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Notas

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

33°
19°

3 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

33°
21°

6 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

32º
21°

2 mm

19/11/2019 - 14h
1° Prêmio -  4.058
2° Prêmio -  6.883
3° Prêmio -  5.461
4° Prêmio -  0.052
5° Prêmio -  1.807
6° Prêmio -  8.261

19/11/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Retrato cotidiano
Marcos Demeneghi

Greve a 30 dias do Greve a 30 dias do 
fi nal do ano letivo fi nal do ano letivo 

A maioria dos professores re-
jeita o pacote de propostas que 
modifi ca o plano de carreira e pro-
põe alterações na legislação que 
regulamenta a profi ssão dos pro-
fessores do Estado do Rio Grande 
do Sul, por este motivo, a um mês 
do fi nal do ano letivo, entram em 
Greve por tempo indeterminado. 
Na terça-feira, dia 19, alunos de 
10 escolas da rede estadual já esta-
vam sem aula e professores parali-
sados. Segundo a contabilidade do 
comando de greve, a adesão está 
mobilizando as maiores escolas de 
Santo Ângelo e estima-se que a pa-
ralização represente 75%.

Na manhã de ontem um grupo 
de professores formavam um “co-
mando de greve” e realizou visitas 
em escolas em funcionamento, o 
objetivo foi de sensibilizar os co-
legas para a necessidade de mobi-
lização e defender direitos adqui-
ridos, o roteiro de visitas foi para 
explicar os motivos da paralização. 
Entre as escolas visitadas na ma-
nhã de terça-feira, estavam: Ono-
fre Pires, Ulisses Rodrigues, Odão 
Felippe Pippi, entre outras.

RELAÇÃO DE ESCOLAS 
100% PARALISADAS:
E.E.E.F. Edi Tereza Flores Lippert
Colégio Estadual Missões
Colégio Estadual Pedro II
E.T.E. Pres. Getúlio Vargas
E.E.E.F. Sparta de Souza
Colégio Tiradentes
E.E.E.M. Unírio Carrera Machado
E.E.E.F. Me. Catarina Lépori
E.E.E.M. Dr. Augusto do N. e Silva
Colégio Estadual Onofre Pires

Escolas de outros municí-
pios também estão aderindo ao 
movimento, E.T.E. Entre-Ijuís, 
E.E.E.M. Nª. Srª. Perpétuo So-
corro (Vitória das Missões) E.E. 
Técnica Guaramano (Guarani das 
Missões).

CONFIRA ALGUMAS
DAS PAUTAS: 

• Fim do Plano de Carreira da 
profi ssão e considera um 

• Reajuste ZERO por tempo 
indeterminado

• Todas as gratifi cações e 
vantagens passam a integrar o 
básico do nível/classe corres-
pondente

• Criação de parcela autônoma 
com a “sobra” das vantagens 
acima do básico. Este valor 
não será reajustado

• Fim das vantagens tempo-
rais (triênios, quinquênios e 
avanços)

• Fim da incorporação de grati-
fi cações para a aposentadoria

• Aumento da contribuição 
para a aposentadoria

• Aumento do tempo de 
contribuição e redução dos 
proventos conforme Reforma 
da Previdência nacional

• Redução das férias remunera-
das para 30 dias

• Difícil acesso apenas para 
escolas do campo

• Redução da gratifi cação de 
permanência de 50% para 
10%

• Fim do abono de falta para 
participação em atividades 
sindicais

• Redução nos adicionais de 
unidocência, classe especial e 
penosidade 

• Fim das convocações e substi-
tuição por contratos

URI recebe inscrições 
do vestibular até hoje
A URI Santo Ângelo está com as inscrições 

abertas até hoje, dia 20, para o Vestibular de Ve-
rão 2020. No total, são 21 opções de ingresso, em 
cursos no sistema presencial e com funcionamen-
to diurno e/ou noturno.

A inscrição deve ser feita no site www.santoan-
gelo.uri.br, com taxa de R$ 30,00 e a prova será 
aplicada dia 24 de novembro, um domingo, das 14 
às 18 horas.

Interessados podem solicitar informações 
sobre o Programa de Crédito Educativo da URI 
– CREDIURI, diretamente no Setor de Apoio ao 
Estudante ou no setor fi nanceiro, ambos no prédio 
20.

Inscrições para o 
circuito pedal encerram 

na sexta-feira
O Serviço Social da Indústria (SESI) de Santo 

Ângelo realiza no domingo, dia 24, o Circuito Pe-
dal, na Praça Leônidas Ribas, no Brique da Praça, 
às 8 horas.

As inscrições são gratuitas e podem ser reali-
zadas até sexta-feira, dia 22, no Sesi na Avenida 
Venâncio Aires, 4951 e no Gago Bike & Fitness na 
Avenida Getúlio Vargas, 1496. A largada será às 9 
horas. 

Receita Estadual 
modifica horário de 

atendimento presencial
A partir do dia 1º de dezembro, o atendimento 

presencial aos contribuintes e o protocolo de pro-
cessos da Receita Estadual passam a funcionar em 
novo horário. A mudança foi publicada no Diário 
Ofi cial do Estado desta segunda-feira (11) e esta-
belece o funcionamento padrão das 13h30min às 
17 horas, de segunda a sexta-feira. A alteração é 
válida para todas Delegacias, Agências e Escritó-
rios na capital e no interior do Estado, incluindo 
a Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC), 
situada em Porto Alegre.

A relação completa com os endereços dos lo-
cais de atendimento presencial pode ser consulta-
da no site da Receita Estadual (www.receita.fazen-
da.rs.gov.br/locais-de-atendimento). Além disso, 
também é possível utilizar o Plantão Fiscal Virtual 
(www.sefaz.rs.gov.br/Atendimento), serviço des-
tinado a sanar dúvidas sobre legislação tributária, 
sistemas e procedimentos sem sair de casa. 

Cancelado o 1º Rodeio 
Universitário

A Faculdade Santo Ângelo (FASA), enquanto 
patrocinadora, a Equipe de Rodeios César Paraná, 
enquanto realizadora, e, as apoiadoras Open 24 
Eventos e Empire, comunicam o cancelamento do 
1º Rodeio Universitário. O evento, que ocorreria 
na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24 de no-
vembro, não poderá ser realizado devido a proble-
mas de estrutura e logística.

O valor dos passaportes já adquiridos será de-
volvido nos mesmos pontos onde foram vendidos. 
O show de Dynho Alves passará a ser realizado 
na Empire, na mesma data agendada, sexta-feira, 
dia 22, com entrada gratuita para acadêmicos da 
FASA e venda de ingressos para público em geral.

Minguante
19/11 a 25/11

Nova
26/11 a 3/12
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Música

Milonga sobre a luz de fogo das 
Reduções vence o Canto Missioneiro

Tatarandê fi cou com o primeiro lugar da fase geral. Na disputa local, música de 
Claudio Reinke e Eduardo Maycá foi a grande campeã

A 12ª edição do Canto Missioneiro foi encer-
rada no início da madrugada do domingo, dia 17, 
com o anúncio dos vencedores e entrega da pre-
miação.

A realização do festival foi do Governo Munici-
pal, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e 
conta com o financiamento do Sistema Pró-Cultu-
ra/RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul. A produção cultural é da 
Nova Produções, com Patrocínio da Cotricampo, 

Laticínios Friolack, Laboratório Tiaraju, Probon 
Colchões e CORSAN.

A comissão julgadora foi formada por Kauanny 
Klein, Mauro Thomé, Alzevir Maicá, Miro Salda-
nha e Marianita Ortaça. 

Na noite de quinta foi realizada a fase local. 
Dez concorrentes subiram ao palco, com cinco de-
las classificadas para a finalíssima. O show ficou a 
cargo do cantor Erlon Péricles.

Na noite de sexta, 15, foi realizada a fase geral, 

com 12 concorrentes e oito classifi cadas. O show da 
noite foi de Claudio Vargas e Gana Missioneira. Na 
tarde de sábado, 16, foi realizada a 11ª edição do 
Canto Piá Missioneiro, com seis concorrentes na 
categoria mirim e outros seis na categoria juvenil.

À noite, a grande finalíssima do festival, com 
as 13 concorrentes e um bom público no Teatro 
Municipal Antônio Sepp. Ao final, a entrega da 
premiação aos vencedores, após o show da dupla 
César Oliveira e Rogério Mello.

Vinte e duas canções competiram na fase local e geral 

Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

Grande público prestigiou o Canto Missioneiro e Canto Piá

PREMIAÇÃO

FASE GERAL:
Primeiro Lugar:  R$ 8 mil e troféu Cenair Maicá
Tatarandê
Gênero: Milonga
Letra: Carlos Omar Vilela Gomes
Melodia: Arison Martins
Interpretação:  Ângelo Franco

Segundo Lugar: R$ 6 mil e troféu Tio Bilia
Seguimento 
Gênero: Milonga
Letra: Rodrigo Lopes
Melodia: Volmir Coelho
Interpretação: Volmir Coelho

Terceiro Lugar: R$ 4 mil e troféu Cindinho Medeiros
Daquilo Que Não Tem Preço 
Gênero: Milonga
Letra: Diego Müller/Martím César
Melodia: Guilherme Castilhos
Interpretação: Lincon Ramos

Melhor Intérprete:  R$ 500,00 e troféu Jorge Camargo
Ângelo Franco - Tatarandê

Melhor Instrumentista:   R$ 500,00 e troféu Wilmar Ávila Brittes
Marcelinho Carvalho -  Num Amanhecer Campesino

Melhor Melodia: R$ 500,00 e troféu Tio Queiroz
Seguimento - Volmir Coelho

Melhor Letra: R$ 500,00 e troféu Sérgio Jacaré Metz
Daquilo Que Não Tem Preço - Diego Muller/Martin César

Melhor Tema Missões: R$ 1 mil e troféu Maximiano Bogo
História do João 
Gênero: Milonga
Letra: Claudio Reinke
Melodia: Eduardo Maycá
Interpretação: Eduardo Maycá

Mais Popular: R$ 500,00 e troféu Moacir Nascimento
Rezadeira de Campanha 
Gênero: Xote
Letra: Binho Pires
Melodia: Érlon Péricles
Interpretação: Érlon Péricles

FASE LOCAL:
Primeiro Lugar:  R$ 4 mil e troféu Juarez Chagas
História do João 
Gênero: Milonga
Letra: Claudio Reinke
Melodia: Eduardo Maycá

Segundo Lugar:  R$ 2 mi e troféu Russo Maicá
Alma de Guitarreiro 
Gênero: Chamarra
Letra: Eron Carvalho
Melodia: Rubilar Ferreira
Interpretação: Rubilar Ferreira  

Terceiro Lugar: R$ 1 mil e troféu João de Oliveira Costa
Pra Aquecer o Frio da Alma 
Gênero: Milonga
Letra: Edgar Prestes
Melodia: Mano Fontoura
Interpretação:  Antônio Fontoura

CANTO PIÁ:
No Canto Piá, duas meninas foram as vencedoras. Na categoria 
mirim, o primeiro lugar fi cou com Vitória de Sá Heck, de Porto 
Alegre, que interpretou “O Arco e a Flecha”, de autoria de Carlos 
Omar Villela Gomes e Piero Ereno.
Já na modalidade juvenil, a vencedora foi Amanda Nunes, de 
Esteio, com a música “De Cruzada”, de  Lisandro Amaral.
O santo-angelense Murilo Vargas fi cou com o segundo lugar na 
categoria juvenil, cantando “Alma leve de mar”, de autoria de 
Rômulo Chaves.

MÚSICAS QUE ESTARÃO NO CD E DVD
DO 12º CANTO MISSIONEIRO

1 - PRA AQUECER O FRIO DA ALMA
Letra: Edgar Prestes
Melodia: Mano Fontoura
Ritmo: Milonga

2 - HISTÓRIA DE JOÃO
Letra: Claudio Reinke
Melodia: Eduardo Maicá
Ritmo: Milonga

3 - PRA TRAZER SENTIDO A VIDA
Letra: Antonio Fontoura
Melodia: Antonio Fontoura
Ritmo: Milonga

4- AS RAZÕES DE UM PAYADOR
Letra: Valter Nunes
Melodia: Ernesto Romualdo da Silva Bohrer
Ritmo: Milonga

5- ALMA DE UM GUITARRERO
Letra: Eron Carvalho
Melodia: Rubillar Ferreira
Ritmo: Chamarra

6- TATARANDÊ
Letra: Carlos Omar Villela Gomes
Melodia: Arison Martins
Ritmo: Milonga

7 - SEGUIMENTO
Letra: Rodrigo Lopes
Melodia: Volmir Coelho
Ritmo: Milonga

8 - SILÊNCIO DE PALAVRAS
Letra: Rodrigo Bauer
Melodia: Piero Ereno
Ritmo: Milonga

9 - NUM AMANHECER CAMPESINO
Letra: Jorge Peres Machado
Melodia: Jorge Peres Machado
Ritmo: Chamarra

10 - DAQUILO QUE NÃO TEM PREÇO
Letra: Diego Muller e Martim Cesar
Melodia: Guilherme Castilhos  |  Ritmo: Milonga

11 - RAIZ MISSIONEIRA
Letra: Rômulo Chaves
Melodia: Araken Maicá
Ritmo: Chamarra

12 - ANDAPAGOS
Letra: Maria F. Ferreira Irrazábal
Melodia: Maria F. Ferreira Irrazábal
Ritmo: Chamamé

13 - REZADEIRA DE CAMPANHA
Letra: Binho Pires
Melodia: Erlon Péricles
Ritmo: Xote
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28ª NOVEMBERFEST:  O SUCESSO SE REPETE!28ª NOVEMBERFEST:  O SUCESSO SE REPETE!

No sábado passado, 16, o Clube 

Gaúcho, viveu o primeiro e 

grandioso baile da 28ª Novemberfest. 

A noitada regada por muito chope, 

da Schin - Noroeste Bebidas, é claro, e 

bem gelado, claro de novo, iniciou com 

o toque musical da Banda Renascer, 

que contagiou a todos através de 

um excelente repertório tipicamente 

alemão. Na sequência, por volta da 

primeira hora da manhã de domingo, 

Gilvete Lírio, conduziu o cerimonial, 

de abertura da festa, com o desfi le 

de despedida de Fernanda Winckler 

- Rainha da 27ª Novemberfest, que 

recebeu homenagem especial dos 

diretores do Clube Gaúcho e coroou 

a sua sucessora: Ana Carolina Braga 

Meotti. Já na segunda etapa do baile, 

quem entrou em cena foi a banda 

Cosmo Express, que animou as danças 

com até praticamente o sol raiar. 

O Gaúcho fi cou super lotado com 

muita gente bacana que se divertiu 

pra valer na “Festa da Alegria e do 

Chope”.  Também o que fez sucesso 

foi a presença da moçada do Bloco 

Boom, que fez a festa da “November” 

fi car melhor e mais animada. Aliás, no 

próximo dia 30, tem o 2º e último baile 

da “November” ao som das bandas 

Renascer e Balança Brasil. Claro que 

não dá para perder! Enfi m, novamente 

os méritos devem ser creditados a 

toda a diretoria do Clube Gaúcho - 

liderada com entusiasmo por Luís e 

Marilise Voese - que estão pra lá de 

contentes com o grande sucesso do 

evento. Pelo que tudo indica, o baile de 

encerramento da “November 2019”, vai 

ser melhor ainda. Prosit a todos nós!

Muita , mas muita gente Muita , mas muita gente 
curtiu e se divertiu no 1º curtiu e se divertiu no 1º 
baile da “28ª November”.baile da “28ª November”.

A Rainha da 28ª Novemberfest Ana Carolina Meotti,  cercada pelos integrantes da diretoria do Clube Gaúcho, liderada por A Rainha da 28ª Novemberfest Ana Carolina Meotti,  cercada pelos integrantes da diretoria do Clube Gaúcho, liderada por 
Luís e Marilise Voese, Ju-Gaúcho e demais Soberanas do Clube - vibrando com o sucesso extraordinário da Luís e Marilise Voese, Ju-Gaúcho e demais Soberanas do Clube - vibrando com o sucesso extraordinário da “November”.“November”.

As Rainhas Ana Carolina Braga Meotti,  da 28ª e Fernanda Winckler, da 27ª, entre As Rainhas Ana Carolina Braga Meotti,  da 28ª e Fernanda Winckler, da 27ª, entre 
Darcione (E) e Andréia Spolaor - casal vice-social, e Marilise e Luís Voese (D) - Darcione (E) e Andréia Spolaor - casal vice-social, e Marilise e Luís Voese (D) - 
casal-presidente do Gaúcho, no momento de homenagens e troca de faixas.casal-presidente do Gaúcho, no momento de homenagens e troca de faixas.

As Soberanas do CG: Isadora Furian Taborda, Renata Pulcinelli, Júlia Lima, Carolina As Soberanas do CG: Isadora Furian Taborda, Renata Pulcinelli, Júlia Lima, Carolina 
Bracht da Veiga, Laura Basso, Fernanda Winckler e Ana Carolina Braga Meotti.Bracht da Veiga, Laura Basso, Fernanda Winckler e Ana Carolina Braga Meotti.
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TÁ CONTADO...
 A loja ABUSIVA - Feminino, Masculino  - está a mil com 
sua “Black Friday” que concede descontos de até 70%!!!
 Catálogo de Brotos 2019 - 2ª edição, o evento que vai 
revelar algumas das muitas meninas que estão despontando 
na nova geração, está defi nido para dia 13 de dezembro, no 
Clube Gaúcho. Com certeza vai ser uma noite de estreia, 
lançamentos, beleza e jovialidade.
 Continuam em cartaz no Cine Cisne os fi lmes: “Malévola 

- Dona do Mal” e “Família Addams” em 3D; “Doutor 

Sono”, “Coringa”, “O Exterminador do Futuro” e “Dora - A 

Cidade Perdida” - em 2 D.
 A Sfera está cheia de novidades para você arrasar nesta 
estação. Vale dar uma espiada de  perto!
 A Casa Real Restaurante serve ao meio-dia um 
delicioso büff et quilo. Para quem aprecia uma excelente 
gastronomia, fi ca a dica.
 Nilzane Beltrão acaba de receber muitas novidades do 
mundo dos móveis e artigos para decoração. Então, é só 
dar uma passadinha na Rekinte - Exclusive Decor. 
 O melhor do mundo da moda feminina está a sua espera 
na loja Lady Valentina - o lugar das mais conceituadas 
grifes.  

HAPPY BIRTHDAY.  Magme da Costa Londero, 
comanda com entusiasmo e competência a Escola 
Criança e Companhia, celebra hoje, dia 20, a sua 
troca de idade, sendo alvo de muitas e merecidas 
homenagens, especialmente de seu marido, o 
empresário Fernando Londero, seus fi lhos Martina e 
Enzo, demais familiares e amigos. À Magme, parabéns 
e sucesso sempre!

Minéia Bertê Meneghetti - 
conferindo o lançamento da coleção de 
óculos de sol - verão 2020, na Ótica Paulo.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio

NA ESTREIA DO CAFÉ CULTURANA ESTREIA DO CAFÉ CULTURA

Jairo Teixeira e Cláudia VogelVinícius Makvitz e seu fi lho MateusRogério e Carmen Zuculoto

Foto: Vick AlmeidaFoto: Vick Almeida

Fotos: Amauri LírioFotos: Amauri Lírio
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Geral

Conquista de troféus no ENART

Daniel Müller Forrati do CTG 
Tio Bilia (gaita de botão) e o Con-
junto Musical de invernada do CTG 
Vinte Setembro foram destaque na 
final do ENART 2019, além do tro-
féu de classificação para a final es-
tadual realizada no domingo, dia 17, 
acumularam troféus por conquista-
rem posições entre os três melhores 
colocados em suas categorias. 

Participaram ainda do Enart 
2019, Leonardo Maison (GDF) que 
competiu na chula e classificou-se 
para a final conquistando a 10ª co-
locação. Nas danças tradicionais, 
força B, a invernada adulta do CTG 
20 de Setembro e do GDF Os Far-
roupilhas; ambos foram classifica-
das para a grande final ocorrida no 
domingo, e o GDF – Os Farroupi-
lhas ficou na 13º colocação e o Vinte 
de Setembro em 14º.

A patronagem do CTG Tio Bilia 
declarou nas redes sociais da enti-
dade que estão todos orgulhosos e 
felizes com a conquista de Daniel 
Müller Forrati considerado pelos 
companheiros tradicionalistas o 
“Canhotinho de Ouro”, “Gaiteiro 
de Ouro”. “O talento só não é maior 
que tua humildade, simplicidade e 
alegria em fazer o que tu gostas”, 
explicita a publicação.

A coordenadora de dança da in-
vernada adulta do GDF – Os Far-
roupilhas, Patrícia Herter, esclarece 
que participaram 40 grupos de dan-
ça no sábado, e apenas 20 se classi-
ficaram para a grande final no do-
mingo. “Somos o 13° do estado pela 
força B, para um grupo que se for-
mou em maio desde ano, a coloca-
ção foi recompensadora. Todos me-
receram” afirmou a tradicionalista. 

Patrícia também agradeceu pelo 
trabalho dos instrutores Luizinho 
e Fernanda Vasconcellos, destacou 
ainda o apoio incondicional da pa-
troa Sandra Grasel.

O ENART é promovido pelo 
Movimento Tradicionalista Gaú-
cho (MTG) e é considerado o maior 
evento de arte amadora da América 
Latina.  Nos dias 15, 16 e 17, cerca de 
40 mil pessoas de todo o estado pas-
saram pelo parque de exposições da 
Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul, 
para conferir e participar das apre-
sentações. 

Foram 23 modalidades espalha-
das em 10 palcos. No palco princi-
pal, onde ocorreram as Danças Tra-
dicionais da Força “A”, a lotação de 
5 mil pessoas aconteceu diversas ve-
zes. Por ali passaram 40 grupos no 
sábado, passando 20 para a final. 
Na noite de domingo foram conhe-
cidos os ganhadores.

O CTG Tiarayú de Porto Ale-
gre, 1ª Região Tradicionalista foi o 
grande campeão na força “A”, com o 
tema baseado no botânico e viajante 
francês que visitou o Rio Grande do 
Sul em 1822, August Sant-hilaire, e 
levantou o público. 

 “Foi um grande ENART! Primei-
ro o tempo ajudou as pessoas que 
estavam no parque. Tudo o que foi 
planejado, em termos de horário, 
foi cumprido. As comissões avalia-
doras foram incansáveis. Fizeram 
um trabalho excelente, refletindo o 
trabalho da equipe técnica do Mo-
vimento e da vice-presidência artís-
tica. Terminamos com serenidade, 
tranquilidade e harmonia” come-
morou o presidente do MTG Nairo 
Callegaro.

Representantes de Santo Ângelo da gaita ponto, da dança 
tradicional gaúcha (força B), grupo musical de invernada e 

da chula são reconhecidos com troféus no ENART 2019 ao se 
classifi carem entre os melhores de todo o estado

Divulgação/GDF Os Farroupilhas

Daniel Forrati 

Divulgação/CTG Vinte de Setembro

Invernada Adulta do CTG Vinte de Setembro (conquistaram 14º lugar na força B)

Divulgação/GDF Os Farroupilhas

Invernada Adulta do GDF Os Farroupilhas (conquistaram 13º lugar na força B)

Patrícia Herter (coordenadora) e Sandra 
Grasel (Patroa)(GDF Os Farroupilhas)

CTG Tio Bilia/Redes Sociais

Mais de dez mil santo-angelenses devem ser vacinados
em Campanha contra o Sarampo

A Campanha Nacional de va-
cinação contra o sarampo 2019 já 
está em sua segunda etapa. Essa 
fase será realizada até 30 de no-
vembro tendo como meta imunizar 
o público jovem na faixa etária en-
tre 20 e 29 anos. Em Santo Ânge-
lo, são 10.188 jovens que devem se 
vacinar.

De acordo com Juliana da Rosa, 
coordenadora da Vigilância Epi-
demiológica e Imunizações da Se-
cretaria Municipal de Saúde, esta 
campanha será seletiva baseada 
na avaliação da caderneta de vaci-
nação para verificação da situação 
vacinal para o sarampo.

A situação epidemiológica em 
Santo Ângelo é de dez casos notifi-
cados de sarampo e todos descarta-
dos. A cobertura vacinal até o dia D 
de alcançou 90% para a vacina trí-

plice viral para crianças de um ano 
de idade.

Na segunda-feira, 18, primeiro 
dia da segunda etapa, foram verifi-
cadas 220 carteiras de vacinação e 
aplicadas 70 doses da vacina tríplice 
viral na faixa etária de 20 a 29 anos.

LOCAIS
As salas de vacinas funcionam 

nos seguintes dias e horários: ESF 
do Bairro Rogowski: segunda, 
quarta e quinta (das 13h30min às 
16h30min); ESF do Bairro Subuski: 
segunda e quarta (das 7h30min às 
11h30min); ESF do Bairro São Car-
los: terça e quinta (das 7 às 12 ho-
ras); ESF do bairro Nova: todos os 
dias (das 7h30min às 11h30min); 
ESF do Bairro Garibaldi Carrera 
Machado (Indubras): sexta-feira 
(das 7h30min às 11h30min e das 

13h30min às 16 horas); ESF do 
Bairro União: todos os dias (das 
7h30min às 12 horas); Secretaria 
Municipal de Saúde: todos os dias 
(das 7 às 12 horas e das 13h30min 
às 17h30min) e Centro Social Ur-
bano do Bairro Pippi: todos os dias 
(das 7 às 12 horas e das 13h30min 
às 16 horas).

No Dia D, em 30 de novembro, 
as seguintes unidades estarão aber-
tas das 8 às 17 horas: Secretaria 
Municipal de Saúde; Centro Social 
urbano; Posto Ernesto Nascimento 
Sobrinho (22 de Março) e ESF do 
bairro Nova.

SARAMPO
O Sarampo é uma doença in-

fecciosa aguda,transmissível e ex-
tremamente contagiosa, podendo 
evoluir com complicações e óbitos, 

particularmente em crianças des-
nutridas e menores de cinco anos 
de idade. A transmissão ocorre de 
pessoa a pessoa, por meio de secre-
ções respiratórias.

Os sinais e sintomas são febre, 
manchas vermelhas no corpo, tos-
se, coriza e olhos avermelhados e 
inchados.

Para a prevenção do sarampo o 
programa nacional e imunizações 
dispõem da vacina tríplice viral 
aplicada a partir dos seis meses e 
com um ano e a tetraviral a partir 
de um ano e três meses.

Esta vacina ainda pode ser feita 
até os 49 anos de idade. Os cida-
dãos podem procurar a sala de vaci-
nas mais próxima de sua residência 
com a caderneta de vacinação para 
verificar se precisa aplicar uma ou 
duas doses da vacina.
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Trio de santo-angelenses 
compõe a equipe do Clube Co-
meta, de Panambi, e ajudaram 
o time na conquista inédita do 
título de primeiro lugar da Liga 
Gaúcha de Sub 9 de Futsal. Ga-
briel Steinke Faustino, Miguel 
Krieger e Henry dos Santos 
Silvello têm nove anos de ida-
de, participam de um projeto 
chamado “Cometa Craques do 
Fututo” e no último final de 
semana, dia 17, foram até a ci-
dade de Rio Grande e voltaram 
de lá com o título inédito para a 
equipe que defendem. 

Desde março de 2019 os 
amigos Gabriel, Miguel e Hen-
ry percorrem o estado jogando 

pelo time e também desenvol-
vendo a superação pessoal ao 
participarem dos treinos que 
ocorrem em Panambi.

Gilson Faustino é pai de um 
dos atletas e relembra que o 
esporte é uma atividade impor-
tante na formação das crian-
ças, ressalta a importância do 
comprometimento, espírito de 
equipe e disciplina. 

O time foi montado no início 
de 2019 e se destaca pelo entro-
samento e a dedicação. A as vi-
tórias e conquistas que o time 
vem alcançado são resultado 
do esforço do grupo. Os alunos 
são comandados pelo Profes-
sor Brian Esposito, conhecido 

como “Pepe Brian”. 
“O projeto Cometa Craques 

do Fututo - Ano I é financiado 
pelo governo do Estado do Rio 
Grande do Sul - Secretaria do 
Esporte e Lazer - Pró-Esporte 
RS A equipe Sub9 é composta 
por: Henrique, Bruno, Muri-
lo, Lucas, Henry, Heitor, Ma-
teus Cardoso, Alysson, Miguel, 
Walter, Matheus Costa, Gabriel 
Steinke Faustino, Arthur e Ga-
briel Albrecht.

Técnico: Brian Esposito, 
Comissão técnica: Maiquel Du-
pont, Lucas Oliveira, Adriano 
Stahler, André Cruz. Supervi-
sor: Maicon VonMuhlen. Presi-
dente: Giane Martins. 

Trio santo-angelense Trio santo-angelense 
comemora conquista em comemora conquista em 

liga gaúcha de futsalliga gaúcha de futsal
Gabriel, Miguel e Henry participam do projeto Cometa Craques do Futuro e Gabriel, Miguel e Henry participam do projeto Cometa Craques do Futuro e 

conquistam o título de primeiro lugar da Liga Gaúcha de Sub 9 no Futsalconquistam o título de primeiro lugar da Liga Gaúcha de Sub 9 no Futsal
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ESCOLAS PILOTO DO NOVO ENSINO MÉ-
DIO REALIZAM HACKATHONS

Hackathons já fazem parte do cotidiano das dez 
escolas piloto do novo ensino médio de abrangência 
da 14ª Coordenadoria Regional de Educação. A ativi-
dade basea-se na metodologia do Design Thinking, 
que, por meio de dinâmicas em grupo, prioriza as 
habilidades dos participantes em um processo que 
transforma desafi os em oportunidades. A maratona 
está sendo desenvolvida com alunos do 9º ano, 1º, 2º 
e 3º anos do ensino médio. Segundo a Coordenado-
ra Regional de Educação, Rosa Maria de Souza, cada 
vez mais escolas encontram nessa ação alternativas 
para exercer a criatividade de seus alunos e obter 
soluções inovadoras para as mais variadas questões 
do dia a dia. A palavra Hackathon vem da mistura 
de duas outras palavras: “hack”, que signifi ca pro-
gramar com excelência, e “marathon”, de maratona. 
Traduzindo o conceito para o português, Hackathon 
é uma maratona criativa focada no desenvolvimento 
de soluções que possam impactar a escola tanto in-
terna quanto externamente. 

EDUCAÇÃO INDÍGENA MOBILIZA 
COMUNIDADES KAINGANG E GUARANI 

Cerca de 100 educadores da rede estadual, que 
compõem o Núcleo de Educação Indígena Kaingang 
e Guarani, participaram de formação nos dias 12 e 
13 de novembro, com o intuito de debater políticas 
públicas específi cas e elaborar o calendário de 2020 
nas escolas indígenas. O encontro, que ocorreu no 
Auditório Paulo Freire, no Centro Administrativo 
Fernando Ferrari (CAFF), teve a participação do 
escritor Daniel Munduruku. O chefe da divisão de 
políticas específi cas, do Departamento de Educação 
da SEDUC, Rodrigo Venzon, falou da importância do 
encontro. “Nosso objetivo é qualifi car profi ssionais 
das regionais para que multipliquem essa prática 
nas instituições de ensino. Além disso, este é um mo-
mento de alinhar os projetos para o próximo ano”, 
afi rmou. Representando a 14ª CRE participou a as-
sessora da Divisão de Políticas Específi cas em Educa-
ção, Mara Rubia Feira Vieira e a professora indígena 
da EE Indígena Igineo Romeu koe’ju, Maria Ortega.

SEDUC PROMOVE CAPACITAÇÃO DOS 
TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DA REDE 

ESTADUAL
A Secretaria Estadual de Educação promoveu, na 

terça e quarta-feira, 12 e 13 de novembro, a capaci-
tação dos cerca de 40 técnicos em informática.  Os 
profi ssionais atuam nas Coordenadorias Regionais 
de Educação, auxiliando os Núcleos de Tecnologia 
Educacional e prestando serviço de conectividade, 
infraestrutura de rede e suporte técnico de hardware 
às escolas estaduais. A formação ocorreu nas depen-
dências da SEDUC, trabalhando, entre outros temas, 
sobre as informações do sistema ISE e PROCERGS, 
dos provedores de internet e das manutenções pre-
ventivas dos equipamentos. Representando a 14ª 
CRE, participou Rosana Ciepanski Lopes.
ESCOLAS ESTADUAIS REALIZAM O QUAR-

TO “DIA D”
Na quarta-feira, 13 de novembro, ocorreu o quar-

to dia “Dia D” do ano de 2019. A atividade é parte 
do processo de implementação da Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) nas escolas das redes públi-
ca e privada do Rio Grande do Sul. Após a elaboração 
dos referenciais curriculares da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental nos estados em 2018, a ação 
promoveu discussão para a construção dos documen-
tos curriculares no território do município. Na prá-
tica, foi um momento para debates e a organização 
das escolas, com o enfoque em construir uma nova 
proposta de currículo a partir da BNCC e o Referen-
cial Curricular Gaúcho. Participaram das atividades 
equipes diretivas, professores e funcionários. O “Dia 
D” é um dia de refl exão, estudo e planejamento. Uma 
iniciativa do regime de Colaboração estabelecido 
entre a Secretaria de Estado da Educação, a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME/RS), 
e Sindicato do Ensino Privado (SINEPE/RS).

Geral
Divulgação
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A Maria Fumaça preservada pela ABPF – As-
sociação Brasileira de Preservação Ferroviária 
estará iluminada com decoração natalina e chega 
à estação do Bairro São Pedro em Santo Ângelo 
nesta quinta-feira, dia 21, às 20h. Este evento faz 
parte do projeto “Natal nos Trilhos” promovido 
em parceria com a Rumo e permite que a Maria 
Fumaça Mallet 204 percorra um itinerário que 
abrange 25 municípios gaúchos e 11 catarinen-
ses.  

O roteiro inicia nesta quarta-feira, dia 20, em 
Cruz Alta, vem para Santo Ângelo no dia 21 e se-
gue para Catuípe, Ijuí, Tupaciretã, Julio de Cas-
tilhos, Itaara... Depois de percorrer 36 cidades, 
conclui a série de passeios no dia 15/12 em Rio 
Negrinho (SC) - sede da ABPF SC. 

A Maria Fumaça Mallet 204 é considerada 
única deste modelo em funcionamento na Amé-
rica Latina e o projeto permite que a população 
conheça os detalhes da locomotiva e também os 
modelos de vagões restaurados pela Associação, 
combinações de transporte ferroviário que fi ze-
ram parte da história dos gaúchos e santo-ange-
lenses. 

Segundo a organização do evento, durante 
quatro semanas, milhares de pessoas poderão 
acompanhar o desfi le da locomotiva construída 
em 1950. A ação faz parte do projeto Natal nos 
Trilhos da Rumo, que envolve a passagem de 
trens iluminados e espetáculos artísticos em cin-
co estados do país. 

“É uma ação especial que simboliza o espíri-
to de Natal e o resgate da memória ferroviária”, 
destaca Renata Ramalho, gerente executiva de 
Sustentabilidade Socioambiental da Rumo. 

SEGURANÇA 

Para que todos possam assistir à passagem 
da Maria Fumaça em segurança, a Rumo 
chama a atenção para alguns cuidados es-
senciais: 

• Pare, olhe e escute, respeitando a sinali-
zação nas passagens em nível; 

• Mantenha distância segura da linha férrea 
antes, durante e após a passagem do trem; 

• Escolha um local seguro para registrar suas 
selfi es e imagens; 

• Nunca toque ou suba em locomotivas ou 
vagões, mesmo que estejam parados; 

• E lembre-se: o Natal é a celebração da vida. 
Só faça se for seguro!

Divulgação ABPF

Locomotiva a vapor Locomotiva a vapor 
chega à cidade nesta chega à cidade nesta 

quinta-feira, dia 21quinta-feira, dia 21
Os moradores de Santo Ângelo 
e de 36 cidades dos estados de 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul poderão acompanhar a 
passagem da Maria Fumaça 

Mallet 204 por meio do projeto 
Natal nos Trilhos, uma parceria da 
ABPF – Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária e da Rumo


