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O TEMPO HOJE

Oportunidade de reinvenção
ou a famosa segunda chance

JUREMIR

MACHADO

DA SILVA

PORTO ALEGRE

Renato orientou as ações
tomadas pelo Grêmio

Casa da rua Ludolfo Boehl no bairro Teresópolis sofreu danos com queda de árvore e poste, além da falta de serviços básicos como água e luz

Tabela do frete
terá reajuste de
até 15% no dia 20

Estado dá início ao plano
de concessão de rodovias

Material escolar
alternativo reduz
gastos em 30%

Preço da carne faz
crime organizado
mudar estratégias
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CAMINHONEIROS

Governo colocou também na sua
decisão o pagamento do frete do
retorno, a diária do caminhoneiro,
as refeições e a hospedagem.
Manutenção e valor do pedágio
também fazem parte.
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CAMINHÕES FRIGORÍFICOS

Colapsodos serviçosatinge
cidadedepoisde temporal
Quasemetadedos clientesdaCEEE ficou semenergia.Nodia seguinteda tempestadehavia

aindamuitasáreas sem luz.Quedadepostesedeárvores, parquesdestruídos, sinaleiras

apagadas, falta deágua, desabrigadoseprejuízos transtornaramdezenasdebairrosdaCapital.
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Preçosdomaterial escolar
podemvariarematé165%

U
m levantamento divul-
gado nesta semana pe-
lo Procon aponta varia-
ção média nos preços

do material escolar, que pode
chegar a 165%. Porém, em al-
guns casos, a majoração é ca-
paz de atingir 567%. O órgão da
Prefeitura de Porto Alegre apu-
rou preços de 34 itens da lista
de materiais, em quatro estabe-
lecimentos da Capital. Entre as
principais variações está o cus-
to do apontador plástico com de-
pósito, oscilando entre R$ 0,45,
numa loja, e R$ 3,00, em outra.
Os preços dos cadernos de dese-
nho, com 96 folhas, também cha-
mam a atenção, pois podem cus-
tar mais que o dobro, conforme
o estabelecimento. A pesquisa
consta em: bit.ly/2RsZw6a.

DICAS. A diretora executiva do
Procon Porto Alegre, Fernanda
Borges, aconselha os pais e res-
ponsáveis a realizar pesquisa
de custo antes das compras, e
alerta que as instituições de en-
sino não podem incluir certos
itens na lista do material esco-
lar. “A escola não pode exigir
produtos com marcas específi-
cas, por exemplo, e itens de uso
coletivo não devem constar na

lista.” Outras dicas para econo-
mizar na aquisição dos mate-
riais incluem o reaproveitamen-
to de produtos não usados no
ano anterior, a opção pela com-
pra de livros usados e de mate-
riais sem personagens. Também
é indicado fazer as compras
sem a presença das crianças.

APROVEITAMENTO. Pensando
não apenas em economia, mas
também em sustentabilidade, o
Colégio Santa Inês, na Capital,
inovou nas listas de materiais
da Educação Infantil. Objetos co-
mo caixas de papelão, tampi-
nhas de garrafa, galhos e semen-

tes secas substituem outros
itens que, anteriormente, preci-
sariam ser comprados pelos
pais dos alunos. A coordenadora
da Educação Infantil do Colégio,
Rosana Rego Cairuga, garante
que a inclusão dos chamados
“materiais não estruturados” na
lista resultou numa redução mé-
dia de 20% a 30% no valor final
gasto pelas famílias em 2019. Es-
te projeto da escola foi agracia-
do, em 2019, com o título de Hon-
ra ao Mérito, pelo Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino Pri-
vado do RS (Sinepe/RS), em re-
conhecimento pela inovação pe-
dagógico-administrativa.

n Trilha Ecológica: A programação
especial da trilha ecológica da
Fundação Iberê Camargo continua
neste final de semana. Amanhã, às
16h, a Oficina de Monotipia, volta
da a jovens e adultos, ensinará téc
nicas de gravura, utilizando elemen
tos coletados na natureza. Os encon
tros do Trilhando o Iberê são gratui
tos e ocorrem aos finais de semana,
até 26/1, na sede da Fundação
(av. Padre Cacique, 2000/POA).
Inscrições: bit.ly/2QZ77KH. Mais
informes: iberecamargo.org.br.
n Agroecologia: Inscrições, até ho
je, para a seleção ao Curso Técnico
em Agroecologia do IFSul e Esco
la Família Agrícola da Região Sul
(Efasul). Os estudos serão em Can
guçu, integrados e em regime de
alternância (uma semana na esco
la e outra, em casa). Inscrições gra
tuitas: https://forms.gle/shuBW
XoFfEF75cz16; ou na Aefasul
(rua João de Deus Nunes, 200).

A Secretaria Estadual da Edu-
cação reúne suas 30 Coordena-
dorias Regionais (CREs) para
preparar este ano letivo. A pauta
inclui planejamento de mudan-
ças pedagógicas previstas com a
implantação do projeto “A Esco-
la Gaúcha”; reorganização do ca-

lendário letivo 2019, afetado pe-
la greve; e avanço no ajuste da
matriz curricular do Novo Ensi-
no Médio e da nova Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC).

O secretário da Educação, Fai-
sal Karam, avalia que 2020 será
importante para a reorganização

pedagógica e financeira da Edu-
cação no Estado. “Teremos um
período de grandes reformas admi-
nistrativas que visam amenizar a
situação fiscal do RS, permitir
mais investimentos para obras e
oferecer um plano de carreira mais
justo aos servidores públicos.”
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Procon dá dicas de economia aos pais, e escola de Porto Alegre adota
materiais alternativos, que resultam em redução de até 30% nos gastos

Uso de materiais não estruturados gera redução considerável no custo
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