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Degradê, símbolos da dupla Gre-Nal, 
personagens de desenhos, super-heróis, 
raios e riscos, esses são os cortes mais pedi-
dos na Barbearia El Bigodon de Santo Ânge-
lo, que também oferece aos clientes corte de 
barba e bigode, sobrancelha e progressiva .

Ambientado com o conceito de “Barbe-
aria Vintage”, a El Bigodon conta com mesa 
de sinuca, antigas cadeiras do cinema, uma 
cadeira para corte de 1928, decoração temá-
tica e consumo de bebidas. 

Outro serviço que diferencia o local de uma 
barbearia comum é o “Dia do Noivo”, pensado 
especialmente para tornar únicas, as horas que 
antecedem o casamento.  “Fechamos a barbea-
ria, aí o noivo pode convidar os amigos e padri-
nhos para confraternizar, comer uns salgadi-
nhos, tomar uma cerveja, conversar, tirar fotos 
e preparar o visual”, explicou o empresário Ro-
drigo dos Santos Hermann. Ele é quem coman-
da a barbearia que está localizada na Avenida 
Brasil, próxima da rótula com a Getúlio Vargas 
e atende no local a mais de um ano e oito meses.

UM PÚBLICO VAIDOSO E EXIGENTE
Rodrigo ressalta que atualmente, o pú-

blico masculino está cada vez mais exigente 
e vaidoso. Devido a isso, no trabalho de um 
barbeiro não tem espaços para erros.

“Na barbearia também fazemos sobran-
celhas, progressiva e geralmente o pessoal 
vem até aqui com uma foto e pede pra cortar 
igual, por isso é importante estar em cons-
tante atualização. Mas a margem de erro é 
zero”, completou o profi ssional. Para aten-
der este público masculino, que é cada vez 
mais exigente, Rodrigo realiza constantes 
cursos na área. Recentemente o profi ssional 
participou de cursos em Passo Fundo, Ijuí 
e inclusive com Dill Black, um dos maiores 
barbeiros do país e frequentemente procu-
rado por famosos como Neymar, entre ou-
tros.

O PONTA PÉ INICIAL FOI EM 1999
O empresário explica que a carreira teve 

inicio em 1999, quando ainda era adolescen-
te e jogava futebol em Caxias do Sul. 

“Naquele tempo eu tinha uma máquina 
e fazia a minha própria barba. Foi então que 
um conhecido pediu para cortar o cabelo dele, 
e assim foi indo... Em seguida passei a cortar 

cabelos para juntar uma grana extra e trocava 
cortes por salgados em um bar que tinha nas 
proximidades da concentração”, conta.

Entretanto a iniciativa de montar um lo-
cal próprio teve início quase que por acaso. 
“Eu morava em Santa Rosa, estava no salão 
da minha esposa e comecei a cortar o cabelo 
do meu fi lho. Foi nesse momento que uma 
senhora viu e gostou do corte, então ela pediu 
para cortar o cabelo do fi lho dela, o pai que 
estava junto também gostou e pediu para cor-
tar o cabelo dele. No outro dia já estavam os 
tios do menino e familiares e assim foi indo... 
O pessoal gostava e indicava sempre”, ressal-
tou Rodrigo que tempos depois, abandonou o 
emprego formal e se dedicou ao próprio ne-
gócio que mantem até os dias atuais.

Atualmente a El Bigodon atende não 
somente crianças, mas também adultos 
e idosos. O horário de atendimento é das 
9h30min às 12h e, das 14h30min às 8h, de 
segunda a sábado.  Mais informações, bem 
como reservas de horários podem ser feitas 
pelo telefone/whatsapp: (55)99947-1309, 
fanpge: @elbigodonsantoangelo ou Hista-
gram:@hermannbarbeiro.

Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Marcos Demeneghi
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Qual o corte Qual o corte 
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua
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32°
23°

7 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

31°
23°

11 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

31º
22°

12 mm

28/12/2018 - 14h
1° Prêmio -  6.798
2° Prêmio -  3.574
3° Prêmio -  0.750
4° Prêmio -  9.311
5° Prêmio -  3.779
6° Prêmio -  4.212

28/12/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Editorial
 O ano foi marcado 

por centenas de fatos 
que surpreenderam 
muita gente e também 
fi zeram a alegria dos 
santo-angelenses. Em 
todos esses momentos 
o JOM estava lá e trou-
xe a realidade imparcial 
para todos os leitores. 
Pois bem, o ano se fi nda 
e é hora de fazer uma re-
trospectiva de tudo isso. 
Como já é tradicional, a 
última edição ano traz o 
caderno da Retrospecti-
va 2018. 

Nesta edição tam-
bém elencamos mais 
uma matéria da Série 
Agua Doce. Confi ra na 
página 5 mais informa-
ções sobre “O Guardião 
dos Olhos D’água” e leia 
o conteúdo que compõe 
mais uma série do JOM, 
que teve inicio neste ano 
e deverá continuar no 
ano que chega.

A capa é ilustrada 
por um dos espetáculos 
mais tradicionais do Es-
tado, o Som e Luz. Neste 
fi nal de ano, as apresen-
tações ganharam uma 
nova cara, saiba mais in-
formações na página 4.

Nesta edição tam-
bém estão elencadas 
matérias que compõem 
uma página de saúde. 
Na página 7 é possível 
ler uma matéria que 
aborda a quantidade de 
vagas deixadas pela saí-
da dos médicos cubanos 
e que já foram ocupa-
das, bem como, quantas 
vagas ainda não foram 
preenchidas. Além dis-
so, leia sobre a cobertu-
ra de um Café com a Im-
prensa, promovido pela 
Unimed Missões.

Uma das profi ssões 
mais antigas é a de Bar-
beiro. Hoje editamos 
uma matéria sobre este 
assunto. Por outro lado, 
o trabalho de uma ar-
quiteta santo-angelense 
ganhou destaque nas 
páginas de uma revista 
com abrangência em pa-
íses da América do Sul e 
noticiamos este fato.

Uma boa leitura, um 
ótimo fi nal de semana e 
que o próximo ano seja 
repleto de saúde, paz, 
realizações e surpresas 
positivas, nas quais, 
JOM estará lá. Levare-
mos todas as informa-
ções até você, leitor. Fe-
liz Ano Novo!

COMUNICADO
Em razão do feriado de 1º de janeiro, comunicamos que a próxima edi-
ção do Jornal O Mensageiro será no dia 5 de janeiro de 2019, sábado.

Minguante
29/12 a 4/1

Nova
5/1 a 13/1
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Ofertas válidas de 28/12 à 31/12/18, nos Supermercados 
COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões.

Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. 
Encomendas pelos fones: 3312-4159 e 3312-2369

TEMOS CONVÊNIO COM: Sindicato dos Professores Municipais -Sindicato dos 
Municipários - Aceitamos Cartão Sintriasa (CONVEYNET)

COXA E SOBRECOXA
INDIVIDUAL KG

R$ 5,69

ERVA MATE 
SEIVA PURA KG

R$ 9,99

A CADA R$ 50,00 EM COMPRAS, O CLIENTE RECEBERÁ UM CUPOM PARA 
PARA CONCORRER A 2 VALES-COMPRAS. SORTEIO NO DIA 02/01/2019

FARINHA DE TRIGO 
PANFÁCIL 5KG

R$ 9,69

ERVA MATE

CERVEJA SCHIN
1L S/ CASCO

R$ 4,69

REFRIGERANTE GUARANÁ 
CHARRUA 2L

R$ 3,69

GUARANÁREFRIGERAANTE GUAERAFILTRADO GOTAS 
GARIBALDI 660ML

R$ 9,49

PERNIL SUÍNO 
RESFRIADO KG

R$ 9,99

UÍNOPERNIL SU

(COTRISA CONDE)

Projeto residencial desenvolvido pela 
arquiteta santo-angelense Anizeret 
Petracco Grendene ganha destaque 
em revista com circulação em toda 

América Latina

Meio AmbienteArquitetura

Um dos projetos desen-
volvidos pela arquiteta santo-
-angelense Anizeret Petracco 
Grendene foi selecionado para 
compor a edição 2018 do Anu-
ário VEKA. 

Trata-se de uma revista com 
distribuição gratuita em toda 
a América Latina, distribuída 
a profissionais e empresas do 
ramo da construção civil, bem 
como para arquitetos e enge-
nheiros. 

A VEKA se autodenomina 
líder mundial na fabricação de 
sistemas de perfis para portas e 
janelas. Possui mais de 26 sub-

sidiárias no mundo, com uni-
dades de produção na Europa, 
Ásia e América, e representa-
ções em 80 países. 

Anizeret Petracco Grendene 
desenvolveu um projeto no qual 
combina materiais como ma-
deira, vidro, concreto e metal. 
Trata-se de uma residência fa-
miliar e o resultado do trabalho 
desta arquiteta se tornou uma 
referência para profissionais do 
setor. 

A família não abria mão de 
fatores como amplitude das pe-
ças, iluminação e integração. 
Segundo o Anuário da VEKA a 

Cozinha Gourmet, estar e jantar 
são integrados e voltados para 
uma ampla varanda. Destaca-se 
a iluminação natural e ventila-
ção. Os PVCs foram usados em 
amplos vãos projetados e fabri-
cados pela Patz Esquadrias.

Com 120 páginas, o Anuário 
VEKA tem conteúdo bilíngue 
(espanhol e português) e apre-
senta diversos outros projetos 
de arquitetura, do Brasil, da Ar-
gentina e do Chile, além de re-
portagens, entrevistas e artigos.

Uma versão digital será dis-
ponibilizada na íntegra no site 
da VEKA.

Projeto se 
torna uma 
referência 
no setor de 
aberturas

Reprodução do Anuário VEKA - Edição 2018 - Projeto Anizeret Petracco Grendene
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Cultura “Som e Luz 
em Corpos”

Encerra nesta noite uma temporada 
inédita e diferente do Som e Luz, 

exibido durante nove dias, faz  uma 
releitura do tradicional espetáculo. Som 
e Luz em Corpos foi coreografado pelo 

santo-angelense Dr. Odailso Berté e 
teve a interpretação corporal e vocal 
realizada ao vivo por acadêmicos de 

dança da UFSM, estudantes indígenas 
da UFSM e a comunidade Guarani de 

São Miguel das Missões
O Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo, onde 

diariamente se exibe o espetáculo de Som e Luz, que 
é interpretado pelas célebres vozes de Fernanda Mon-
tenegro, Maria Fernanda, Lima Duarte, Paulo Gracin-
do, Armando Bógus, entre outros importantes artistas 
brasileiros, agora é palco para o Som e Luz em Corpos, 
um espetáculo que põe a dança contemporânea em 
diálogo com a arquitetura monumental das Ruínas de 
São Miguel, dando corpo e movimento à música e texto 
do tradicional espetáculo de Som e Luz.

Criada em 2005 pelo coreógrafo e hoje professor 
do Curso de Dança-Licenciatura da Universidade Fe-
deral de Santa Maria, Dr. Odailso Berté, esta obra é 
uma intervenção artística no cenário natural onde 
sucedeu a saga missioneira, com 20 atores-bailarinos 
dando vida a personagens como as Ruínas, a Terra, 
o herói Sepé Tiarajú, os Jesuítas, os colonizadores 
espanhóis e portugueses, e os bravos índios e índias 
guarani.

Por meio do Projeto de Extensão “De terra seus 
corpos”, coordenado pela professora Mônica Borba, 
foi criado um convênio entre a Universidade Federal 
de Santa Maria, através do Curso de Dança – Licencia-

tura, e a Prefeitura de São Miguel, através da Secreta-
ria de Turismo, viabilizando uma série de atividades 
entre os acadêmicos do curso de dança, os estudantes 
indígenas da UFSM e a comunidade Guarani de São 
Miguel. As diferentes atividades pedagógicas e artís-
ticas com estes grupos nutriram o processo criativo 
que culminou com a remontagem do espetáculo. Os 
professores Mônica Borba e Crystian Castro, assinam 
a nova coreografi a, e Berté é responsável pela direção 
geral do espetáculo.

A temporada 2018 do Som e Luz em Corpos abriu 
no dia 20 de dezembro e segue nos dias 27, 28 e 29 de 
dezembro, às 21h30min, nas Ruínas de São Miguel. 
O espetáculo só não é apresentado em caso de chuva 
torrencial ou em situações de risco para os bailarinos 
no horário da execução da obra.

O Som e Luz em Corpos foi produzido pelo Labo-
ratório Investigativo de Criações Contemporâneas em 
Dança (LICCDA), e é uma realização da Universidade 
Federal de Santa Maria, da Prefeitura Municipal de 
São Miguel das Missões, e do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com o apoio 
da Associação dos Amigos das Missões.

FICHA TÉCNICA

Direção Geral: Odailso Berté
Direção Artística e Coreografi a: Mônica Borba e Crystian Castro
Produção: Laboratório Investigativo de Criações 
Contemporâneas em Dança (LICCDA)

PERSONAGENS E INTÉRPRETES

Sepé Tiaraju: Crystian Castro
Terra: Mônica Borba e Naylana Ferreira
Ruínas: Samara Schmidt e Maria Mariani
Padre Antônio Sepp: Helder Machado 
Jesuíta: Helder Machado 
Giambatista Primoli: Julio Henrique Hartmann
Giuseppe Brasanelli: Davilson Urbinatti
Marquês de Valdelírios: Henrique Soares
General Gomes Freire de Andrade: Odailso Berté
General José Joaquin Viana: Julio Henrique Hartmann
Emissário: Henrique Soares
Guaranis: Clarissa Iensen, Djenifer Nascimento, Estela de 
Mesquita, Jaqueline Molossi, Julia Urach, Maria Mariani, 
Naylana Ferreira, Samara Schmidt, Valéria Fraga, Crystian 
Castro, Davilson Urbinatti, Helder Machado, Henrique Soares 
e Odailso Berté
Soldados: Clarissa Iensen, Davilson Urbinatti, Helder 
Machado, Henrique Soares, Julia Urach e Julio Henrique 
Hartmann
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Existe um afloramento de água 
onde mora o casal Ivo Voltz e Rose-
li Schildt e no ano de 2018 a famí-
lia aceitou participar de um projeto 
denominado “Guardiões de Nascen-
tes”. Esta nascente está localizada no 
interior de Santo Ângelo, no Distri-
to Buriti e a disponibilidade hídrica 
daquela geografia, inspirou o nome 
do lugar, pois o povoado recebeu o 
nome de Olhos D’Água. 

Sr. Ivo resolveu participar do 
projeto Guardiões de Nascentes por 
interferência da  extensionista da 
Emater, Marcia Dezen, a principal 
ação consiste em fazer o refloresta-
mento da área que fica no entorno da 
nascente, cercar o local para evitar o 
trânsito de animais e a contamina-
ção da terra por urina e fezes. Ainda 
é feita a abertura de uma vala que 
tem a finalidade de criar uma barrei-
ra que impedirá o aterramento em 
caso de enxurradas. 

A atitude do Sr. Ivo ajuda que 
aquele lugar continue propício ao 
brotamento de água beneficiando 
vizinhos e futuras gerações, pois as 
atividades econômicas da família 
não dependem da nascente. A prin-
cipal renda da propriedade advém 
do cultivo da soja, depois o milho, 
trigo, aveia, entre outras atividades 
de subsistência. 

Depois da nascente que está sen-
do protegida pelo Sr. Ivo, existem 
outras, que aumentam o fluxo do 
córrego, unem-se a água da primei-
ra e formatam um curso de água que 
tem cerca de 3,5 quilômetros antes 

de desaguar no Rio Ijuí. Portanto, 
Sr. Ivo é o guardião de apenas uma 
das nascentes, a primeira de uma 
série que dá nome ao córrego Olhos 
D’Água e ao povoado que fica nas 
margens daquele fluxo de água. 

O relevo do lugar permite que 
a água da chuva que conseguiu pe-
netrar no solo e ficou guardada em 
reservatórios subterrâneos, apare-
ça em vertentes conferindo riqueza 
hídrica aos moradores. No passado, 
era a única fonte de água existente 
para todas as atividades dos primei-
ros moradores do lugar. “Existia uma 
roda d’água neste lugar” disse Ivo 
Voltz ele conta que mora há quase 39 
anos naquelas terras e a vertente era 
uma referência para os moradores. 
Atualmente as famílias bebem água 
de um poço artesiano e as vertentes 
nem sempre recebem a devida aten-
ção e cuidados dos moradores.

GUARDIÃO DE NASCENTES
Este projeto faz parte de uma po-

lítica pública da prefeitura de Santo  
ngelo, realizada por meio da Secre-
taria de Meio Ambiente, o programa 
recebeu cinco inscrições em março 
de 2018, e foi efetivada em apenas 
duas propriedades. Nesta ação da 
SEMA os “Guardiões de Nascentes” 
recebem as mudas, horas de traba-
lho com máquinas da Prefeitura e 
o material para o cercamento, bem 
como orientações dos técnicos da 
emater e engenheiros da Secretaria. 

O Secretário do Meio Ambiente 
considera baixa a adesão ao progra-

ma, pois entende que os proprietá-
rios de terras tem receio de receber 
os agentes da secretaria. Na primeira 
matéria da série “Água doce” infor-
mamos que os proprietários de ter-
ras recentemente concluíram o CAR 
- Cadastro Ambiental Rural e pelo 
menos, 300 nascentes foram cadas-
tradas. 

Mas estima-se que existam bem 
mais do que isso, os dados mostram 
o potencial hídrico da região, mas 
também alerta para a preservação 
das condições naturais para que a 
quantidade e a qualidade desta água 
continue a beneficiar os moradores. 

O reflorestamento considerado 
ideal para nascentes ou olhos d’água 

perenes é aquela que abrange um 
raio mínimo de 50 metros. 

Técnicos da Emater já detectaram 
e diagnosticaram que a atividade 
agrícola na região, tem compactado 
o solo precarizada a penetração de 
água no solo. Na década de 90, pro-
blemas semelhantes incentivaram a 
adoção da técnica de plantio direto, 
mas segundo a agrônoma, Márcia 
Dezen é necessário realizar mane-
jo adequado de rotação de cultura 
para que haja condições ideais para 
o eficiência do sistema.  Assunto que 
vamos tratar na próxima matéria da 
série Água doce e verificar qual o im-
pacto deste processo na estocagem 
de água no subsolo.

Guardião de olhos d’água

Ivo Voltz mostra o lugar exato onde a água emerge em sua propriedade

Na primeira matéria da série “Água doce” descobrimos que as chuvas regulares são responsáveis pela disponibilidade hídrica 
em nossa região. Hoje vamos conhecer a história de um “olho d’água” e um “guardião de nascentes” matéria que ajuda 

compreender o processo de formação dos córregos, arroios e rios com base na geografi a local 

São mantidos dois açudes próximos da nascente

Imagem da Cartilha do Código Florestal Brasileiro - Disponível em: http://www.cifl orestas.com.br

Água doce

Marcos Demeneghi
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Das 15 vagas ocupadas por 
profi ssionais cubanos, que dei-
xaram o Programa “Mais Mé-
dicos” em novembro, 11 estão 
preenchidas e os profi ssionais já 
estão atuando em Santo Ângelo, 
onde se revezam para cobrir o 
atendimento na atenção básica 
das 17 unidades de Saúde da Fa-
mília da rede pública.

 A saída dos profi ssionais 
cubanos aconteceu no mês de 
novembro, depois que Cuba 
anunciou o rompimento do con-
vênio que mantinha com o Bra-
sil desde 2013.

A expectativa é de que com o 
novo edital do Governo Federal 
com inscrições abertas até o dia 
10 de janeiro, as quatro vagas 
remanescentes sejam preenchi-
das. A informação é do secre-
tário municipal da Saúde Luis 
Carlos Cavalheiro. Segundo ele, 
os onze novos médicos estão se 
revezando para oferecer atendi-
mento em todas as unidades de 
saúde da família da cidade e, já 
no próximo dia 7 de janeiro, atu-
arão em regime de escala para 
dar cobertura às unidades do in-
terior, levando o serviço médico 
às comunidades rurais. 

“Estamos avançando na 
área de prevenção em saúde e 
aguardando desdobramentos 
do novo edital para que toda a 
rede pública esteja com médicos 
à disposição. Estamos otimistas, 
porém, caso as vagas não sejam 
preenchidas, o Governo Muni-
cipal fará os encaminhamentos 
necessários para garantir aten-
dimento médico em todas as 
unidades”, afi rmou Cavalheiro. 

“ANO DE GRAÇA”
Na avaliação do secretário Ca-

valheiro, 2018 foi um ano de gra-
ça para a saúde pública de Santo 
Ângelo. A abertura da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) do 
Bairro Pippi, a instalação da Uni-
dade de Saúde da Família (USF) 
modelo no Bairro São Carlos, o 
investimento de mais de R$ 250 
mil na reforma, ampliação e mo-
dernização da USFs dos bairros 
Nova, Subuski e Rogowski – já 
reinaugurada e em funcionamen-
to –, e a aquisição de novos veícu-
los, são realizações que vão de en-
contro aos anseios da população. 

“São ações e realizações que 
demandam um grande volu-
me de investimentos e que de-

monstram o comprometimento 
do Governo Municipal com a 
saúde da comunidade santo-
-angelense”, avaliou o secretário 
da Saúde.  A UPA vem se consti-
tuindo em uma grande conquis-
ta para a saúde local e referência 
regional. Conforme números 
divulgados pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, a unidade tem 
atendido em torno de duas mil 
pessoas por mês e obtido êxito 
na sua função de desafogar a 
procura pelo plantão do Hospi-
tal Santo Ângelo. “A luta agora 
é para o funcionamento inte-
gral da UPA 24 Horas, estamos 
articulando a habilitação junto 
ao Ministério da Saúde para a 
liberação de recursos do Gover-
no Federal. Com estes recursos 
vamos ampliar a capacidade de 
atendimento e os serviços ofe-
recidos de urgência em saúde”, 
informou Cavalheiro.  

Atualmente a UPA atende 
das 7 às 22 horas, de segunda a 
sexta-feira, e aos fi nais de sema-
na e feriados, das 7 às 19 horas. 
A unidade representa um inves-
timento de mais de R$ 150 mil 
mensais, com recursos próprios 
do orçamento do município.

AI PMSS/ Fernando Gomes

Saúde

Unimed Missões reúne imprensa e celebra as conquistas de 2018
O ano de 2018 foi de trabalho, con-

quistas e reconhecimento para a Uni-
med Missões/RS. Por isso, foi realizado 
na manhã da última quarta-feira, dia 
26, a primeira edição do Café da Manhã 
para a Imprensa, junto ao refeitório do 
Hospital. Segundo a Unimed. O evento 
foi uma oportunidade para agradecer à 
imprensa pela parceria durante o ano de 
2018 e criar laços ainda mais fortaleci-
dos para o ano que se aproxima. 

REESTRUTURAÇÕES
O ano foi de mudanças e desen-

volvimento para a cooperativa, que 
recebeu uma nova estrutura organiza-
cional, constituída em três Negócios: 
Hospital Regional Unimed Missões, 
Saúde Ocupacional e Soluções em 
Saúde – Planos de Saúde. Com essa 
reorganização, mostrou-se necessária 
a unifi cação da Recepção Central do 
Hospital, que hoje atende os serviços 
do Laboratório, Diagnóstico por Ima-
gem e Internações. O atendimento 
também foi ampliado, passando a ser 
realizado das 7h às 19h de segunda a 
sexta, e das 7h ao meio-dia no sábado. 

Ainda foi realizada a readequação 
do Bloco Cirúrgico. Nele, uma das no-
vidades é o Berçário Conjunto, que 
possibilita que mãe e fi lho possam fi -
car no mesmo cômodo após o nasci-
mento da criança. 

PREMIAÇÕES EM 2018
Durante o ano de 2018, a coopera-

tiva foi reconhecida com a classifi ca-
ção Prata na 3ª edição do Selo Hospi-
tal Unimed de Sustentabilidade; com 
a classifi cação Prata na edição de 2018 
do Selo de Governança e Sustenta-
bilidade, concedido pela Unimed do 
Brasil; e com a 8ª colocação entre as 
melhores empresas para se trabalhar 
no Brasil na categoria Planos de Saúde 
no ranking de saúde da Grace Place To 
Work (GPTW).  

Em novembro, foi ofi cializado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), o resultado da auditoria 
realizada no mês de setembro, conce-
dendo à cooperativa o certifi cado de 
acreditação no Programa de Acredita-
ção de Operadoras de Plano de Saúde. 
Com requisitos instituídos pela Reso-
lução Normativa – RN 277. 

OBJETIVOS PARA O FUTURO
No próximo ano, a Unimed Mis-

sões/RS pretende dar continuidade 

aos programas de melhorias em ges-
tão, inovação em produtos/serviços 
e processos, ações de humanização, 
além de investimentos na qualidade, 
excelência e satisfação dos clientes. 

“Este foi um ano de muitos desafi os 
e desenvolvimento para a cooperativa, 
em que fi cou evidente a importância 
do trabalho diário, contínuo e reali-
zado conjuntamente por uma equipe 
comprometida com a promoção da 
saúde regional. Agradecemos a todos 
que, direta ou indiretamente, fez par-
te dessa trajetória e estará conosco no 
próximo ano”, ressaltou o presidente 
da Unimed Missões/RS, Dr. Roberto 
Valandro Bellinaso.  

Com 46 anos de história e a missão 
de oferecer soluções com qualidade 
ao cliente, a Unimed Missões/RS se 
consolida como referência em saúde, 
abrangendo 27 municípios da região 
das Missões, com 131 serviços cre-
denciados, empregando diretamente 
518 colaboradores. Conta com 265 
médicos cooperados, 20 deles inclu-
ídos apenas este ano, disponibilizan-
do das mais diversas especialidades e 
serviços de alta complexidade, antes 
encontrados apenas em grandes cen-
tros. Ainda emprega um expressivo 
número de colaboradores em postos 
de trabalhos indiretos, como é o caso 
de clínicas médicas.

O Presidente da Unimed Missões, Roberto Valandro Bellinaso e o diretor corporativo, Renato 
Velasques, agradeceram a presença da imprensa e destacaram o papel importante que os 

veículos de comunicação tem para divulgar as ações e acontecimentos da cooperativa.

Faltam quatro médicos para cobrir 
a saída dos cubanos no município

Segundo a prefeitura municipal, onze profi ssionais estão se revezando no atendimento das unidades da cidade. 
A partir de janeiro, o revezamento vai chegar ao interior

Atendimento em uma unidade de atenção básica de Santo Ângelo

Michael Garcia
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Ação de natal
Minéia e Maurício 

Meneghetti realizaram 
uma Ação de Natal 
nesta semana e presen-
tearam crianças inter-
nadas na pediatria do 
Hospital Santo Ângelo. 

“Não importa se o 
ano foi bom ou ruim, 
sempre há o que agra-
decer! E é muito legal 
fazer parte disso. Natal 
é sinônimo de grati-
dão, somos gratos por 
tantos momentos bons 
compartilhados”, des-
tacou o casal.

Divulgação


