
A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Sexta e sábado, 24 e 25 de abril de 2020   |   Ano XXIII - Nº 2214   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

!

O que falta para 
formalizar o 
término da 

ciclovia?

Marcos Demeneghi

Página 4



2 Sexta e sábado, 24 e 25 de abril de 2020

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SEX

MÁX. 32°
16°

0 mm

SAB

MÁX.

MÍN.

33°
16°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

31º
19°

5 mm

23/4/2020 - 14h

1º Prêmio - 1.296
2º Prêmio - 4.102
3º Prêmio - 9.922
4º Prêmio - 6.661
5º Prêmio - 1.143
6º Prêmio - 3.124

23/4/2020 - 18h

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

MÍN.

Nova
23/4 a 29/4

Crescente
30/4 a 6/5

Marlene 
Correa de 
Oliveira

TRIGÉSIMO DIA DE 
FALECIMENTO

A doçura que se expandia de seus lábios a fez estimada 
por todos aqueles que a cercavam. Deus é testemunha da 
estima e do afeto que devotava aos seus e aos que dela 
se aproximassem. Jamais será esquecida. É digna da paz 
celestial pela afeição que na Terra soube espalhar. Assim 
viverá eternamente na Glória do Senhor e na memória 
daqueles que a amavam.

Senhor dai-lhes o merecido descanso.
A família enlutada agradece as manifestações de 

apoio e solidariedade.
Esposo Alcides Borges de Oliveira,  Filhas , Andreia 

Spolaor e Márcia Motta, genros netos e bisneto agradecem 
as manifestações de apoio e solidariedade neste difícil 
momento.

+ 19/01/1948 - *25/03/2020

O presidente da Associação Aquática Santo 
Ângelo - SASA, no uso de suas atribuições e de 
conformidade com o estatuto social da entida-
de, artigo 30 “II” “c”, convoca os sócios proprie-
tários para Assembleia Geral Extraordinária a 
ser realizada no dia 2 de maio de 2020 em sua 
sede, em primeira chamada para às 13h30min e 
segunda e última chamada às 14h. 

Ordem do dia 
a) Autorização para locação da Sede Social 

para Terceiros
b) Autorização para financiamento de insta-

lação de placas para luz solar
c) Outros assuntos

Presidente 
Gilberto Petri

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

Saúde

Vacinação H1N1 - 2ª fase
A Secretaria Municipal de Saúde administra a aplicação das 2.040 doses de vacina de 
combate ao vírus H1N1 que recebeu no dia 17 deste mês

Equipe da secretaria de saúde do município conclui a vaci-
nação realizada em idosos do interior do município e na segun-
da etapa da campanha está focada nos profissionais da segu-
rança pública, motoristas, apenados e profissionais do sistema 
prisional. 

Os idosos que não puderam comparecer nos postos de va-
cinação para tomar a dose da primeira fase, puderam ainda, na 
quinta e sexta-feira procurar o serviço no Centro Municipal de 
Cultura (CMC) e no Posto de Saúde da Rua 22 de março.

Pessoas com quadro gripal são 
monitoradas

A Comissão de Vigilância e Prevenção ao novo coronavírus informa que 141 pessoas já 
deixaram o monitoramento em Santo Ângelo, mas 250 seguem em isolamento domiciliar

A Comissão de Vigilância Epidemiológica de Prevenção 
e Combate ao COVID-19 atua desde 20 de março em Santo 
Ângelo. Entre outras ações, este grupo composto por 10 pro-
fissionais de saúde, sendo dois médicos e oito enfermeiros, 
mais o secretário municipal de Saúde, Luis Carlos Cavalhei-
ro, realiza o monitoramento de pessoas em estado gripal que 
estão em isolamento domiciliar. 

A Comissão já atendeu a 391 pessoas, sendo que 141 já 
deixaram o monitoramento testando negativo para o novo 
Coronavírus. Neste período, 36% dos casos foram atendidos 
pelo Plantão Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, 29% 
foram encaminhados pela UPA; 17% são oriundas de consul-
tas realizadas nas ESFs e nas UBS; 13% foram encaminhadas 
pelo Hospital da Unimed e 5% pelo Hospital Santo Ângelo.

Ação social do Exército

A ação de entrega de cestas básicas foi realizada na 
última segunda-feira, dia 20 e o público atendido foi às 
famílias dos jovens atendidos pelo Projeto Social “Pelo-
tão Curumim”. A iniciativa está em função do contexto de 
afastamento social imposto pela prevenção e combate ao 
COVID-19 e a medida faz parte do apoio da Unidade à co-
munidade do Município de Santo Ângelo como forma de 
diminuir os impactos socioeconômicos sofridos por famí-
lias de baixo poder aquisitivo.

Militares do 1º Batalhão de Comunicações (1º B Com) realizaram a entrega de doações 
arrecadadas pela Associação dos Amigos do Pelotão Curumim

 Rodrigo Bergsleithner

Seção de Comunicação Social do 1º B Com
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Ou em até 12x sem juros no cartão.

no cheque ou crediário 
com primeiro pagamento 
pra 90 dias.8x

CONDIÇÕES ESPECIAS      
DE PAGAMENTO!

(55) 9 9709-0755 | (55) 3312-3204 
Rua 3 de Outubro, 361 - Centro
oticapauloSA         oticapaulo.sa
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O que 
falta para 
formalizar o 
término da 
ciclovia?

O primeiro trecho da Ciclovia projetada para 
Santo Ângelo está praticamente pronto. Desde a 
criação do FMASC – Fundo Municipal de Apoio 
a Implantação do Sistema Cicloviário criado 
em 2014, já se passaram seis anos. O processo 
de licitação foi aberto em agosto de 2017, ficou 
mais de um ano parado, porque 2018 era um 
ano eleitoral e estavam vetados investimentos de 
ordem federal (assim informou o executivo na 
época). 

Mas finalmente, em janeiro de 2019 o 
trecho inicial elaborado para a Av. Venâncio 
Aires e compreendido entre as ruas Marquês de 
Tamandaré e Padre Manuel da Nóbrega recebeu 
a primeira intervenção, foi retirado o meio 
fio indicando que o projeto poderia se tornar 
realidade. Passou-se um ano e quatro meses e 
nesta segunda quinzena de abril já é comum 
observar o trânsito de caminhantes e ciclistas em 
atividades de lazer aos finais de semana.

Mobilidade

Embora os moradores já utilizem o espaço para 
passeios de bicicleta e até caminhadas, a obra ainda 
está em fase de conclusão. O secretário de planeja-
mento José Carlos Freire Ferraz explicou que faltam 
detalhes como a complementação da sinalização ho-
rizontal, limpeza geral e reparos em trechos do as-
falto danificado em virtude da obra. Somente depois 
disso, a ciclovia receberá o status de concluída.

A ciclovia tem duas pistas com largura de 1,5 me-
tros cada. O trecho é composto por 2778 metros e 
está localizado na AV. Venâncio Aires, entre as ruas 
Marquês de Tamandaré e Pe. Manoel da Nóbrega. 
Para implantação desta via foi necessário um recorte 
no canteiro central da Av. Venâncio Aires e a ocu-

pação de parte da pista. No entanto, foi preservada 
a vegetação existente e mantido o fluxo de veículos. 
Além disso, a pista para ciclistas é protegida por 
meio-fios e faixa de sinalização reflexiva.

No ano de 2015 o projeto já tinha disponibilidade 
de recursos na casa de R$ 500 mil. Este montante foi 
garantido por meio de emendas parlamentares dos de-
putados federais Osmar Terra e Elvino Bohn Gass. No 
ano de 2017 a obra não tinha saído do papel e o prefeito 
Jacques Barbosa se reuniu com representantes da As-
sociação Ciclo Missões e integrantes da equipe técnica 
das secretarias e pediu a adequação do projeto para 
que ele pudesse avançar. “O município não pode per-
der recursos federais”, reagiu o prefeito naquele ano.

Marcos Demeneghi

Ciclistas na ciclovia da Av. Venâncio Aires em Santo Ângelo
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Para informações ou esclarecimentos, entre em 
contato com a gente pelo WhatsApp:

(51) 3358 4770
sicrediuniaors.com.br

Ampliamos o horário para você fazer seus pagamentos de 
boletos, DDA, contas de consumo e tributos municipais, estaduais 
e federais. A partir das 6h45min, você já conta com esses serviços 
em nosso aplicativo e no Internet Banking. 

sicredi.com.br
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Geral

Estiagem não impede que a 
Barca dos Gabriel continue 

encurtando rincões

O Período de seca na região levou o município a decretar situação de emergência no meio rural, instrumento que foi homologado pelo Estado 
na última quinta-feira, dia 17. No entanto, no período de 26 anos no qual o barqueiro Valtenir faz a travessia, nunca foi necessário desativar o 

serviço de travessia por falta de volume do Rio Ijuí naquele trecho. Mas, as travessias diminuíram devido às medidas de afastamento social
Há 26 anos o barqueiro (aquaviário) Valtenir do Carmo atravessa de um lado ao 

outro do Rio Ijuí e nunca precisou interromper a travessia por falta de água.  A barca 
dos Gabriel é o modo mais rápido que os moradores de Rinção dos Peirotes, interior 
de Entre-Ijuís têm para atravessarem de uma margem até a outra, proporcionando a 
mobilidade até Rinção dos Gabriel, localidade que fica a mais ou menos 10 minutos 
(de carro) do centro de Santo Ângelo.  

“É um rio muito bom de água! Neste lugar ele está com 3,5 metros de profundi-
dade”, disse o barqueiro ao ser questionado sobre a possível diminuição da vasão do 
rio neste período de seca. Valtenir também explica que muito próximo dali há locais 
onde o rio é mais baixo, no entanto, ele narra que em 26 anos de trabalho, sempre 
fez a travessia sem problemas, o volume de água por falta de chuva não diminuiu a 
ponto de prejudicar a travessia. 

No entanto, ele nota uma diminuição do número de travessias, mas que 
está associada aos cuidados da população do interior com a pandeia de CO-
VID 19. Muitos estão evitando as idas até a cidade, geralmente os mais jovens 
estão se deslocando para realizarem compras, ele estima uma redução na 
casa de 50%. Mesmo com redução no faturamento, considera necessária a 
diminuição de trânsito para evitar problemas mais sérios com a saúde das 
pessoas. 

A travessia é realizada diariamente, pela manhã das 8h ao meio-dia e à 
tarde das 13h às 18h30min. Valtemir afirma que a travessia de barca encurta 
a distância em até 14 quilômetros, quando comparado ao deslocamento feito 
pela estrada e a ponte edificada entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís. Veículos até 
oito toneladas também podem usar o serviço da barca. 

Marcos Demeneghi

Com a documentação em fase final de 
tramitação, obras de instalação concluídas e 
o maquinário instalado, a Agroindústria de 
Melado Pedó & Pedó, do Rincão dos Men-
des, deve iniciar suas atividades na primeira 
quinzena de maio, com mercado abrangen-
te em Santo Ângelo para absorver a produ-
ção inicial de 2,5 toneladas mensais.

A família investiu R$ 100 mil na 
edificação do prédio onde funcionará a 
agroindústria e na aquisição de equipa-
mentos automatizados para o beneficia-
mento da cana de açúcar. 

Agroindústria de melado inaugura em maio

Representantes da RGE apresentam o 
equipamento para o Prefeito de Santo 
Ângelo Jacques Barbosa

Ducha eletrônica blindada e trocador de calor
A Rio Grande Energia (RGE) está implan-

tando em Santo Ângelo mais um programa na 
área de eficiência energética contemplando 500 
famílias em situação de vulnerabilidade social 
com kits com ducha eletrônica blindada e troca-
dor de calor, composto de plataforma com tapete 
de plástico antiderrapante e dreno em aço inox. 

O programa irá substituir gratuitamen-
te os chuveiros elétricos por chuveiros com 
trocador de calor. O banho com trocador de 
calor pode reduzir em 50% o consumo de 
energia elétrica das residências e economizar 
15 mil litros de água ao ano.

Barca dos Gabriel faz a travessia de moradores no Rio Ijuí entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís

Fernando Gomes Tarso Weber

O prefeito Jaques e Diomar Formenton da 
Secretaria de Agricultura estiveram na pro-

priedade rural para conhecer o processo



7Sexta e sábado, 24 e 25 de abril de 2020

Realizar videoconferências nunca esteve tão à tona, e nesse momento em que 
o mundo está passando por transformações, a digital é uma das mais acentuadas.

Mas afinal, o Zoom é igual ao Microsoft Teams?
Existem alguns pontos importantes a serem analisados, mas a recíproca entre 

esses aplicativos não é verdadeira, o Zoom traz uma ótima experiência para realizar 
unicamente uma videoconferência, ou seja, numa analogia, seria o mesmo que pe-
gar seu telefone e ligar para alguém onde o único recurso que você teria seria falar.

O objetivo aqui não é dizer que tecnologia A é melhor que B, mas sim trazer 
informações para que cada usuário decida o que ele realmente deseja utilizar.

Uma das perguntas que tenho recebido é porque minhas aulas no Zoom duram 
somente 40 minutos? Isso é porque estão usando a versão gratuita da Zoom.

Quando você deseja mais do que uma reunião no que chamamos de espaço de 
colaboração com produtividade, a ferramenta que mais contempla é o Microsoft 
Teams. 

Exemplo:
Você faz uma aula ou reunião onde você quer mais do “videoconferência”, você 

quer enviar arquivos de exercícios aos seus alunos ou uma planilha de custos para 
sua equipe, deseja ter chat (conversas) gravado, e que a qualquer momento possa 
entrar em contato com alguém da sua equipe, etc... Isso é o que o Microsoft Teams 
faz quando falamos em colaboração.

Observe na imagem abaixo que temos as equipes (pode ser nome da empresa, 
da turma da escola etc), chat e atividade. Já ao centro, temos histórico do que foi 
combinado com a equipe entre outros recursos.

É claro que o Microsoft Teams possui inúmeras outras funcionalidades, mas trouxemos aqui pequenos exemplos 
do a ferramenta pode oferecer.

andre@escolabigmaster.com.br

Zoom não é igual
a Microsoft Teams

André Ruschel

CIVYSA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - CORRETOR DE IMÓVEIS Rua Antunes Ribas, 2272 
Abaixo da Padaria Paladar

ESTAMOS CAPTANDO IMÓVEIS PARA VENDA E LOCAÇÃO;  GARANTIMOS O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL.  
PLANTÃO DE VENDAS: 99963-6212 (Olavo) / (55) 99618-9898

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO CILMAR VIEIRA - CRECI 33962
Fone: (55) 3314-1990  - PLANTÃO LOCAÇÃO: 99720-4172 Whats (Patricia)
CASAS: 
1-CASA CENTRO NOVA 200M², INFRAESTRUTURA COMPLETA 
R$ 790.000,00, RECEBE APTO, CARRO NO NEGÓCIO E 
FINANCIA DIRETO.
2-CASA COM TERRENO 12X28, 140M², R$ 298.000,00.
3- CASA NOVA, 150M², OK FIN, R$ 330.000,00, RECEBE APTO, 
TERRENO, ÁREA RURAL, PARCELA DIRETO.
APARTAMENTOS:
1-APTO NOVO, SACADA E CHURRASQUEIRA, GARAGEM, R$ 
170.000,00 OU R$ 70.000,00 E ASSUME PARCELAS, RECEBE 
CARRO NO NEGÓCIO.
2-APTO COM ELEVADOR, 03 VAGAS DE GARAGEM, R$ 
450.000,00.
3-APTO, CENTRO COM 02 VAGAS DE GARAGEM, R$ 370.000,00
4-APTO NOVO, EM CONSTRUÇÃO, COM ELEVADOR, 8° 
ANDAR, 02 DORMITÓRIOS, VAGA DE GARAGEM, R$ 150.000,00, 

RECEBE CARRO, PARCELA DIRETO, OK FIN.
5- COBERTURA, CENTRO, 02 VAGAS DE GARAGEM, R$ 
1.000.000,00, RECEBE CASA, DA PRAZO DIRETO.
SALAS COMERCIAIS:
1-SALA COMERCIAL TERREA, NOVA, CENTRO R$ 280.000,00.
TERRENOS
1-TERRENO ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ESCRITURADO 12X30, R$ 
55.000,00.
AREAS RURAIS: 
1- CHACARA 2,5 HEC, 11KM DA CIDADE, R$ 110.000,00.
2- CHACARA 2,5 HEC, PROX DA CIDADE, PASSA RIO, COM 
BENFEITORIAS (INCLUINDO PISICINA) R$ 130.000,00.
LOCAÇAO 
- KIT NET CELSO FERNANDES R$ 550,00 COM ÁGUA E LUZ 
INCLUSA.
-KIT NET GASPAR MARTINS R$ 500,00

-CASA NICOLAU LEITE OLIVEIRA, 03 DORMITÓRIOS, R$ 660,00
-CASA, 03 DORMITÓRIOS, R$ 850, CENTRO
-CASA  DE FUNDOS CENTRO, 03 DORMITÓRIOS, R$ 600
-APTO COHAB, GETULIO VARGAS, R$ 450,00
-SALA COMERCIAL PROX AABB, R$ 1300,00
-SALA COMERCIAL CENTRO, R$ 1000,00
-SALA COMERCIAL EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL, R$ 
1200,00
-SALA COMERCIAL CENTRO, R$ 1000,00
-KIT NET CENTRO, ANTUNES 2272 R$ 550,00
-CASA NERI CAVALHEIRO, R$ 490,00
-APTO COHAB, GETULIO VARGAS, R$ 650,00
-SOBRADO COM GARAGEM PROX A COCA COLA, R$ 500,00
-CASA COM PISCINA E QUIOSQUE, R$ 2800,00
-CASA, RUA DOS ANDRADAS, CENTRO, R$ 1300,00
-CASA, RUA 1° DE MAIO,  R$ 800,00

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

CUIDADOS COM A PELE
CaL Clarice Veronese Matos*

A pele é o maior órgão do corpo humano. É através dela que 
temos nosso primeiro contato com o mundo externo. É fonte de 
carinho e proteção. Órgão do contato e das sensações. Reflexo da 
nossa saúde física e emocional. Importante fator para nossa auto-
estima. Para uma pele saudável, cuidados básicos devem ser feitos:

- Limpeza: limpar para retirar as células mortas, resíduos de 
poluição, suor e maquiagem duas vezes ao dia com loção ou creme 
de limpeza e após lavar com sabonete neutro. A cada 2 meses em 
média é ideal fazer uma limpeza de pele profunda com um profis-
sional especializado.

- Hidratação: para hidratação, cremes para uso diurno com 
vitamina C que é fotoprotetora e induz a formação de colágeno; 
ácido hialurônico  que é um poderoso hidratante, substância pre-
sente na nossa pele que atrai e retém a água no local; cremes nu-
tritivos com vitaminas C e E, coenzima Q10, idebenona, flavanoi-
des, chá verde e derivados de soja. Para peles oleosas, creme/gel e 
séruns. Ao aplicar os cremes massagear a pele com movimentos de 
baixo para cima na área da testa, do centro para fora nas maçãs e 
de baixo para cima no queixo e no pescoço.

- Fotoproteção: a radiação ultravioleta UVA e UVB tem efeitos 
permanentes e cumulativos relacionados ao foto-envelhecimento 
e câncer de pele. O uso do filtro solar diariamente está indicado 
sempre que sairmos ao sol, devendo ser aplicado a cada 2 horas se 
permanecermos expostos ao sol.

Uma boa nutrição com dieta equilibrada com cereais, carnes, 
hortaliças, frutas, ovos, legumes, leite e derivados é essencial para 
saúde e beleza da pele e proteção dos danos que facilitam seu apa-
recimento precoce. Fumo, bebida alcoólica e estresse também são 
outros fatores que envelhecem. Beba água, 2 litros por dia no verão 
e no inverno, para hidratar e manter o viço da pele.

Como proteger nossa pele do sol?
- Usar sempre protetor solar para sair ao sol mesmo em dias 

nublados e a cada 2 horas reaplicar o filtro solar e evitar a exposi-
ção solar entre as 11h e as 15h.

- Usar boné, chapéu, óculos escuros de boa qualidade, cami-
seta e luvas com FPU.

- Uso de roupas de tecido com FPU (fator de proteção ultra-
violeta camisas, camisetas, chapéus com abas largas de 7 a 8cm, 
luvas). Os óculos de sol devem ter lentes espessas e proteção ul-
travioleta de tamanho grande para proteção da região da pele fina 
ao redor olhos.

- Fotoprotetores orais no verão nos dias de praia ou exposi-
ção solar maior: luteína e polypodium leucatomos com orientação 
médica e usar fluido fotoprotetor nos cabelos e protetor solar la-
bial.      .

- Evite usar cosméticos perfumados, e perfumes que podem 
manchar a pele em contato com o sol. Cuidado também com frutas 
cítricas e sucos que podem manchar a pele quando “pingarem” na 
pele em contato com o sol.

Para mantermos a saúde e beleza da pele temos um arsenal 
de procedimentos dermatológicos que, associados aos cremes e 
nutracêuticos, como os peptídeos de colágeno, garantem uma pele 
saudável e rejuvenescida. Cuide da sua pele com uma especialista. 
Consulte regularmente uma médica dermatologista.

*Médica Dermatologista - CRM 16352 - RQE 20099

Assistência Social

90 marmitex por dia
Funciona junto ao CRAS do Bairro Sepé um projeto coordenado pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social que beneficia população em situação de vulnerabilidade
A cozinha comunitária que 

funciona junto ao Centro de Re-
ferência em Assistência Social 
(CRAS) do Bairro Sepé segue 
trabalhando em auxílio às famí-
lias carentes durante o período 
de combate ao novo Coronavírus, 
com medidas restritivas em vigor. 

A Cozinha Comunitária de 
Santo Ângelo completou em mar-

ço dez anos de atuação e faz parte 
do Sistema Nacional de Seguran-
ça Alimentar – SISAN, o Governo 
Municipal mantém o local por 
meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Ci-
dadania e tem como parceiros de 
doações o Banco de Alimentos e 
o Programa de Aquisição de Ali-
mentos – PAA.

Fernando Gomes

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 16/2020 – Objeto: Registro 
de preços de serviços de castração de animais de 
pequeno porte. Protocolo dos envelopes: até às 09 
horas do dia 13/05/2020. Abertura: às 09h30min 
da mesma data. Informações no Departamento de 
Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, 
Fone/FAX (055) 3312-0136, e-mail licitacao@
santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado 
através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa – Prefeito Municipal.
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