München também abriu 
as inscrições para os concursos de fotografias e vídeos, 
cujas inscrições e informações podem ser encontradas 
na página da Secretaria de Cultura no Facebook. “Es-
tamos realizando uma programação diferente neste 
ano devido à pandemia, mas valorizando os nossos 
artistas, as nossas produções e a nossa cultura”, frisou.

Renato Schorr se disse emocionado com a home-
nagem e que a história e a cultura santo-angelenses 
merecem ser conhecidas e destacadas por sua rique-
za. Lembrou das ações culturais desenvolvidas pelo 
Recanto do Sabiá, Acampamento da Poesia e CTG 20 
de Setembro. “Me emociono com a homenagem, sou 
apenas mais um dos que busca colaborar com a nossa 
cultura, resgatando a nossa história, que é tão rica e 
que merece ser valorizada”.

Foram realizadas ainda apresentações musicais de 
Marco André München, Solon Quadros, Rubilar Fer-
reira e Mário Seffrin.

DVD E DRIVE THRU
A programação da Semana Cultural segue até a 

próxima segunda-feira (17). Na sexta-feira (14), às 20 
horas, pelo Facebook da Secretaria de Cultura, será 
lançado o DVD do 12º Canto Missioneiro da Música 
Nativa e 11º Canto Piá. Será apresentado o teor com-
pleto do DVD.

No sábado (15), das 9 às 12 horas, na Rua Marechal 
Floriano, em frente à Praça Leônidas Ribas, será reali-
zado o Drive Thru Cultural Solidário. Serão recebidas 
doações de agasalhos e calçados. Cada doação será re-
tribuída com livros, CDs e DVDs.

As doações arrecadadas serão repassadas para a 
Central do Bem.

FESTIVAL MULTIARTES 
CIDADE DOS ANJOS

O prefeito Jacques Barbosa destacou o Festival 
Multiartes Cidade dos Anjos, que teve as inscrições 
abertas nesta segunda e que vão até o dia 25. O prefei-
to lembrou ainda que o Município aguarda o repasse 
federal da Lei Aldir Blanc, também beneficiando os ar-
tistas e produtores locais.

Podem ser inscritos projetos de produção, produ-
ção virtual e circulação artística. Cada projeto contem-
plado receberá R$ 2,5 mil, cada, conforme divisão por 
finalidade, segmento cultural e modalidade do pro-
ponente. Os projetos aprovados terão apresentações 
virtuais de 30 a 60 minutos em plataformas digitais 
disponibilizadas pela Secretaria.

Fernando Gomes

Marco André München, Renato Schorr e Jacques Barbosa

PROGRAMAÇÃO
QUARTA-FEIRA (12) 

11h: Apresentação do vídeo sobre o Museu Municipal 
Olavo Machado
17h30min: Apresentação do documentário “Sant 
Angel de La Guardia - San Angel Custódio”, destacando 
a chegada do padre Diogo Haze e dos índios em 1707. 
19h30min: Entrevista com o membro da ASLE, Paulo 
Prado.
17h30min: Entrevista com o patrono da Semana 
Cultura, Renato Schorr

QUINTA-FEIRA (13)
16h: Vídeo e entrevista em homenagem ao patrono 
Renato Schorr
20h: Apresentação da Cia Burzum

SEXTA-FEIRA (14)
10h30min: Documentário “Diversidade Religiosa” 
16h: Vídeo com homenagens ao patrono Renato 
Schorr 
16h30min: Exibição do vídeo “Nascentes do 
Itaquarinchim”, de Oswaldino de Lucca
20h: Lançamento do DVD do 12º Canto Missioneiro 
da Música Nativa e do 11º Canto Piá Missioneiro, com 
a apresentação das músicas finalistas e dos premiados 
no festival.

NO SÁBADO (15)
Das 9 às 12 horas – Drive Thru Solidário na Praça 
Leônidas Ribas
15h - Exibição do vídeo de Paulo Prado sobre 
inspiração poética
20h - DVD da Família München, com participações 
especiais de Luis Carlos Borges, Érlon Péricles e Jorge 
Freitas

DOMINGO (16)
18h - Apresentação especial do cantor Daniel Torres
19h30min - Teatro da Turma do Dionísio

Segunda-feira (17)
19h30min- Contação de Histórias com Jussara 
Graffunder - Comemoração dos  78 anos da 
Biblioteca Municipal Policarpo Gay

Marco André München, Renato Schorr e Jacques Barbosa
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História

Hoje a história 
de fundação de 
Santo Ângelo 
custódio completa 
314 anos 
As paredes de edificações, os restos cerâmicos e os 
demais achados arqueológicos ajudam resgatar 
o modo de vida de povos pertencentes a tempos 
históricos diferentes, mas unidos pela mesma zona 
territorial e a mesma identidade nominal que evoca o 
anjo da guarda. 

Foto: Marcos Demeneghi

Os achados arqueológicos ajudam 
contar a história da redução de Santo  
Ângelo Custódio, que hoje completa 
314 anos, são peças e fragmentos en-
contrados no área na área chamada 
de Sítio Arqueológico que abrange 
22000m². Nesta  quarta-feira, dia 12, 
um vídeo disponibilizado nas redes so-
ciais da Secretaria de Cultura sobre o 
Museu Municipal José Olavo Machado 
relembra a importância do acervo ar-
queológico do município e conta mais 
sobre o trabalho do NArq - Núcleo de 
Arqueologia de Santo Ângelo, que é 
ligado a secretaria de cultura do Mu-
nicípio. 

O acervo do NArq é composto por 
peças encontradas em escavações, do-
ações da comunidade e o trabalho con-
tínuo que é realizado desde o final da 
década de 80. 

A arqueóloga Thalis Paz Garcia, atu-
al responsável pelo trabalho do Núcleo 
explica que o perímetro foi traçado a 
partir de uma planta da redução dese-
nhada pelo cartógrafo Dom José Maria 
Cabrer datada de 1784. Traçado que ser-
viu de base para delimitar o espaço de 
estudo da redução e comparar com a or-

ganização urbana recente do município. 
Inclusive alguns lugares coincidem e são 
usados com a mesma finalidade como é 
o caso da Igreja Católica (Catedral An-
gelopolitana) e a principal praça pública 
que é a Pinheiro Machado.

A área compreende o quadrilátero 
formado pela Rua XV de Novembro, Av. 
Rio Grande do Sul, Rua Marechal Flo-
riano e Av. Sete de Setembro. Portanto, 
sempre que uma intervenção arquitetô-
nica é feita neste espaço o NArq acom-
panha o trabalho. Uma ação contínua de 
mais de 30 anos que está contribuindo 
para o entendimento sobre períodos dis-
tintos da história que envolve a Cidade 
Gaúcha de Santo  Ângelo, que requisita 
o título de Capital das Missões. 

AS TRÊS IGREJAS
O trabalho de arqueologia, bem 

como estudos de outras áreas do conhe-
cimento como a história, já comprova-
ram que três Igrejas foram edificadas 
no mesmo lugar, contando com a atual 
Catedral Angelopolitana. 

A primeira e maior delas pertenceu 
ao Período Jesuítico, (1706-1707) a se-
gunda (1888) foi edificada em madeira 

na época da colonização e repovoamen-
to de Santo Ângelo e finalmente a Cate-
dral Angelopolitana construída em 1929 
e posteriormente ornamentada com as 
esculturas em pedra grês feitas pelo es-
cultor Valentin Von Adamovich. 

A atual igreja possui representações 
sacras encontramos no alto da fachada, 
com imagens dos santos que identifi-
cam seis Reduções Jesuíticas e mais ao 
centro o Anjo da Guarda que representa 
Santo Ângelo Custódio. 

Estas esculturas fazem referência a 
um período histórico em que os Jesuítas 
iniciaram um novo projeto de ocupação 
territorial que abrangia o lado orien-
tal do Rio Uruguai, fundaram então os 
“Sete Povos das Missões”: São Francisco 
de Borja, São Luiz Gonzaga, São Nico-
lau, São Miguel, São João Baptista, São 
Lourenço Mártir e Santo Ângelo Custó-
dio.

A última deste ciclo foi Santo Ânge-
lo Custódio. Estima-se que este período 
tenha iniciado no ano de 1682, mas con-
siderando os demais períodos e as for-
madas no lado ocidental do Rio Uruguai 
foram 30 reduções.

FUNDAÇÃO E PROSPERIDADE
Embora o ano de fundação de San-

to Ângelo Custódio seja registrado em 
1706, documentos históricos indicam 
que foi em 1707 que o povoado se esta-
beleceu no local conhecido como centro 
histórico de Santo Ângelo. A fundação 
da sétima e última das reduções Jesuíti-
cas do lado oriental do Rio Uruguai era 
uma missão do Padre Diogo Hase.

Mas porque é usado o termo re-
dução? Segundo a historiadora Nadir 

Damiani os padres jesuítas adotaram a 
tática de limitar o número de habitan-
tes que viviam nestes lugares a sete mil. 
As reduções seguiam então um mode-
lo padronizado, que continha a igreja 
central, praça de convivência e demais 
edificações que mantinham aquele nú-
mero mais ou menos restrito de indíge-
nas, mas as atividades econômicas não 
tinham limites espaciais, avançavam 
sobre vastos territórios e deste modo, o 
projeto jesuítico construiu uma das his-
tórias mais peculiares da humanidade.

Nadir explica que os indígenas que 
acompanhavam o Padre Diogo Hase 
eram da redução de Concepción forma-
da principalmente por guaranis, mas 
também um grupo de viúvas charruas. 

Os relatos históricos podem ser in-
terpretados como a formatação de um 
sistema econômico e produtivo forma-
tado em rede, na qual, as reduções eram 
autossuficientes e o excedente da produ-
ção exportado para a Europa, pois cada 
um destes núcleos tinha uma produção 
vocacionada, ou seja, cada redução se 
especializou em um tipo de cultura, 
Santo Ângelo Custódio tinha vocação de 
produzir erva mate e algodão. 

Segundo relatos de Nadir Damiani e 
demais estudiosos do tema, o trabalho 
desenvolvido nas reduções demonstrava 
o domínio de várias áreas da tecnológia, 
inclusive, São João Batista constituiu a 
primeira indústria de metais da América 
Latina. Toda esta organização econômi-
ca e social despertou o olhar dos gover-
nantes europeus e o receio do nascimen-
to de uma nova nação independente. 

Edição | Marcos Demeneghi

AS PAREDES QUE CONTAM HISTÓRIAS

A história também é contada pe-
las paredes das edificações coloniais. 
As pedras que no passado foram usa-
das nas edificações jesuíticas servem 
de insumo para o repovoamento des-
te espaço geográfico, que ficou desa-
bitado e destruído após os conflitos e 
tratados que determinaram que esta 
área pertenceria a coroa portuguesa.

O prédio onde está o acervo do 
Museu é uma edificação do início do 
repovoamento de Santo Ângelo. Se-
gundo a Arqueóloga no NArq, Thalis 
Garcia, a quinta edificada nesta época. 

Quem visita o museu observa 
que propositadamente existem pa-
redes sem reboco que expõe a estru-
tura feita com as mesmas pedras que 
um dia pertenceram as edificações 
jesuíticas. 

Thalis relembra que as primeiras 

famílias que chegaram para repo-
voar Santo Ângelo reutilizaram as 
pedras para construir as suas casas, 
então, as mais antigas da cidade fo-
ram compostas por pedras itacuru 
ou arenito.  

Todos estes remanescentes ar-
queológicos podem ser vistos no 
museu Municipal, nas janelas ar-
queológicas ao lado da catedral, no 
pátio da praça pinheiro machado, 
mas muito ainda continua escondi-
do no solo da cidade que se edificou 
nos escombros da velha redução. 

A arqueóloga Thalis informa ain-
da que o trabalho do setor também 
está focado na educação patrimo-
nial, na importância de preservar e 
valorizar a história e atua em vários 
segmentos sociais, inclusive na edu-
cação de crianças em escolas.

Marcos Demeneghi

Arqueóloga do NArc - Thalis Paz Garcia
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Educação

Governo e Famurs iniciam debate sobre a 
retomada das aulas presenciais no Estado

O governo do Estado e a Federação 
das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs) começaram, 
na manhã desta terça-feira (11/8), o 
debate sobre a retomada das aulas 
presenciais no Rio Grande do Sul em 
modelo híbrido. Na conversa, foram 
apresentadas algumas sugestões de da-
tas e possibilidades que, agora, serão 
debatidas internamente dentro das 27 
associações regionais de municípios e 
analisadas novamente em reuniões que 
ocorrerão ao longo das próximas sema-
nas.

A sugestão inicial apresentada pelo 
Estado propõe o retorno gradual e es-
calonado das aulas a partir de 31 de 
agosto para as redes pública e privada. 
O primeiro nível a voltar seria o Ensino 
Infantil. O Ensino Superior retornaria 
em 14 de setembro, o Médio e Técnico, 
em 21 de setembro, os anos finais do 
Ensino Fundamental, em 28 de setem-
bro e os anos iniciais, em 8 de outubro. 
O retorno às aulas presenciais ocorre-
rá, pela proposta do Estado, somente 
nas regiões que estiverem em bandeira 
amarela e laranja.

“Sabemos que é um tema muito 
sensível, mas não podemos nos resig-
nar. Quem lida com educação sabe que 
não podemos deixar assim. É evidente 
que não colocaremos nossas crianças 
e nossa equipe de educação em risco 
sem termos segurança dessa redução 
de contágio. Vamos reduzir o nível de 

exposição presencialmente, dividindo 
turnos e horários, mas é importante 
que se mantenha algum nível de conta-
to entre professor e aluno para reduzir-
mos os danos de aprendizagem devido 
à pandemia”, ponderou o governador 
Eduardo Leite.

Caso todas as 21 regiões previstas no 
modelo de Distanciamento Controlado 
permaneçam em bandeira amarela ou 
laranja entre setembro e dezembro, o 
valor reservado para investimento na 
rede estadual em aprendizagem, capa-
citação, equipamentos de proteção e 
materiais de desinfecção e contratação 
de professores e profissionais de apoio 
(serventes e merendeiras) para profes-
sores e alunos terá um custo extra de 
R$ R$ 270 milhões.

Um dos investimentos do Estado é a 
aquisição de chromebooks (modelo de 
notebook) para os professores. Serão 
50 mil equipamentos, dos quais 25 mil 
já foram adquiridos e devem chegar até 
o final de setembro. A entrega dos ou-
tros 25 mil se dará até o fim do ano.

Para garantir a segurança dos alu-
nos e dos professores, o Estado prevê 
a compra de equipamentos de prote-
ção individual para alunos e profes-
sores da rede estadual, como mais de 
9,8 mil termômetros de testa, mais de 
328 mil máscaras de uso infantil, mais 
de 1,9 milhão de máscaras de tamanho 
infanto-juvenil e mais de 1,3 milhão de 
máscaras para adultos (alunos e fun-

cionários). No total, o investimento so-
mente em EPIs será de cerca de R$ 15,3 
milhões.

O secretário da Educação, Faisal 
Karam, deixou claro que os prefeitos 
darão a palavra final para o retorno nos 
municípios. “Não será uma imposição. 
Estamos sugerindo um calendário e, 
se o quadro do contágio por coronaví-
rus não apresentar um achatamento da 
curva, tudo será revisto. A autonomia 
de levar os filhos para a escola é dos 
pais. Se preferirem não fazer isso, será 
necessário que o Estado e os municípios 
busquem alternativas para a continui-
dade da educação. Os prefeitos terão a 
autonomia para, dentro da realidade da 
sua cidade, decidir se há condições para 

o retorno presencial”, explicou.
Há, ainda, previsão de uma reunião 

com o Ministério Público e o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) para tratar 
do tema, que deverá ser agendada nos 
próximos dias.

CRONOGRAMA PROPOSTO 
31/8 – Ensino Infantil (público e 
privado)
14/9 – Ensino Superior (público e 
privado)
21/9 – Ensino Médio e Técnico (pú-
blico e privado)
28/9 – Ensino Fundamental – anos 
finais (público e privado)
8/10 – Ensino Fundamental – anos 
iniciais (público e privado)

Na conversa com Famurs, Leite apresentou sugestões de datas para retorno das aulas 
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