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23 de Setembro de 2022

Convocação de Acionistas

Pela presente ficam Vossas Senhorias convidados a se reunirem em Assembleia

Geral Extraordinária, na sede da empresa, Av. Ernesto Neugebauer nº 1985, 6º andar,

nesta cidade de Porto Alegre, às 13h30min do dia 23 de setembro de 2022, a fim de

deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA:

1) Extraordinariamente:

1.1) Aprovar o Aumento de Capital Social decorrente dos adiantamentos realizados

pela União e de atualizações financeiras de saldos; e

1.2) Alteração do Art. 5º do Estatuto Social da TRENSURB para adequar ao novo

valor do Capital Social.

Porto Alegre, 05 de setembro de 2022
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A
pandemia, o retorno do
país ao Mapa da Fome
– com o percentual de
brasileiros que não têm

certeza de quando farão a próxima
refeição acima da média mun-
dial (segundo dados da ONU) –
e a falta de reajuste (há 5 anos)
no repasse federal, fazem da me-
renda escolar um tema de relevân-
cia ainda maior a considerar.

Em Porto Alegre, para au-
mentar a qualidade da alimenta-
ção, a Secretaria Municipal de
Educação (Smed) estima que se-
ja necessário um investimento
de R$ 13 milhões, mais que o do-
bro de 2021. Em 2019, antes da
pandemia, a cidade investiu R$ 3
milhões. “Tudo está mais caro,
mas mantivemos, e até melhora-
mos, a merenda. A contraparti-
da da União, de R$ 10 milhões,
acabou no 1° semestre”, revela Sil-
via Pauli, nutricionista da Smed.

O mais recente levantamento
da Smed indica que, em 2019, fo-
ram mais de 23 milhões de refei-
ções, para cerca de 68 mil alunos
de 98 escolas próprias; e 214,

conveniadas. O relatório de 2022
ainda não saiu, e aguarda a
prestação de contas das escolas.

Segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU), o Brasil
retornou ao Mapa da Fome nes-
te ano. Francisca Carneiro, vice-
diretora da Escola Municipal In-
fantil Walter Silber, na Capital, diz
que percebeu mudanças nas

crianças em relação ao lanche:
“elas chegam pedindo café da ma-
nhã. Mesmo nas famílias que con-
seguem comprar comida, obser-
vamos que, agora, falta variedade”.

Na rede pública estadual tam-
bém há tentativas de melhoria.
Em fevereiro, o governo do RS,
por meio da Secretaria Estadual
da Educação, lançou o progra-
ma “Merenda Melhor”. A iniciati-
va aumenta, em 166%, a verba
para alimentação. Até 2021, as
escolas recebiam R$ 0,66 por re-
feição/aluno, sendo R$ 0,36 do
Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae); e R$ 0,30,
do Estado. Este ano, são R$ 1,16
para a mesma refeição, graças
ao aumento de R$ 0,50 do Esta-
do. E para escolas em ambien-
tes vulneráveis, foram implanta-
das duas refeições por turno.

Atualmente, outra preocupa-
ção atinge estados e municípios,
devido ao veto do presidente
Jair Bolsonaro ao reajuste do va-
lor da merenda escolar. A LDO
previa correção, pela inflação,
dos atuais repasses (ver box).

n Tecnologia: Prorrogadas, até 7/9,
as inscrições gratuitas ao progra-
ma “Gurias em Tech”. A iniciativa,
parceria entre PUCRS Carreiras,
Arezzo&Co e Growdev, prevê bol-
sa de estudo integral e oportunida-
dedecarreira.Dados: bit.ly/3c84Eel.
n Enfermagem: O curso “Trata-
mento de Feridas e Técnicas de
Curativos”, promovido na Capital
pela Fundatec, inscreve estudan-
tes e/ou profissionais de Enferma-
gem. Informes: bit.ly/tratferidas.
n Veterinária: Até 9/9, Dia do Ve-
terinário, estão abertas as inscri-
ções para a IV Semana Acadêmica
do Curso de Medicina Veterinária,
junto da III Mostra Científica, da
Universidade Regional Integrada
do Alto Uruguai e das Missões
(URI), no Campus Erechim. É volta-
da a acadêmicos e professores da
URI e de outras instituições de
Ensino Superior, bem como a pro-
fissionais da área. A programação
será entre 12 e 16/9, no auditó-
rio do Campus II da Universidade.
n Alemão: Inscrições abertas ao
Curso de Alemão – Iniciante e Con-
versação em Alemão, no Centro
Cultural 25 de Julho, em Porto
Alegre. Detalhes: (51) 3342-8733
ou rua Germano Petersen Jr., 250.
n Campeonato: Inscrições gratui-
tas, até 11/9, ao Campeonato Mu-
nicipal entre Escolas de League of
Legends, que ocorrerá na Capital
nos dias 21 e 22/9. Promovido pe-
la Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude, o jogo eletrôni-
co de estratégia e embate de equi-
pes é aberto a escolas de Ensino
Médio. Conferir: bit.ly/3KLVZeE.

Merendaescolar requer
atençãoemais recursos

ENSINO

Rede de ensino de Porto Alegre projeta aumentar, ainda neste ano,
o investimento nas refeições dos estudantes das escolas municipais

AGENDADOENSINO

n O Sindicato dos Estabelecimen-
tos de Ensino Privado do RS (Sine-
pe) e o Sindicato dos Professores
do Ensino Privado do RS (Sinpro)
concluíram as reuniões de nego-
ciação para a definição do Calen-
dário Escolar de 2023 da Educa-
ção Básica no Estado. O documen-
to aponta, como sugestão de início
das aulas, o dia 22/2; com encer-
ramento em 22/12. O recesso se-
rá entre 24 e 30/7; e o feriado
ponte, em 13/10. O Sinpro afirma
que o propósito é garantir os re-
cessos e as férias dos professores,
frente a demandas cada vez maio-
res. Ver proposta: bit.ly/3TWFfFR.

n Com 50,90% dos votos válidos,
do total de 1.864, Luciano Andreatta
foi eleito reitor da Universidade
Estadual do RS (Uergs); e Danni
Maisa, vice-reitora, para o manda-
to 2022/2026. Eles venceram a
Chapa 2, onde Leonardo Alvim
Beroldt da Silva buscava reeleição
para reitor; tendo como vice, Roche-
le da Silva Santaiana. O professor
Luciano tem mestrado e doutora-
do em Engenharia Civil/Ufrgs; e é
atual docente adjunto e coordenador
do Grupo de Pesquisa para Educa-
ção da Uergs. A comunidade uni-
versitária das 23 unidades e a
Reitoria votaram entre 24 e 26/8;
e a posse será em novembro.

direto ao ponto

Particulares sugerem
calendário escolar 2023

LucianoAndreatta é
eleito reitor da Uergs
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REPASSE FEDERAL

n O atual repasse da União a
estados e municípios por alu-
no/dia é definido conforme a
etapa e modalidade de ensino.
n Os valores, sem reajuste há
5 anos, são: Creches, R$ 1,07;
Pré-Escola, R$ 0,53; Escolas Indí-
genas e Quilombolas, R$ 0,64;
ensinos Fundamental e Médio,
R$ 0,36; Educação de Jovens e
Adultos, R$ 0,32; ensino Integral,
R$ 1,07; Programa de Fomento
às Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral, R$ 2,00; alunos
do Atendimento Educacional Es-
pecializado/contraturno, R$ 0,53.


