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Contracapa

Foto: Marcos Demeneghi

O programa de pós-gra-
duação de geografia da 
UFSM estuda o potencial 
da geoeducação e tem 
como objeto de estudo as 
quedas d’água localizadas 
em Santo Ângelo

Alunos da Escola 
da URI promovem 
mobilização para 

arrecadar alimentos 
e distribuir a quem 

passa fome
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 26°
14°

6 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

18°
10°

24 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

17º
7°

0 mm

MÍN.

13/7/2021 - 14h

1° Prêmio -  5.609
2° Prêmio -  9.166
3° Prêmio -  8.292
4° Prêmio -  5.258
5° Prêmio -  8.061
6° Prêmio -  6.386

13/7/2021 - 18h

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

Crescente
17/7 a 22/7

Nova
9/7 a 16/7

Fernando Gomes

Alibem entrega 
estantes com 
livros infantis 

LITERATURA

Através do patrocínio da ALIBEM, por meio da 
Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o apoio da 
Secretaria de Educação da cidade de Santo Ângelo, 
quatro escolas municipais vão receber estantes com 
livros novos e atividades do projeto ESTANTE DE 
HISTÓRIAS realizado pela VR Projetos entre os dias 
12 e 15 de julho. 

As escolas municipais de Educação Infantil Pro-
fessora Mathilde Ribas Martins, Modelo, Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Antônio Manoel e 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Margarida 
Pardelhas estão entre as contempladas.  

Cada escola receberá a doação de uma estante ama-
rela de 100cm x 50cm x 60cm personalizada com temas 
da literatura infantil. Em seu interior estão disponíveis 
100 livros infantis novos e mais e 100 gibis, que atra-
vés de uma história em quadrinhos conversa com as 
crianças sobre a importância da leitura e ainda oferece 
atividades sobre o tema. Na parte superior existe um 
baú, onde são encontrados dedoches desenvolvidos a 
partir dos acervos, uma cortina e bases para transfor-
mar a parte de cima da estante em um teatrinho, além 
de um tapete para ser utilizado em atividades ao ar li-
vre e sacolas personalizadas para as crianças levarem 
livros para casa e fazer leituras em família. 

OFICINA ON-LINE
Além da entrega das estantes, o projeto realizará 

uma oficina on-line para os professores da educa-
ção infantil e do ensino fundamental 1 da cidade, na 
qual será abordada a importância da literatura para o 
aprendizado das crianças e serão apresentadas dicas 
para promover a leitura em sala de aula e atividades 
práticas para os participantes se tornarem bons con-
tadores de histórias. 

Nesta mesma semana, a ALIBEM também está 
proporcionando o projeto Estante de Histórias para 
04 escolas na cidade de Santa Rosa e duas em Porto 
Alegre. 

O projeto Estante de Histórias, que em 2021 re-
aliza sua quinta edição, já distribuiu mais de 37 mil 
livros novos para 370 escolas de 130 cidades bra-
sileiras, beneficiando e incentivando a leitura para 
aproximadamente 90 mil crianças. Saiba mais sobre 
o projeto Estante de Histórias em www.projetoestan-
tedehistorias.com.br e de suas atividades através das 
redes sociais (Instagram: @VR.Projetos e Facebook: 
ProjetoEstanteDeHistorias). 

A novidade desta edição é que, devido à pande-
mia, o projeto achou uma forma de não parar com seu 
objetivo de promover a leitura. Transformou todas as 
suas atividades presenciais para o formato digital (ofi-
cinas para professores e contação de histórias para as 
crianças) e também passou a oferecer, além do acer-
vo físico, livros para leitura on-line, disponíveis para 
todos gratuitamente através da Estante de Histórias 
virtual em seu site.

NOTAS

OFICINA DE CANTO E VOZ 
O Projeto Teatro, Museus e Missões está pro-

movendo mais uma atividade formativa neste 
mês de julho. 

A Oficina de Canto e Voz acontece no dia 22 
de julho, às 19 horas, em plataforma virtual. A 
atividade, coordenada pela professora de can-
to Letícia Maria Sausen, aborda noções básicas 
sobre os mecanismos da voz e canto, respiração 
aplicada à voz e técnicas vocais. 

A oficina pode ser acessada gratuitamente 
pelo público interessado, a partir de 16 anos. 
Para ter acesso é necessário fazer a inscrição 
prévia, pelo whats: (55) 9969-1959.

O Projeto Teatro, Museus e Missões, do Gru-
po de Teatro A Turma do Dionísio, está sendo 
realizado com recursos do edital FAC Movimen-
to (FAC – Fundo de Apoio à Cultura) Pro-Cultu-
ra RS, Secretaria de Estado da Cultura - Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Outras Atividades do Projeto
A série Olhares e Patrimônio veicula víde-

os curtos que possibilitam conhecer um pouco 
mais sobre o patrimônio cultural das 7 cidades 
participantes do projeto: Cerro Largo, Cruz Alta, 
Ijuí, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, 
São Luiz Gonzaga e São Miguel das Missões. São 
imagens feitas por pessoas das cidades que com-
partilham suas percepções sobre o patrimônio.

Os clipes podem ser acessados no YouTube 
do Teatro A Turma do Dionísio: www.youtube.
com/c/TeatroTurmadoDionisio

HORTA COMUNITÁRIA
Foi dado início a instalação de uma horta co-

munitária no Bairro Castelarin. A iniciativa é da 
Associação dos Servidores Policiais Militares das 
Missões (ASPOMM), em parceria com o Governo 
Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural (SDR), Escola Gildo Castelarin e mo-
radores do bairro. O município cederá o maquiná-
rio, assistência técnica e os insumos para o cultivo 
de hortaliças. 

A preparação do terreno para a horta começou 
na sexta-feira, dia 9, durante a realização do Pro-
grama Prefeitura nos Bairros, com a presença do 
prefeito Jacques Barbosa. 

A área destinada ao plantio, de 300 metros 
quadrados, está localizada no encontro das ruas 
David Canabarro e Oscar Ernesto Jung. Segundo 
da Rosa e Formenton, a implantação e a gestão do 
espaço serão feitas por moradores voluntários, di-
reção da escola e pela própria ASPOMM. 

Formenton explica que a produção será dividi-
da entre o consumo próprio da comunidade e da 
escola, oferecendo benefícios como a segurança 
alimentar e o fortalecimento dos laços sociais dos 
moradores do Bairro Castelarin.
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ENSINO E PESQUISA

Cascata do Itaquarinchim no Bairro Kurtz

‘O potencial da geoeducação nas 
quedas d’água de Santo Ângelo’ 

O potencial de visitação das que-
das d’água de Santo Ângelo com fins 
de estudo da geografia regional, bem 
como, o potencial turístico destas 
formações é tema de uma dissertação 
de mestrado que será defendida pelo 
santo-angelense Gabriel de Mamann 
Nascimento. Ele é professor de ge-
ografia da educação básica na rede 
privada de Santa Maria e pretende 
concluir e defender, ainda em 2021, 
o trabalho que tem como título o “po-
tencial de geoeducação nas quedas 
d’água de Santo Ângelo”.

Gabriel explica que a produção 
científica em andamento vai fornecer 
material aprofundado sobre a forma-
ção geológica destas quedas e pode 
contribuir com a educação formal e 
informal dos moradores. Pois são lu-
gares conhecidos da comunidade e 
fornecem um rico material de obser-

vação e de estudo. 
Em suma, o conhecimento apro-

fundado do tema permite a compre-
ensão da história geológica do pla-
neta, mas principalmente da região 
onde estão inseridos os moradores, 
contribui para os atos de valorização 
e conservação dos aspectos naturais, 
bem como, com a promoção da visi-
tação com finalidades turísticas e de 
ensino formal.

A ideia é aproveitar as quedas 
d’água como um patrimônio, consi-
derado neste trabalho, não só o pa-
trimônio construído, mas os aspectos 
geológicos como um todo, pois ele 
acredita que é possível aliar aos com-
ponentes curriculares já estudados 
pelos alunos com a prática da obser-
vação in loco. 

Para tanto, Gabriel tem como 
base o estudo da geografia a partir 

da diversidade e da conservação, 
ou seja, organiza a pesquisa a par-
tir dos conceitos da geodiversidade 
e da geoconservação.  A base deste 
estudo promove a reflexão sobre as 
questões do meio-ambiente a partir 
do meio abiótico, para além da flora 
e da fauna, pois os registros das ro-
chas e das formações geológicas são 
a base deste ecossistema que envol-
ve as quedas d´água e de todo o seu 
entorno. Uma vez compreendido 
estes aspectos, será mais um com-
ponente de valorização dos lugares 
e das práticas conservacionistas.

 “Como sou natural de Santo Ân-
gelo e resido há quase 10 anos em 
Santa Maria, o estudo também é 
uma forma de contribuir com mi-
nha terra natal, com futuros proje-
tos que visem desenvolver e ajudar 
a conservar este patrimônio que é 
dos moradores” explicou o pesqui-
sador ao visitar a Cascata do Itaqua-
rinchim. 

Ao visitar o lugar o estudioso 
fez um alerta para a necessidade de 
se manter a vegetação nativa, pelo 
menos, no leito dos rios. “O Aquí-
fero Guarani se estende do planalto 
meridional brasileiro (localizado no 
Rio Grande do Sul), abrange toda a 
bacia sedimentar do Paraná e vai até 
o Matogrosso do sul, caso não man-
termos as vegetações preservadas a 
água da chuva vai muito mais escoar 
que infiltrar e podemos perder esta 
riqueza (aquífero) que a natureza 
levou milhões de anos para fazer, 
podemos acabar com estas reservas 
em pouco tempo”, alertou Gabriel. 

Fotos: Marcos Demeneghi

O estudo de mestrado deste pes-
quisador foi inspirado no inventário 
das cascatas publicado com o título 
‘Quedas d´água’ aqui no Mensageiro. 
Trabalho jornalístico que elaboramos 
no ano de 2020 e que teve como pon-
to de partida a série que chamamos de 
‘Água doce’ (2019).

Aproveitamos o eco das informa-
ções para observar a urgência de ações 
que permitam a fluência da água em 
seu ciclo natural. Processo que depen-
de da vegetação nativa que precisa ser 
preservada. 

Dito isso, quero alertar também 
que o discurso social que difunde a 
ideia de ‘crise hídrica’, disfarça o proble-
ma. Disseminam a ideia de que existe 
falta de água no planeta, mas o proble-
ma reside na interferência desmedida 
dos moradores no fluxo, ou ciclo da 
água. O modo de vida das populações 
contamina os mananciais hídricos e 
restringe o acesso a este bem natural 
no seu estado mais puro.

Como confirma o pesquisador, a 
água mais escoa do que infiltra. Por-
tanto, o impacto das nossas ações se 
reflete no solo praticamente imper-
meável que formamos com a terra 
compactada pelo manejo inadequado 
da produção agrícola e também pelos 
conglomerados urbanos. Estes últimos 
além de impedir que a água infiltre,  
geram quantidade variada de conta-
minantes que se misturem na água, 
além de lixo doméstico e industrial que 
acaba nos rios e superfície do solo.

NOTA DO EDITOR

Jornalista | Marcos Demeneghi

No último final de semana (dias 09 e 10), Gabriel de Ma-
mann Nascimento esteve em Santo Ângelo representando o 
programa de pós-graduação de geografia da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) para coletar fotografias 
e fazer o reconhecimento das quedas d’água existentes no 
município, pois ele estuda o potencial da geoeducação tendo 
como referência estes lugares que podem ser considerados 
como patrimônio da geodiversiade e da geoconservação. 
Este material fará parte da dissertação que está produzin-
do com metodologia e orientação científica para o título de 
Mestre
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A SOLANGE CHRISTMANN, é uma mulher que se 
destaca pelo seu conhecimento e experiência no 
mundo das viagens nacionais e internacionais, e 
no comando da Binho & Sola Viagens, amanhã, 
quinta-feira, dia 15, vai ser o centro das atenções 
principalmente de seu marido, Binho, filhos, 
demais familiares e inúmeros amigos. O motivo? 
a sua troca de idade! 
À amiga Sola, parabéns, felicidades e sucesso 
sempre.

feliz 
aniversário!

Foto: Vick Almeida
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HAPPY BIRTHDAY 
A destacada ACHELEN DELLA FLORA, que comanda 

e com sucessso a Veritá Care, acrescenta hoje, dia 
14, mais um ano em sua vida, sendo alvo de muitas 

homenagens, especialmente de seu marido Kiko 
Makvitz, filhos, demais familiares e amigos. À Achelen , 

parabéns e sucesso sempre!
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As amigas, agora sócias: CAROLINA WOST, LAÍS 
RADINS e FRANCESCA GUNSCH - acabam de inaugurar 

uma espaço muito bacana, aconchegante e cheio de 
novidades.  Estamos falando da YES COSMETICS - 

uma franquia que chega em Santo Ângelo com uma 
nova proposta de cuidados pessoais e de beleza, com 

produtos maravilhosos e veganos! A Yes Cosmetics fica 
na Marquês do Herval, bem ao lado Cine Cisne. É claro 

que vale conhecer. Você vai se surpreender!!!

THAIS BERWANGER celebrando o “6º mesversário” do filho 
BENÍCIO - num clic muito fofo e cheio de significados.

Foto: Vick Almeida

CELEBRANDO A VIDA
ANA MARIA MORAES - conceituada empresária que dirige 

com competência a sua concorrida loja Exclusiva Santo 
Ângelo, estreou idade nova, ontem, dia 13, recebendo os 

merecidos cumprimentos, em especial de seus familiares e 
amigos. À Ana, parabéns, felicidades e muito sucesso!
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 Paulo Prado e Sandy Daiany Couto

O escritor santo-angelense Paulo Prado editou 
no ano de 2021 dois livros: ‘O Derradeiro Canto do 
Cisne’ lançado em março e ‘Viagens ao Interior do 
Tempo’ impresso no mês de julho. 

‘O Derradeiro Canto do Cisne’, veio antes, narra 
fatos históricos a cerca do Cinema e permite a leitu-
ra de crônicas, mas também, conhecer um pouco da 
história da sétima arte em Santo Ângelo, tendo em 
vista que, o autor cresceu olhando as telas de proje-
ção, pois sua família sempre foi ligada ao cinema e 
desde a infância essa arte despertou sua paixão. 

O segundo livro saiu da gráfica em julho, portan-
to, foi recentemente impresso e ganha o impulso de 
divulgação do autor nesta semana. Esta obra é mais 
literária que histórica, com leituras rápidas de crôni-
cas, contos e poesias sintetizadas no título ‘Viagens 
ao Interior do Tempo’. 

Segundo Paulo Prado, ‘Viagens ao Interior do 
Tempo’, esta composto por minicontos, narrativas, 
Trovas, Haicais, e demonstra sua alegria de poder 
tirar o leitor das tensões  desses tempos difíceis por 
meio da literatura, ‘dando lugar a coisas que não re-
metam ao medo nem a morte, mas a explosão do vi-

ver e do sonhar’. ‘Letras iguais a balões coloridos, de 
gás, que sobem ao encontro de todos em um convite 
à vida, aos belos momentos de plena expressividade’.

A intensão do autor foi proporcionar ao leitor, de 
ambos os livros, momentos de inspiração e sensibi-
lidade.  “Praticamente nada neles, remetem à dor, 
ao medo, a morte ou a inquietação destes momen-
tos difíceis em que vivemos. Trata-se de duas obras 
em que o amor, a informação, os diferentes gêneros 
literários nos abraçam em um momento atípico de 
nosso viver, permitindo espaços de expansão e sen-
sibilidade onde a criação literária vem ao encontro 
das letras”, descreve o autor ao se manifestar sobre o 
momento em que as obras foram escritas e também 
sobre o resultado de sua intensa produção literária 
em 2021. 

A ilustração da capa foi produzida pelo fotógra-
fo santo-angelense Edgar Cavalheiro. Nas últimas 
páginas do livro, ‘Viagens ao Interior do Tempo, é 
possível conferir o ensaio fotográfico que foi reali-
zado na antiga estação ferroviária de Santo Ângelo. 
São modelos nas fotos o próprio autor, Paulo Prado 
e Sandy Daiany Couto.

LITERATURA A produ-
ção literá-
ria de Pau-
lo Prado é 
acelerada 
pela Pan-

demia
A dedicação do escritor santo-

angelense Paulo Prado a 
literatura e ao cinema rendeu 

a publicação de duas obras 
no ano de 2021. Ele chamou 

de de ‘Filhos da Pandemia’ 
e está entusiasmado com 
a repercussão positiva do 

trabalho 

Foto: Edegar Cavalheiro

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de reagendamento 
O Municipio de Santo Ângelo comunica o reagendamento 
do Edital de Pregão Eletronico nº. 024/2021. Objeto : 
registro de preços de pneus novos e protetor, para a frota 
de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Santo 
Ângelo. Motivação: Alteração da aline C do item 3.3.1 
do Edital; Propostas: deverão ser postadas das 8 horas 
dia 15/07/2021 até às 8 horas do dia 26/07/2021 no 
Sistema Eletrônico no sítio: www.pregaoonlinebanrisul.
com.br. Sessão de lances: dia 26/07/2021 às 9 horas. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser 
acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito
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MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

31 anos do ECA
Há 31 anos o Brasil implementava um marco na proteção dos direitos 

da criança e do adolescente: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
através da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Tendo como princípio funda-
mental a proteção integral desse 
público, o marco legal garante direi-
tos como o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao es-
porte, ao lazer, à profissionalização 
e à proteção ao trabalho, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar. E determina 
que todos devem zelar por esses di-
reitos: família, sociedade e poder 
público. Vida longa ao ECA!

Mudando de assunto
Na manhã aconteceu mais uma reunião da Rede de Apoio a Escola (RAE). Na 

oportunidade foi abordado o tema “Busca ativa em tempos de ensino hibrido: 
experiencias das redes estadual e municipal de Santo Ângelo”, onde pronuncia-
mento do Promotor Regional de Educação, Márcio Bressan, Coordenadora da 
14ª CRE, Rosa de Souza, Secretária Municipal de Educação, Ane Carpes, além 
deste articulista representando o Conselho Tutelar de Santo Ângelo. 

Em tempos de pandemia, onde a maioria dos estudantes estão realizando 
atividades de forma remota, porém já com uma parcela de alunos realizando 
atividades presenciais, se faz necessário esse debate de como enfrentar a evasão 
escolar e fomentar politicas públicas na área da educação. 

Merece aplauso
Tomou posse a nova diretoria da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últi-

mos Dias – Bispado da Ala Hortência, composta pelo Bispo Tarcisio Mello de 
Oliveira, primeiro consel-
heiro, Júnior Teixeira, seg-
undo conselheiro, Ezequiel 
Vaz, secretário, Morôni 
Vargas e o secretário finan-
ceiro, Valdemar Nunes de 
Freitas. Muitos aplausos 
para a nova diretoria desta 
importante entidade e votos 
de pleno êxito.

E por falar nisso...
Também no dia de ontem comemorou-se o “Dia Internacional do Rock”. 

A data foi escolhida em 
homenagem ao Live Aid, 
que foi uma mega evento 
ocorrido em 1985. Em 
Santo Ângelo a Secretaria 
Municipal de Cultura re-
alizou um show especial 
com a banda Radio Mon-
stro.  Aqui fica minha 
homenagem a este gênero 
musical que há décadas 
encanta tantas gerações. 

ENSINO

Olimpíada ‘Mais Ciência’ tem 
a primeira etapa em outubro

Cerca de 1,5 mil alunos de 50 escolas da região disputam provas que valorizam conhecidos sobre Matemática, 
Física, Química, Biologia, História, Geografia, Língua Portuguesa e Educação Física

‘Mais Ciência’ é um evento educacional orga-
nizado pela Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões (URI) e Coordena-
dorias Regionais de Educação que abrangem o 
Polo 3 (Santo Ângelo – 14ª, Santa Rosa – 17ª, 
Palmeira das Missões – 20ª, Três Passos – 21ª, 
São Luiz Gonzaga – 32ª e Ijuí – 36ª) que bus-
ca motivar alunos, valorizar professores da rede 
pública e aliar os conhecimentos da ciência a re-
alidade regional. 

Segundo a professora Eliani, o Mais Ciência 
tem o objetivo de mobilizar a sociedade para co-
laborar na motivação da continuidade dos estu-
dos de alunos de escolas públicas, valorizando 
os professores e desafiando-os a transformar sua 
realidade, impactando seu futuro profissional.

O programa envolverá três atividades. A pri-
meira é a Olimpíada Mais Ciência disputada en-
tre equipes e que envolverá até 1,5 mil alunos de 
50 escolas da região do Polo 3, sendo realizada 
em duas fases. A primeira etapa da competição 

ocorrerá no dia 6 de outubro, com a participação 
de até três equipes de dez alunos escolhidos por 
escola. Essa disputa envolverá conhecidos sobre 
Matemática, Física, Química, Biologia, História, 
Geografia, Língua Portuguesa e Educação Física. 

No dia 25 de novembro de 2021, a etapa final 
será desenvolvida de forma presencial se houver 
a involução da pandemia e caso não for possível 
o evento será de forma online.

Ainda será promovido o concurso de redação. 
Cada escola entregará uma única redação pro-
posta pelas equipes no dia 6 de outubro, a qual 
será direcionada para a correção e classificação 
da mesma.

Todo o processo de desenvolvimento do 
evento Mais Ciência poderá ser acompanhado 
pela rede Youtube e outras mídias.

O prefeito Jacques Barbosa elogiou a ini-
ciativa e disse que todo estímulo à educação é 
elogiável, destacando ainda o papel da URI na 
construção do conhecimento.

Na manhã de segunda-feira, dia 12, o prefeito Jacques 
Barbosa recebeu em audiência o vereador João Cardoso 
(PSL) acompanhado da professora Eliani Retzlaff, com o 

objetivo de divulgar o programa Mais Ciência. O assessor do 
vereador, Tiago Beck, acompanhou a reunião
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A campanha “Somos Linha 
de Frente Contra a Fome” pro-
movida pela Escola da URI, 
campus Santo Ângelo, promo-
ve 30 dias de incentivo ao en-
gajamento dos alunos, pais, e 
professores em torno de ações 
que devem culminar na pró-
xima sexta-feira, dia 16, no 
Drive-Thru de arrecadação dos 
donativos. Além disso, a cam-
panha incentiva a reflexão, a 
produção intelectual em torno 
do tema e todas as ações são 
coordenadas.

Desde o dia 16 de julho as 
equipes de organização e coor-
denação formadas pela direção 
e professores, disponibiliza-
ram ‘Cards’ digitais passíveis 
de personalização para que os 

alunos, pais de alunos, direção 
e professores divulguem a cam-
panha pelas redes sociais e in-
ternet de um modo geral. 

A direção procurou dar o 
suporte e formatar uma estra-
tégia de comunicação para al-
cançar os objetivos desta ação 
solidária e educacional, que 
contou ainda com um vídeo 
promocional e um adesivo da 
campanha. 

Uma das atividades pedagó-
gicas aplicadas com alunos do 
ensino médio, foi a produção 
textual do “Manifesto Contra 
a Fome”. Nesta atividade cada 
aluno, com a orientação dos 
professores de redação, elabo-
raram uma texto para incitar 
no leitor o desejo de participar 

da campanha.  Os alunos sele-
cionados na produção textual 
também puderam ler o ma-
nifesto em áudios divulgados 
digitalmente e compartilhados 
nos grupos e perfis da escola. 

A campanha foi coordenada 
por Cristiano Weber, Eliéser 
Plestch e Cândida Machado e 
organizado pelas Prof. Aline 
Castro da Silva, Charline An-
dreola, Nelson Mello e Sandra 
Mariani. Os alunos que tiveram 
o manifesto divulgado foram 
do 1º ano do ensino médio: 
Amarilis Wontroba Moscon, 
Henrique Wolff Lírio, 2º ano 
do ensino médio: Rafaela Lima 
da Silva, Alyssa Stefany Mess 
Martins e 3º ano do ensino mé-
dio: Fabieli Rodrigues Stiler.

ENSINO

Alunos da Escola 
da URI promovem

mobilização 
para arrecadar 

alimentos e 
distribuir a quem 

passa fome
Mobilizar para arrecadar e distribuir alimentos para quem 

passa fome, ou está precisando de auxílio nesta fase da 
pandemia, é o objetivo da ação social e educacional da Escola 

da Uri Santo Ângelo que tem como título: “Educação na Linha 
de Frente Contra a Fome”. 


