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O solo das 
lavouras 

missioneiras 
está perdendo 
a capacidade 

produtiva

Mas o problema tem 
solução, áreas de 
lavouras que participam 
do projeto  orientado 
pela EMATER: 
“Conservadores 
de Solo de Santo 
Ângelo” alcançaram 
produtividade maior que 
a média do município e 
conseguiram minimizar 
os efeitos da estiagem

81 pessoas estão 
com dengue 
e a prefeitura 
inicia uma ação 
de limpeza na 
cidade
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SEX

MÁX. 23°
10°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

25°
11°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

27º
11°

0 mm

9/4/2020 - 14h

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

9/4/2020 - 18h

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

MÍN.

Cheia
8/4 a 13/4

Minguante
14/4 a 22/4

Notas

Peixe frito em porções ou peixe in natura por 
quilo estão à venda no Pavilhão dos Hortifruti-
granjeiros e Agroindústrias em horário diferen-
ciado até o meio-dia de sexta-feira, dia 10, em 
Santo Ângelo. 

Durante a semana o atendimento foi realiza-
do entre 8h e 20h sem fechar ao meio-dia e nesta 
Sexta-Feira Santa a feira funciona até às 12h. 

Paralelo a venda dos pescados estão disponí-
veis os panificados, chimias, embutidos, hortifru-
tigranjeiros que tradicionalmente compõe a feira. 

Peixe até ao meio-dia

A regularização do CPF pode ser feita pelo sí-
tio http://rfb.gov.br, no botão “CPF”. Caso a ope-
ração no site não dê resultado conclusivo, o con-
tribuinte (que, em tempos normais, iria à unidade 
de atendimento), deve enviar um e-mail para o 
endereço atendimentorfb.10@rfb.gov.br. 

No campo “assunto”, deve-se escrever “CPF”. 
No corpo da mensagem, o contribuinte informa 
(se tiver) o protocolo de atendimento gerado pela 
internet (no sítio da Receita Federal) ou fornecido 
por uma entidade conveniada (Banco do Brasil, 
Correios ou Caixa Econômica). 

Além disso, é preciso informar um telefone 
para contato, anexar os documentos básicos de 
identificação (identidade, título de eleitor e com-
provante de endereço) e uma fotografia (selfie) 
segurando o documento de identidade, de forma 
a possibilitar a identificação e conferência do do-
cumento. Dependendo do caso (menores, cura-
telados, falecidos, estrangeiros...), o contribuinte 
deverá também anexar cópias legíveis de outros 
documentos. 

Acesse o site da RFB ou entre em contato pe-
los telefones disponíveis para saber mais sobre a 
documentação necessária. 

Receita Federal no RS 
institui atendimento 
por e-mail para CPFs

A Secretária Municipal da Saúde adquiriu três 
mil máscaras descartáveis para atender a demanda 
de profissionais que atuam nas unidades de Saúde e 
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro 
Pippi. Essa é mais uma medida de combate ao novo 
Coronavírus (Covid-19) da secretaria de Saúde ao ad-
quirir o material da empresa santo-angelense Dani 
Holzbach para proteger os trabalhadores do setor. 

De acordo com o secretário municipal de Saúde, o 
médico Luis Carlos Cavalheiro, o primeiro lote com-
preende mil máscaras, equipadas com elásticos, que 
são capazes de reter 98,8% das bactérias. “O segundo 
lote, com duas mil unidades, será entregue na próxi-
ma semana. As primeiras mil unidades já foram dis-
tribuídas aos profissionais da Saúde”, explica. 

Três mil máscaras

Uma crítica explícita a maior rede de comuni-
cação do Brasil foi exposta no centro de Santo Ân-
gelo. O material publicitário se apoia no combate 
a corrupção, com a frase “o vírus que mais mata 
no Brasil, é o vírus da corrupção”. A campanha faz 
alusão ao Novo Coronavírus (Covid 19) e as medi-
das de afastamento social, que na interpretação de 
uma parcela de moradores é exagerada e poderá 
ser mais catastrófica que o próprio vírus. 

Uma parcela de moradores de Santo Ângelo já 
haviam se manifestado contrários às medidas de 
afastamento social e realizaram uma carreata pe-
las ruas da cidade, do mesmo modo que se mani-
festam livrevemnte em redes sociais. 

Os seguidores do Presidente acreditam que a 
linha editorial dos programas de jornalismo da 
Rede Globo é tendenciosa e pretende desqualificar 
o modo de atuação de Bolsonaro. 

Como os veículos de comunicação ligados a 
Rede Globo apoiam as medidas e fazem uma cam-
panha massiva para que a população se cuide e 
não saia de casa, os apoiadores mais radicais do 
Presidente da República estão atacando a Rede 
Globo com adjetivos como o do outdoor. 

No entanto, a colocação do outdoor veio no 
momento da pandemia, pessoas preocupadas com 
a saúde financeira das empresas criticam a polí-
tica de afastamento social adotada pelos técnicos 
do ministério da saúde, prefeitos e governadores.

O material insinua ainda que a campanha do 
cartaz faz parte de um pacote anticrime assinada 
pelo Ministro Sérgio Moro.

Foi neste mesmo local que no período pré-
-eleitoral um outro outdoor com conteúdo políti-
co foi posto. Naquela época (2018), foi estudada 
pelo Ministério Público a possível configuração de 
campanha eleitoral antecipada. Mesmo que fosse 
em período de campanha, outdoors também não 
eram permitidos.

Esta prática não foi coibida pelo Ministério 
Público e nem pela justiça eleitoral, pois não foi 
considerada propaganda eleitoral, ou seja, o Mi-
nistério Público não encaminhou o processo para 
a justiça eleitoral e apenas aconselhou a retirada 
do material, sem uma possível punição aos res-
ponsáveis. O fato volta a se repetir e agora o alvo 
é a Rede Globo.

Retrato Cotidiano

Outdoor no centro de 
Santo Ângelo faz crítica 

explícita a Rede Globo

Marcos Demeneghi
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COMUNICADO

O Clube Gaúcho levando em consideração o estágio de trans-
missão do covid-19 a nível mundial, após recomendação de res-
trição do contato social e aglomerações, em convergência com as 
orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Mi-
nistério da Saúde, bem como com base no Decreto Estadual nº 
55.154 datado de 01 de abril de 2020, e, no intuito de prevenção 
da saúde de seus associados e familiares, o CG decidiu pelo fecha-
mento das suas Sedes Social e Campestre até o dia 30/04/2020, 
e por consequência CANCELAR TEMPORARIAMENTE toda e 
qualquer atividade Festiva, Social, Recreativa ou Esportiva nesse 
período.  

Os prazos e medidas previstas neste Comunicado poderão ser 
prorrogados e reavaliados a qualquer momento, acrescendo-se 
outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evo-
lução dos casos no Município.

Informamos que os valores já pagos pela locação, poderão ser 
reembolsados na Secretaria da Sede Social do Clube, mediante 
apresentação do recibo de pagamento.

Agradecemos a compreensão de todos.

Santo Ângelo/RS, 07 de abril de 2020.

Saúde

Idosos aplicam a dose da vacina sem sair do carro. Esta ação ocorreu na quarta-feira, dia 8

Semana fecha com 3.090 
pessoas imunizadas

Vacinação contou novamente com o sistema de “Drive Thru” e esteve disponível em 17 
unidades de saúde do município. Novas doses somente na próxima semana

No quarto dia da primeira etapa nacional da cam-
panha em Santo Ângelo mais 500 pessoas foram 
imunizadas, fechando a semana com 3.090 idosos e 
trabalhadores da saúde vacinados contra a Influenza. 
Segundo relatório da Secretaria de Saúde, desde o iní-
cio da campanha nacional, com doses sendo repassa-
das pelo Ministério da Saúde em quantidade gradual 
para os municípios, já são 13.220 pessoas imunizadas 
no município.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica e 
Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
enfermeira Juliane da Rosa, informa que nesta primei-
ra fase de imunização, população idosa e os profissio-

nais da Saúde foram os prioritários. “O município de 
Santo Ângelo tem mais de 32 mil pessoas a serem va-
cinadas, dentro das fases desta campanha nacional de 
vacinação”, explica. 

O Dia “D” ocorre em 9 de maio. A segunda fase da 
campanha começa em 16 de abril para professores, 
profissionais das forças de segurança e salvamento. 
Após o Dia “D”, serão vacinadas as crianças de 6 me-
ses a 6 anos incompletos (5 anos, 11 meses e 29 dias), 
pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-
-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e 
portadores de condições especiais. A campanha segui-
rá até o dia 22 de maio.

Uma parceria do Conselho das Secretarias Muni-
cipais de Saúde do Rio Grande do Sul (COSEMS/RS) 
e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) viabilizou a 
doação de álcool da União da Indústria da Cana de 
Açúcar (UNICA) para diversos municípios gaúchos, 
com a participação da indústria Camera e do Sicre-
di. A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo 
recebeu na manhã desta quarta-feira (08) 32 lotes, 
contendo 640 unidades de álcool 70º, considerado 
mais eficaz na prevenção ao novo Coronavírus.

Segundo o secretário municipal de Saúde de 
Santo Ângelo, Luis Carlos Cavalheiro, estas unida-
des serão utilizadas na higienização dos veículos  e 
nas ambulâncias da Secretaria de Saúde. “As Uni-
dades Básicas de Saúde e as Estratégias Saúde da 
Família também serão contempladas com o produto 
para a higienização, garantindo segurança aos pro-
fissionais e à população que usufrui destes locais, 
mitigando o risco de contaminação pelo novo Coro-
navírus”, argumentou. 

A entrega foi encaminhada ao município por 
meio da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, pelo 
coordenador Iuri Sommer Zabolotsky. 

Secretaria de Saúde 
recebe doação de 

álcool

O município foi contemplado com 640 unidades da 
solução a 70º para uso das unidades de saúde e à 

higienização de veículos e ambulâncias

Rodrigo Bergsleithner

Rodrigo Bergsleithner
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AÇÃO DE LIMPEZA NOS BAIRROS

Saúde

81 pessoas estão com dengue em Santo Ângelo
Nos últimos 15 dias os casos de 

dengue aumentaram na cidade e o 
fato soou como um sinal de alerta as 
autoridades ligadas a saúde. O secre-
tário municipal de Saúde, Luis Carlos 
Cavalheiro, passou a alertar a popula-
ção e agentes de fiscalização para mais 
controle dos focos do mosquito em 
Santo Ângelo. Na última quarta-feira, 
dia 8, confirmou que existem 81 casos 
confirmados de dengue. 

O Secretário Cavalheiro lembrou o 
óbito de uma idosa de 71 anos por den-
gue hemorrágica. Esse foi o primeiro 
caso de dengue hemorrágica registra-
do em Santo Ângelo e a primeira mor-
te no Estado por essa versão da doen-
ça. “Estamos numa região endêmica 
para a dengue e todo o cuidado deve 
ser tomado. 

Mesmo com todas as ações que es-
tão sendo realizadas pelo poder públi-
co, é importante estar consciente que 
a tarefa principal é cada um fazer a 
sua parte, eliminando possíveis focos 
do mosquito Aedes Aegypti, vetor da 
doença, limpando os pátios e verifi-
cando os locais onde possa haver água 
parada”.

Também foi destacado pelo secre-
tário o trabalho conjunto que é reali-
zado entre a Secretaria Municipal e a 
12ª Coordenadoria Regional de Saúde. 
Nos locais onde são notificados pelo 
município casos da doença, a Regional 
realiza a aplicação do chamado UBV 
costal e com os casos confirmados é 

realizado o chamado fumacê. Entre-
tanto, Cavalheiro lembra que tanto o 
UBV costal como o fumacê atingem 
o mosquito adulto e não eliminam as 
larvas. “Se a eliminação dos possíveis 
focos não for feita pela comunidade, 
logo essas larvas se transformam em 
mosquitos e o ciclo recomeça”. 

REFORÇO
Além das ações da força-tarefa de 

recolhimento de lixos e entulhos, Luís 
Carlos Cavalheiro cita ainda o reforço 
da equipe de combate a dengue da Vi-
gilância Ambiental, com a contratação 
emergencial de mais dez pessoas. Seis 
delas já começaram a trabalhar nesta 
semana. Também foi realizada a com-
pra de insumos para a aplicação dos 
inseticidas e equipamentos de prote-
ção individual para os profissionais 
que realizam esse trabalho. 

A força-tarefa é composta pelas 
secretarias municipais da Saúde, Vi-
gilância Ambiental, Meio Ambiente, 
Obras e Serviços Urbanos, Transpor-
tes, Agricultura, Vigilância Sanitária 
com apoio do 1º B Com. O secretário 
informa que o trabalho de recolhi-
mento é precedido da passagem de um 
carro de som nos bairros, orientando 
os moradores para que coloquem em 
frente às residências os materiais a 
serem coletados. “Isso é importante 
para que o descarte seja feito no dia 
correto, evitando que esse lixo perma-
neça nas calçadas”.

Retirada de lixo e entulho realizada em bairros da cidade. As ações ini-
ciaram na sexta-feira, dia 3, pelos bairros Harmonia e União, e nesta semana 
já foram visitados os bairros Pilau e Santa Fé , Boa Esperança, Kurtz, Ro-
senthal e Santo Antônio, Rosenthal e Santo Antônio e o trabalho no Bairro 
Menges. Devido ao feriado da Sexta-Feira Santa, o trabalho será retomado 
na segunda-feira.

A ação tem o apoio do 1º Batalhão de Comunicações e envolve a forma 
de trabalho da secretarias municipais da Saúde, Vigilância Ambiental, Meio 
Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes, Agricultura, Vigilância 
Sanitária e o apoio do 1º BCom de Santo Ângelo. Estão sendo utilizados dez 
caminhões e três retroescavadeiras das secretarias municipal de Meio Am-
biente, Obras, Transportes e Agricultura. 

Regras para 
frequentar 

supermercados
Foi limitada a entrada simultânea de clientes nos Supermercados 

e caixas estão usando dispositivos que garantem mais proteção
A entrada simultânea nos supermer-

cados Weinert foi limitada a 30 clien-
tes e uma pessoa por família. Segundo 
Henrique Weinert, a média de perma-
nência dentro dos supermercados é de 
20 minutos, tempo que ele considera 
suficiente para que todos realizem com-
pras com tranquilidade. 

Dentre as medidas que estão em 
função da necessidade de afastamento 
social, a administração do supermerca-
do aconselha a pulverização do movi-
mento, evitando assim, a concentração 
de pessoas nos horários de pico, ou seja, 
todos os clientes que podem evitar a ida 
ao supermercado nos horários compre-
endidos entre 10h e meio-dia e 16h30 
às 19h, procurem outro horário que seja 
mais adequado. 

O supermercado segue orientação 
da vigilância sanitária e Henrique Wei-
nert divulgou estas informações em 
um vídeo gravado e repassado aos seus 
clientes. A iniciativa está em função do 
aumento do movimento, principalmen-

te neste período do mês que tradicional-
mente é de maior volume de clientes. 

Henrique esclarece que já tomou 
várias medidas de prevenção, mas que 
ainda não foram suficientes, caso um 
cenário mais grave de transmissão do 
vírus COVID 19, se instale em nosso 
município. Além da limitação do núme-
ro de clientes simultâneos nas lojas, foi 
disponibilizado álcool gel na entrada,  
feita à higienização com mais cautela e 
rigor nos carrinhos e sextos e os caixas 
estão usado visores como forma de pro-
teção dos trabalhadores.  

NACIONAL SUPERMERCADOS
No Nacional Supermercados foi 

criada uma faixa horária específica para 
os idosos e um cartaz na porta de entra-
da informa aos clientes sobre este pro-
cedimento, que já foi adotado desde o 
dia 19 de março. 

Idosos e grupo de risco devem fre-
quentar aquele estabelecimento entre 
8h e 9h. Cartaz encontrado em frente ao supermercado Nacional

Marcos Demeneghi
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Com o projeto “Conservadores de Solo de Santo  
Ângelo” agrônomos da Emater comprovam que o solo 
das lavouras missioneiras está perdendo a capacidade 
produtiva. O trabalho iniciou em 2017 em uma área 
de 600 ha, neste projeto são aplicadas técnicas con-
servacionistas no solo que permitiram minimizar as 
perdas ocasionadas pela falta de chuva na região. 

O trabalho ainda está em desenvolvimento e aná-
lise, mas a Agrônoma Márcia Dezem do Escritório da 
Emater de Santo  Ângelo adiantou algumas conclu-
sões obtidas a partir da última safra de soja. 

“A produção nas lavouras que participam do pro-
jeto foi superior à média geral do município. Enquan-
to a maioria obteve a produtividade média de 24 sacas 
por hectare, as  lavouras cadastradas no programa al-
cançaram médias que variam entre 38 e 50 sacas por 
hectare” informou a extensionista. 

O trabalho dos extensionistas locais é feito com 
base em uma pesquisa científica produzida pela Em-
brapa que em seus trabalhos identificou problemas 
de estrutura de solo, em maior ou menor grau. Sendo 
esta característica um fator seriamente limitante de 
produção em todo o território nacional.

PORQUE USAR TÉCNICAS 
DE CONSERVAÇÃO DO SOLO?

A falta de chuvas regulares no período de desenvol-
vimento das lavouras acarretou nesta safra 2019/2020 
uma quebra estimada em 60%. A pesquisa ganhou for-
ça neste cenário e os resultados obtidos na área ana-
lisada podem servir de referência para produtores da 
Região das Missões, que poderiam evitar parte do pro-
blema. 

Para verificar a eficácia das técnicas conservacio-
nistas a produtividade média foi comparada entre áre-
as da mesma lavoura e com regime de chuvas iguais. 
Nos lugares onde foram aplicadas os resultados obti-
dos foram visivelmente superiores e mensuráveis. 

A partir deste trabalho conclui-se que além da fal-
ta de chuva, fatores como falta de matéria orgânica no 
solo, rotação de cultura deficiente, desestruturação da 
engenharia de curvas de nível e terraços e até mesmo, 
manejo inadequado de calcário e fertilizantes, são fa-
tores que contribuem para a frustração financeira das 
safras na região. 

Afinal, todos estes fatores se apoiam nas proprie-
dades microbiológicas do solo que permitem “mais” ou 
“menos” fixação de água e nutrientes na lavoura e con-
sequentemente nas plantas. 

SAIBA O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O 
SOLO DAS LAVOURAS MISSIONEIRAS 
Márcia Dezen explica que “quando se fala em solo 

fértil muitos entendem como altos níveis de nutrientes 
presentes no solo. Na realidade, um solo fértil abrange 
não só a questão química, mas também a parte física, 
relacionada à porosidade e a biológica que está relacio-
nada à matéria orgânica e microorganismos benéficos 
presentes. Altas produtividades são alcançadas quando 

se consegue equilibrar estes três fatores primordiais”.
Um dos principais sintomas do solo desestrutu-

rado é a compactação. Nestas condições a chuva que 
incide na lavoura não consegue penetração suficiente, 
escorre pela superfície, leva consigo nutrientes e a ter-
ra volta a ficar seca rapidamente, com isso, as plantas 
sofrem com a falta de água e não produzem de modo 
adequado, mesmo com adubação química e controle 
de doenças e pragas. 

“CONSERVADORES DE SOLO 
DE SANTO  ÂNGELO”

O agrônomo e extensionista Álvaro Uggeri in-
formou que no ano de 2017 foi criado um grupo no 
intuito de aplicar a campo os preceitos da agricul-
tura conservacionista e estimular os agricultores 
as serem também pesquisadores e observadores. 

Para os extensionistas da Emater a estrutu-
ração do solo é a base do sistema e o fator mais 
importante a ser observado neste contexto. “A 
produtividade se constrói a partir de ajustes nos 
vários fatores de produção, população de plantas 
ideal, fertilidade, controle de competidoras, in-
setos e doenças e também a estruturação de solo 
que é a base do sistema, sendo portanto um dos 
fatores mais importantes” acrescenta Álvaro.

Estruturação do solo só se consegue com a uti-
lização dos preceitos da agricultura conservacio-
nista: rotação de culturas (onde deve ser alcança-
do no mínimo 8 toneladas de palha por hectare 
por ano) plantio em curva de nível, terraceamen-
to e fertilização e calagem adequada.

É importante corrigir os problemas de fertilida-
de em profundidade e também corrigir problemas 
de estruturação, como o adensamento e a compac-
tação pois, além de prejudicar a produtividade das 
lavouras o adensamento causa o escoamento super-
ficial da água sobre o solo, água perdida que acaba 
por não nutrir as plantas, não abastece o lençol fre-
ático, não mantém as nascentes, carreia os insumos 
agrícolas e o material orgânico para os mananciais 
de superfície, danifica as estradas polui e contami-
na os sistemas do entorno”

AS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES APLICA-
DAS NA METODOLOGIA DE MANEJO?
Segundo informações do escritório local da 

Emater o trabalho foi iniciado com intervenções à 
campo a partir da identificação de possíveis fatores 
limitantes como adensamento, compactação e ero-
são de solo. A partir do diagnóstico montamos com 
o agricultor estratégia de manejo de acordo com a 
realidade em termos de sistema de cultivos, máqui-
nas e equipamentos disponíveis e disponibilidade 
de tempo e mão de obra. Todos os passos são discu-
tidos com o agricultor.

O objetivo principal deste trabalho é que ao 
ajustar a base de sua empresa, que é o solo, o agri-
cultor alcance boas produtividades, principalmente 
em anos de baixos volumes de chuva

Também de forma indireta, ao estruturar o solo, 
temos os benefícios ambientais, a água infiltrará 
com maior facilidade abastecendo o lençol freático 
e as nascentes, diminuindo os riscos de erosão e a 
perda de solo para os rios (o que temos visto regu-
larmente nas águas barrentas de nossos rios).

O solo das 
lavouras 

missioneiras 
está perdendo 
a capacidade 

produtiva

Extensionistas da Emater de Santo  
Ângelo comprovam o que pesquisadores 
da Embrapa tem alertado. Sem medidas 
de conservação o solo das lavouras 
está cada vez mais compactado, a 
água escorre pela terra e leva junto 
o investimento dos agricultores. Mas 
o problema tem solução, áreas de 
lavouras que participaram do projeto 
Conservadores de Solo alcançaram 
produtividade maior que a média do 
município e conseguiram minimizar os 
efeitos da estiagem

Márcia Dezem

Estruturação do solo só se consegue com a utilização 
dos preceitos da agricultura conservacionista: rotação de 
culturas (onde deve ser alcançado no mínimo 8 toneladas 

de palha por hectare por ano) plantio em curva de nível, ter-
raceamento e fertilização e calagem adequada.

Márcia Dezem

Tarde de campo sobre estruturação de Solo (junho 2019)

Álvaro Uggeri

Agronegócio
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Servir desinteressadamente

Medidas internacionais em
tempo de coronavírus

O coronavírus (COVID-19) está mudando a ma-
neira como viajamos, congregamos e servimos nas 
comunidades ao redor do mundo. Estamos preocu-
pados com todos os associados e com as pessoas que 
servimos, e é por isso que todos nós precisamos co-
locar a saúde e a segurança em primeiro lugar neste 
momento desafiador para o mundo.

Recebemos pedidos de sugestões sobre como 
minimizar o risco para os Leões, clubes e comunida-
des quando servimos. Aqui estão algumas recomen-
dações sobre como manter você e sua comunidade 
saudáveis:

- Consulte as autoridades locais e diretrizes que 
regem os eventos de grupo e grandes aglomerações 
ao considerar os eventos Leonísticos.

- Coloque a saúde e a segurança em primeiro lu-
gar ao considerar novas reuniões, projetos e outras 
atividades do clube.

- Lave as mãos frequentemente, evite viagens e 
multidões não essenciais, principalmente se você 
mora em uma área onde há um surto.

- Verifique as recomendações dos especialistas 
da saúde como a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), os Centros de Controle e Prevenção de Do-
enças (CDC) ou o governo local para novas atuali-
zações, pois essa continua sendo uma situação em 
evolução.

- Lembre-se: indivíduos com mais de 60 anos e 
aqueles com condições médicas crônicas correm um 
risco maior de ficar muito doente com essa doença.

Uma lista abrangente, de maneiras de se proteger 
e proteger seu clube, pode ser encontrada no Site da 
OMS.

Os Leões têm servido por mais de cem anos. Es-
tivemos presentes em nossas comunidades durante 
inúmeros desafios do mundo. Vamos considerar ma-
neiras pelas quais podemos ajudar com segurança, 
como fornecer refeições a estudantes de baixa renda 
cujas escolas estão fechando devido ao vírus. Vamos 
verificar se a família, amigos e vizinhos estão bem. 
Vamos continuar colocando a nossa bondade em 
ação, lembrando sempre da saúde e da segurança.

Agora, mais do que nunca, é importante estar-
mos juntos como comunidades locais, como uma 
comunidade global e como Leões. Obrigado pelo seu 
compromisso em servir sua comunidade e o mundo.

Dr. Jung-Yul Choi

Presidente Internacional do Lions

HSA amplia 
o número de 
leitos de UTI

Saúde

O Hospital Santo Ângelo vem realizando 
várias ações para o enfrentamento da 
pandemia do Coronavírus (Covid-19). 
Além da série de treinamentos feitos 
com o seu quadro de profissionais de 
saúde, seguindo os novos protocolos do 
Ministério da Saúde, o HSA também está 
ampliado sua estrutura. Uma das medidas 
é o aumento do número de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) preparados 
especificamente para atender pacientes 
com Covid-19. A partir da conclusão desta 
etapa, o hospital começa a montar uma 
nova equipe multiprofissional para atuar 
nestes novos leitos de UTI

ACISA solicita 
à Prefeitura a 

prorrogação dos 
Tributos Municipais

Em decorrência dos avanços da pandemia do 
COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pela 
Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da 
Saúde e Secretarias de Saúde, gerando como con-
sequência o fechamento do comércio e serviços de 
Santo Ângelo, a ACISA, seguindo as solicitações já 
enviadas por parte Federal e Estadual, solicita junto 
à Prefeitura Municipal, a prorrogação do pagamento 
dos impostos municipais.

A Entidade sugere a ampliação do prazo de pa-
gamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e do Imposto Sobre Serviços (ISS), referen-
tes aos próximos noventa dias. 

De acordo com o presidente da ACISA, Felipe 
Fontana, “os empresários, principalmente os peque-
nos e médios, sofrerão uma possível recessão econô-
mica e terão uma forte queda nas receitas nos pró-
ximos meses, ocasionando um menor fluxo de caixa. 
Acreditamos que o bom senso do Poder Executivo 
poderá aliviar a classe produtiva neste momento tão 
delicado em que estamos vivendo”.

O ofício com o pedido de prorrogação do paga-
mento dos impostos foi enviado pela entidade na 
última quarta-feira, 1º de abril.

Promotores do 
Jantar do Município 

antecipam 
resultados ao HSA
O tradicional Jantar do Município que aconteceria 

no dia 21 de Março, promovido pelos clubes de Lions 
em parceria com a ACISA, foi transferido para uma data 
futura a confirmar. Com isso, o resultado que todo ano 
é revertido ao Hospital Santo Ângelo - HSA ficou com-
prometido. 

Anualmente, várias empresas são apoiadoras do 
evento, e neste ano não foi diferente. As empresas foram 
contatadas e as mesmas se comprometeram em repas-
sar os valores de patrocínio diretamente ao HSA, onde 
até o momento, já são mais de R$ 6 mil que ajudarão ao 
HSA neste momento de turbulência vivido pela saúde 
em todo o Brasil. Este valor irá contribuir também para 
que o HSA arque com os custos dos cinco respiradores 
que foram consertados pela empresa Copocril, também 
com a ajuda dos clubes de Rotary de nosso município. 

As empresas parceiras desta ação até o momento 
foram: Experato Investimentos, Monpar Construções, 
Pippi Pneus, Escola Criança e Cia, Multicell VIVO, Uni-
cred, Solution, CDL, Pedreira Santo Ângelo, Óticas Pau-
lo e Sicredi.

A ACISA reitera que as doações não podem parar e 
são de extrema importância. Os depósitos poderão ser 
feitos no Banco do Brasil, Agência 0138, Conta 3326-0, 
Hospital Santo Ângelo, CNPJ 96.210.471/0001-01.
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