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Pandemia 
reduz o 
número de 
doações
Baixos estoques de sangue estimulam 
campanhas de doação em Santo Ângelo
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Previsão do Tempo

Fonte: Climatempo
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 16°
9°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

17°
5°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

21º
6°

0 mm

MÍN.

5/5/2020 - 14h

1° Prêmio -  7.845
2° Prêmio -  3.763
3° Prêmio -  8.316
4° Prêmio -  7.201
5° Prêmio -  1.431
6° Prêmio -  8.556

5/5/2020 - 18h

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

Crescente
30/4 a 6/5

Cheia
7/5 a 13/5

NotasNotas

Clima cotidiano

Choveu mais de 100 milímetros em menos de 
24h em Santo Ângelo. Índice registrado pela esta-
ção meteorológica da URI – Universidade Regio-
nal Integrada do Alto Uruguai e Missões, campus 
de Santo Ângelo. 

Foi a maior chuva registrada neste ano em San-
to Ângelo. Somente o acumulado em todo o mês 
de janeiro (133mm) ultrapassou a quantidade de 
chuva registrada em apenas 24h no município. A 
precipitação iniciou na segunda-feira, dia 5, pró-
ximo das 16h30min e até às 16h30min de ontem 
acumulou na área onde se encontra a estação me-
teorológica da URI 107,8mm.

No ano de 2020 o índice de precipitação plu-
viométrica em Santo Ângelo está abaixo da média 
geral histórica. Como consequência da quantidade 
reduzida de chuva nos últimos meses, foram con-
tabilizados prejuízos para atividades agrícolas e 
pecuárias na zona rural. 

A contínua defasagem hídrica ocasionou na 
redução do nível dos rios. Fato comprovado pelas 
estatísticas da ANA - Agência Nacional de Águas, 
um dos rios monitorados pela agência é o Rio Ijuí, 
na manhã de segunda-feira, dia 4, ates da chuva, 
a estação de telemetria do Rio Ijuí localizado em 
Entre-Ijuís registrava a marca de 73 cm, o menor 
nível dos últimos anos naquele ponto de medição. 
(abaixo de um metro)

As chuvas abaixo do normal para o período se-
cou pequenos córregos no interior do município e 
deixou animais com dificuldade de encontrar água. 

Em decorrência deste fato, no dia 20 de março, 
o Prefeito Municipal assinou o decreto de situação 
de emergência devido aos prejuízos econômicos e 
sociais causados pela estiagem. 

Este decreto 3894/2020 foi homologado pelo 
Governador no dia 17 de abril, juntamente com os 
decretos de São Miguel das Missões e Mato Quei-
mado.

A maior chuva do ano

Foto - Marcos Demeneghi

A FILA CONTINUA

Mesmo com chuva, dezenas de pessoas faziam 
fila em frente da Caixa Econômica federal. A grande 
maioria buscava informações para sacar o benefício 
emergencial do governo federal ofertado na pande-
mia do coronavírus. 

A direção da Caixa está atenta a este fenômeno 
que ocorre na maioria das cidades brasileiras. Na ten-
tativa de minimizar o problema de aglomerações a 
Caixa ampliou em toda a rede de agências o horário 
de atendimento. Desde a última segunda-feira, dia 4, 
as unidades estão atendendo das 8h às 14h. 

BALANÇO
Desde o dia 9 de abril, quando teve início o paga-

mento, 50 milhões de brasileiros já receberam o crédi-
to do benefício, ou seja, um em cada três adultos. Ao 
todo, mais de R$ 35 bilhões já foram creditados. 

Até 18h deste sábado (2), 50,2 milhões de cida-
dãos se cadastraram para solicitar o benefício. O site 
auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 606 milhões 
de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 115 
milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial 
CAIXA conta com 74,3 milhões de downloads e o apli-
cativo CAIXA Tem, para movimentação da poupança 
digital, ultrapassa 77 milhões de downloads. 

Marcos Demeneghi

Projeto da URI leva apoio 
aos profissionais de saúde

Mensagens de apoio através de frases é a nova 
atividade empreendida pelo projeto desenvolvido 
pelo Eixo: Gestão em Saúde e educação perma-
nente, do Programa Educação para o Trabalho – 
PET Interprofissionalidade, da URI Santo Ângelo. 

Além disso, o grupo da saúde do Trabalhador 
também tem enviado vídeos e confeccionado car-
tazes de motivação para os profissionais da aten-
ção básica do município.

Segundo o coordenador do projeto PET da URI, 
professor Tiago Bittencourt de Oliveira, “é um ges-
to e atividade simples, porém muito significativo 
na vida dos profissionais de saúde que estão na li-
nha de frente ao combate do COVID-19.”

Justiça Federal e MPF 
destinam R$ 65 mil ao HSA

A Justiça Federal e o Ministério Público Fede-
ral (MPF), em conjunto com a 2ª Vara Federal de 
Santa Maria (RS), destinaram R$ 65.498,00 ao 
Hospital Santo Ângelo. O ofício comunicando o 
repasse de recursos foi entregue na quarta-feira, 
29, à direção do HSA. O documento autorizando o 
repasse é assinado pelo juiz federal substituto, Da-
niel Antoniazzi Freitag, e o juiz federal, Jorge Luiz 
Ledur Brito, da 2ª Vara Federal de Santa Maria. A 
destinação do recurso foi articulada pelos procu-
radores da República do MPF, Osmar Veronese e 
Pedro Martins Costa Jappur.

Os recursos são provenientes de prestações pe-
cuniárias fixadas como condição para a suspensão 
de processo criminal ou transação penal na regio-
nal de Santo Ângelo, para a aquisição de mate-
riais de higiene e proteção, além de equipamentos 
médicos necessários ao combate da pandemia de 
coronavírus (covid-19). A doação segue orienta-
ção da Corregedoria do Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região que recomendou aos magistrados 
de primeiro grau “a destinação de recursos para 
a aquisição de materiais e equipamentos médicos 
necessários ao combate da pandemia Covid-19”. 

 Prorrogação do Concurso 
de Poesias da ASLE

A ASLE alterou a data do edital relativo ao con-
curso de poesias prorrogando as inscrições por 
60 dias a partir de 1º de maio. O limite da data de 
inscrições do concurso foi alterado em função de 
atraso na obra ocasionado pela pandemia do co-
ronavírus. 

Cada participante poderá inscrever até três po-
esias (de até 40 versos) escritas no idioma Portu-
guês ou Espanhol. A inscrição estará aberta até dia 
1º de julho de 2020, valendo a data de postagem 
no correio ou da remessa via internet, com taxa de 
R$ 50,00 por poesia, a ser depositado em conta 
específica no Banco do Brasil, agência 0138-4, CC 
50156-5, em nome de Girvani Poeta Seitel, vice-
-presidente da ASLE.

Uma Comissão Avaliadora da ASLE está desig-
nada para este Concurso para a análise das obras, 
devendo selecionar as 15 melhores para premia-
ção e publicação na Revista Talento nº 3. Os três 
primeiros lugares receberão R$ 200,00, 300,00 
e 500,00 ao 3º, 2º e 1º lugares respectivamente, 
além de exemplares da Revista Talento e o Troféu 
Sede da ASLE.

Gráfico mostra a queda do nível do Rio Ijuí no período de maio/2019 à maio/2020 medido na Estação de Telemitria em Entre-Ijuís
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Profissão

O prefeito Jacques Barbosa, o 
coordenador regional e o secretário 

de saúde estão isolados 
O Covid-19 altera agenda de políticos e lideranças de Santo Ângelo. A sessão da câmara de Vereadores 

foi suspensa, o prefeito da cidade está isolado em casa, do mesmo modo que o secretário municipal 
de saúde do município e o Coordenador de saúde da 12ª regional

A agenda do prefeito, lideranças de saúde e ve-
readores de Santo Ângelo foi alterada por conta da 
confirmação do caso de infecção por Covid – 19 do 
ex-secretário municipal de turismo e esporte, Os-
valdir Ribeiro de Souza (Vando). O prefeito Jacques 
Barbosa está juntamente com a família em isolamen-
to social, pois realizou uma visita a obra de troca do 
piso do Ginásio Municipal juntamente com o ex-se-
cretário. 

Além disso, o Coordenador de saúde da 12ª re-
gional, Iuri Sommer esteve com Vando Ribeiro e 
participou de um jantar para tratar da destinação de 
emendas parlamentares na semana passada, depois 
deste encontro, Iuri apresentou sintomas gripais e 
também está isolado em casa. Caso que já foi confir-
mado pelo LACEM e com isso aumenta o número de 
casos confirmados no município. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE PODE ESTAR CONTAMINADO

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luis 
Carlos Cavalheiro, quem teve contato com o coor-
denador regional de Saúde nos últimos dias deverá 
buscar o isolamento durante 14 dias, observando 

normas de proteção, evitando contato com as de-
mais pessoas do grupo familiar, e caso apresente 
sintomas procurar a Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) ou qualquer unidade de saúde do municí-
pio. “As pessoas que tiveram contato com o paciente 
deverão permanecer durante 14 dias em isolamento, 
sempre com o uso de máscaras, luvas e higienização 
das mãos e, em qualquer sintoma apresentado, como 
febre, tosse, coriza, dificuldade respiratória, dor de 
cabeça, entre outros, deverão procurar atendimento 
médico, urgentemente”, disse o secretário.

VEREADORES 
Outra alteração foi na agenda da Câmara de Ve-

readores a sessão ordinária prevista para a segunda-
-feira, dia 4, ela foi suspensa, pois, suspeita-se que 
assessores e políticos tenham mantido contato com 
o ex-secretário. 

A CONFIRMAÇÃO 
O Coordenador de Saúde Iuri Sommer Zabo-

lotsky encaminhou um exame por meio do Laborató-
rio Central de Saúde Pública do Estado do Rio Gran-
de do Sul (LACEN) e na manhã de segunda-feira, dia 

04, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu 
a confirmação de positivo para o novo Coronavírus e 
com isso Santo Ângelo contabiliza quatro (4) casos 
confirmados oficialmente. 

O coordenador regional de Saúde relatou que 
teve contato com o ex-secretário municipal de 
Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, Osvaldir 
Ribeiro de Souza, o Vando, na noite da última 
terça-feira (28), e trabalhou normalmente no dia 
seguinte, sem nenhuma reunião fora da 12ª CRS. 
“Na coordenadoria, todos trabalham de máscaras 
e realizamos todos os cuidados com a higienização 
e, no momento que soube da internação do ex-se-
cretário Vando, imediatamente aderi ao isolamen-
to, justamente por ter existido o contato com ele. 
Não trabalhei mais e me mantive em casa quando 
apareceram os sintomas. Desde então estou fazen-
do tratamento com o infectologista Sergio Jaskul-
ski, que tem me acompanhado, seguindo todos os 
protocolos. Fiz uma tomografia no domingo (03), 
o quadro não evoluiu para o pulmão e os sintomas 
são de uma gripe viral forte. No momento passo 
bem, em isolamento domiciliar desde a última 
quinta-feira”, disse.

“Música ao Fim de Tarde” tem live nesta sexta-feira
Desde que a pandemia do novo Coronavírus 

chegou ao Brasil, diversos serviços foram parali-
sados, entre eles, os de entretenimento e cultura. 
Para se adaptar a essa nova realidade o “Música 
ao Fim de Tarde” chega a sua terceira live. O pro-
grama “Música ao Fim de Tarde”, da Secretaria 
Municipal da Cultura, ganha mais uma vez as re-
des sociais, seguindo recomendações das orga-
nizações de saúde para evitar aglomerações em 

razão da pandemia. 
Nesta sexta-feira, 08, às 21 horas, a live no 

Facebook é de Cleverson de Oliveira & Família 
e pode ser acessado pelo link https://www.face-
book.com/cleversonoliveiraefamilia/

Cleverson Oliveira & Família, é um grupo mu-
sical que vem das Missões, de Santo Ângelo. Tem 
como objetivo levar a música gaúcha, missioneira 
e latino-americana por onde passa e já tem na ba-

gagem premiação em vários festivais no Brasil e 
na Argentina. 

Tem como diretor do grupo Cleverson Olivei-
ra, acordeonista, cantor, produtor e arranjador. 
Com 20 anos de carreira já teve passagem por 
grandes grupos da música gaúcha. Atualmente 
tem parceria com seus filhos e amigos para levar 
um pouco da arte e alegria pelos lugares por onde 
passa.

Divulgação
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1. BERINGELA PROVENÇAL - R$ 35,00
2. CAMARÃO AO MOLHO BECHAMEL - R$ 95,00
3. CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS -  R$ 40,00
4. CONCHIGLIONE DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 40,00
5. CONCHIGLIONE DE SALMÃO - R$ 45,00
6. CONCHIGLIONE TOMATE SECO E RÚCULA - R$ 40,00
7. COXA DESOSSADA COM MOLHO DE LARANJA - R$ 30,00
8. DELÍCIA DE FRANGO - R$ 30,00
9. FILÉ AO MOLHO DE VINHO - R$ 50,00
10. FILÉ DE FRANGO AO MOLHO GORGONZOLA - R$ 35,00

11. FILÉ DONA CHICA - R$ 55,00
12. FILÉ PARMEGIANA - R$ 55,00
13. FRANGO CORDON BLEU NO MOLHO SUGO - R$ 30,00
14. LASANHA BOLOGNESA - R$ 40,00
15. LASANHA DE FILÉ - R$ 45,00
16. LASANHA DE FRANGO - R$ 35,00
17. LASANHA DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 35,00
18. SALMÃO C/ AROMA DE LARANJA - R$ 65,00
19. TILÁPIA AO MOLHO ESPECIAL - R$ 35,00

TO GO
Pratos prontos para 4 pessoas,  para você levar para casa - produzidos pela 
Chef Chica Sperling.  Os produtos são feitos com muita higiene, com alta 
qualidade e com muito carinho. Sem falar no sabor especial e inconfundível 

que faz parte da arte de cozinhar de Chica Sperling. 

FEIJOADA 
CREME DE MORANGA 

CREME DE ALHO-PORÓ

NOVIDADE! 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

Foto: Vick Almeida

MARIA LUÍSA Gemelli Moura - toda linda e feliz, com seus 
pais Fabiane Gemelli e Gustavo Moura, no cenário da festa em 
comemoração ao seu 1º aninho, que aconteceu, em 8 de março.

CAROLINA, cheia de estilo, entre seus orgulhosos pais 
Paulo César e Jonice Posser, num belo registro fotográfico 
assinado por Bárbara Rigo, em comemoração ao seu 1º 

aniversário, que aconteceu na última segunda-feira, dia 4. 

Foto: Bárbara Rigo

CHICA TO GO
ESPECIAL DIA DAS MÃES
Os pratos da CHICA TO GO -  continuam fazendo um 
enorme sucesso, pois são feitos com muito carinho e 
com selo de qualidade - Chica Sperling! E para  este 
final de semana, a chef Chica está preparando um 
MENU ESPECIAL PARA O DIA DAS MÃES. Tudo no 
formato “Chica TO GO”, e vai ter: brusquetas, patês, 
caponata e pratos principais, além de deliciosas 
opções em sobremesas, com encomendas até sexta-
feira, dia 8. Então, é só ligar para 9.8131-0717, e 
encomendar um prato especial para a sua Mamãe! 
Sem esquecer do tradicional cardápio (publicado 

abaixo) que continua sendo muito solicitado.

GABRIELA SCHERBAUM - num dos clics do belo ensaio 
fotográfico assinado pela fotógrafa Vick Almeida.

Foto: Vick Almeida
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EM FAMÍLIA. O dinâmico empresário Elder Viera, que comanda e 
com sucesso  a VIERA Agrocereais, celebrou no último final de semana o seu 
aniversário, em família, na sua aconchegante “Morada dos Pinos”, em São 
Miguel das Missões. Na foto, o aniversariante, Élder, ao lado de sua esposa 
Nina Rosa, e  cercado por suas filhas, Ana Carolina (E), Emanuelle, Francine 

e Patrícia(D), e mais seus netos Mateus, Maria Luiza e Mariana.

Foto: Divulgação Foto: Equipe Bárbara Rigo

Claudete Boff - conceituada professora da URI 
Santo Ângelo e que se destaca pelo seu profundo 

conhecimento da história e cultura missioneira, estreia 
idade nova, hoje, dia 6, sendo o centro das atenções, 
especialmente de seu marido Dr. Vitor Hugo, filhos, demais 
familiares e amigos. À Claudete, parabéns e sucesso sempre!
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A assembleia geral para realização 
da eleição e posse da nova diretoria da 
AMM/FUNMISSÕES foi realizada no 
dia 30 de abril na sede associação em 
Cerro Largo. Foi registrada uma única 
chapa que tem na presidência o prefei-
to ADEMIR GONZATTO do município 
de Dezesseis de Novembro. Puranci 
Barcelos dos Santos, prefeito de San-
to Antônio das Missões que deixou o 
cargo falou do trabalho realizado em 
seu mandato e valorizou a interação 
de todos os prefeitos, avaliou que foi 
uma gestão marcada pelo trabalho in-
tegrado e foco em ações para o desen-
volvimento regional. 

O ex-presidente avaliou que a ges-
tão da AMM/FUMISSÕES foi pauta-
da pelo bom andamento de projetos 
e programas regionais, inclusive com 
iniciativas de integração com outras 
regiões. Trabalhou com o projeto da 
Rota Missões, pela aproximação com o 
governo do Estado, manteve a partici-
pação em eventos regionais e na ava-
liação do prefeito, foi possível exercer 
a autêntica representatividade missio-
neira. Puranci também declarou que 
esteve aberto a parcerias com entida-
des como CNM, FAMURS, IPHAN e 
SEBRAE.

Puranci Barcelos dos Santos des-
tacou que “ser presidente da AMM foi 
uma grande experiência e exercício de 
liderança, uma oportunidade única e 
de muita responsabilidade, principal-
mente por representar 26 municípios”. 

O NOVO PRESIDENTE 
Ao tomar posse o Prefeito Ademir 

Gonzatto, agradeceu os presentes, fa-
lou da união que tem na associação, 
que deve ser mantida para que conti-
nuem os trabalhos e projetos que estão 

encaminhados, já que essa associação 
é muito respeitada no estado.

Ademir enfatizou aos presentes que 
sozinho não fará nada, pediu apoio de 
toda equipe e quando não souber algo, 
vai buscar as informações. “Dificulda-
des teremos, mas juntos conseguire-
mos passar por todas as adversidades 
que se apresentarem”, afirmou o novo 
presidente.

SENADOR FALOU POR VIDE-
OCONFERÊNCIA 

Através da internet, o Senador Luiz 
Carlos Heinze, conversou com os pre-
feitos, trazendo informações sobre os 
recursos que estão sendo liberados 
pelo governo federal e sobre os proje-
tos de lei que tratam de recursos estão 
parados no Fundo Municipal de Saú-
de, que somam um montante de cerca 
de 14 milhões que os municípios da re-
gião missioneira tem a receber. Heinze 
sugeriu que façam uso desses valores 
nas ações do plano de prevenção ao 
coronavírus. O Senador falou também 
sobre outros recursos que estão dis-
poníveis e que estão sendo liberados 
através do governo do estado e deve-
rão ser repassados aos municípios. 
Outras ações estão sendo realizadas 
para apoio aos micro e pequenos em-
presário, trata-se de linhas de crédito 
com facilidades. Colocou o gabinete a 
disposição dos prefeitos buscarem in-
formações a facilitarem a liberação dos 
recursos nos ministérios, inclusive as 
emendas parlamentares que já estão 
indicadas para os municípios.

CORONAVÍRUS, DENGUE E 
ESTIAGEM

A Associação dos Municípios das 
Missões, após receber as primeiras 
notícias relacionadas a pandemia 
que estava assustando todo o mundo, 
prontamente criou um comitê de crise 
regional, que tem se reunido, buscan-
do desenvolver ações para amenizar 
essa crise que está de alguma forma 
afetando todos os municípios e tem 
sido motivo de grande preocupação 
para os gestores. 

Além de uma doação de másca-
ras recebidas da empresa Alibem, 
a Funmissões adquiriu cerca de R$ 
80.000,00 em equipamentos de pro-
teção individual, que junto com essas 
máscaras recebidas, serão entregues 
aos municípios para serem utilizadas 
pelas equipes de saúde. 

Região

Associação dos 
Municípios das 

Missões tem nova 
diretoria

O Prefeito Ademir Gonzatto foi eleito o novo presidente da 
AMM e FUNMISSÕES. Deixou o cargo, exercido por treze 

meses, Puranci Barcelos dos Santos, prefeito de Santo 
Antônio das Missões. 

ALGUMAS LINHAS DE ATUAÇÃO DA AMM

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS REGI-
ÕES - Buscando o desenvolvimento 
de ações nas áreas de infraestrutura e 
turismo, foram constantes os encontros 
com representantes de outras associa-
ções de municípios. Integração com 
o Mercosul para ações de desenvol-
vimento na área do turismo e cultura, 
através da Ruta Jesuítca e Agência de 
Desenvolvimento Trinacional, formada 
pelos municípios remanescentes dos 
30 povos missioneiros. Foi constan-
te a presença da AMM nas Reuniões 
do Conselho Trinacional de Governos 
Missioneiros, integrando os 30 Povos 
Jesuítico-Guarani (7 no Brasil, 15 na ar-
gentina e 8 no Paraguai).

EXPERIÊNCIAS DA ROTA MISSÕES RE-
CEBEU DESTAQUE - Caminhada das 
Missões internacional, primeiro produ-
to turístico integrado do Mercosul, teve 
sua primeira edição no ano de 2019, 
foram 29 dias de caminhada passando 
pelos três países, Paraguai, Argentina e 
Brasil.

GOVERNO DO ESTADO - Aproximação 
do governo do estado através dos se-
cretários estaduais e com constantes 
encontros com o Governador Eduardo 
Leite possibilitaram a continuação e 
encaminhamento de projetos que esta-
vam em andamento na esfera estadual.

EVENTOS REGIONAIS - Os eventos re-
gionais também foram um grande dife-
rencial neste período, marcados pela fé, 
religiosidade, fortalecimento do setor 
primário, mostra da nossa rica cultura, 
gastronomia e também uma oportuni-
dade crescente para o desenvolvimen-
to do turismo.

PAUTAS MUNICIPALISTAS - A Reforma 
da previdência, a extinção de municí-
pios, os municípios sem acesso asfál-
tico, os recursos do pré-sal e a cessão 
onerosa, são pautas que estão diaria-
mente sob a olhar atento dos prefeitos, 
que tem buscado através da parceria 
com a Famurs e CNM trazer respostas 
para a comunidade regional.

ÁREA EXECUTIVA - Durante todo o ano 
foi dada importância para o trabalho 
integrado entre os poderes legislativo e 
executivo em toda a região, e a parce-
ria com a Associação do Legislativo das 
Missões (ALM) nas lutas missioneiras, 
foi relevante para muitas conquistas e 
ações.

SEDE DA AMM – Foi realizada a me-

lhoria na fachada do prédio da sede, 
implantando uma característica mis-
sioneira na sede da Associação, com a 
colocação da Cruz Missioneira, símbolo 
maior de fé nas Missões.

NOVO SITE DA AMM - Está sendo colo-
cado no ar, com mais clareza de infor-
mações e possibilidade dos municípios 
interagirem com as notícias regionais, 
além de uma visibilidade maior para 
os 26 municípios que formam a asso-
ciação.

TRABALHO DO IPHAN NA REGIÃO - 
A parceria com o Iphan, fez com que 
o instituto voltasse os olhos para a re-
gião missioneira, especialmente para 
os municípios com os sítios históricos 
que são patrimônio cultural nacional 
e patrimônio cultural da humanida-
de, essa aproximação trouxe a dire-
ção nacional do Iphan na região e 
possibilitou a implantação de novos 
projetos e a continuação dos proje-
tos que já estavam em andamento.

SEBRAE INVESTE TURISMO - O pro-
grama Investe Turismo que esteve 
em realização na Região das Missões, 
no município de São Miguel das Mis-
sões, teve como objetivo principal 
aprimorar e inovar a oferta turísti-
ca dos destinos estratégicos do Rio 
Grande do Sul, gerando desenvolvi-
mento regional e sustentabilidade 
dos pequenos negócios da cadeia 
produtiva, para aumentar o fluxo tu-
rístico do estado.

PRIORIDADES DE INFRAESTRU-
TURA REGIONAL

- A Ponte internacional Porto Xavier/
San Javier;

- Aeroporto Regional de Santo Ânge-
lo;

- O Aeroporto de São Borja volta a ter 
voos regulares para Porto Alegre;

- Free Shops: Porto Xavier terá três lo-
jas francas;

- PAC Cidades Históricas: apoio ao mu-
nicípio de São Miguel das Missões 
nas ações de liberação dos recursos;

- O Projeto de Sinalização Turística, 
terá publicado o edital para contra-
tação da empresa que irá implantar 
o projeto;

- O Mapa do Turismo Brasileiro, foi 
possível cadastrar 16 municípios 
que estão aptos a receber recursos 
do ministério do turismo através de 
convênio.

Sede da AMM em Cerro Largo

Puranci Barcelos dos Santos e Ademir Gonzatto

Izabél Cristina Ribas
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AÇÃO DE ENTREGA DE KITS
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FOI REALIZADA COM SUCESSO
No dia 28 de abril, os kits de alimentação 

escolar provenientes de recursos do Governo do 
Estado e do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE, chegaram a Santo Ângelo e 
ficaram armazenados no Ginásio do 1º Batalhão 
de Comunicação. A retirada foi realizada pelas 
direções das escolas, conforme cronograma 
organizado pela 14ª CRE, dando prosseguimento 
à distribuição para as famílias beneficiadas dos 
estudantes de 33 escolas estaduais, pertencentes 
a 11 municípios da região de abrangência da 
Coordenadoria Regional de Educação. Os 
2.340 kits foram destinados as famílias de 
estudantes da Rede Estadual de Ensino em 
situação de vulnerabilidade social, como as 
que constam no cadastro da Bolsa Família e 
que estão inscritas no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico). A Coordenadora 
Regional de Educação, Rosa Maria de Souza 
agradece à SEDUC, equipe da CRE, I Batalhão 
de Comunicações do Exército de Santo Ângelo, 
Diretores, professores, servidores, representantes 
dos Conselhos Escolares e CPMs, Brigada 
Militar, Departamento Municipal de Trânsito, 
imprensa local, enfim, a todos que contribuíram 
para o recebimento, controle, armazenamento, 
divulgação e entrega dos 2.340 kits de alimentos 
na região da 14ª CRE. “A SEDUC/RS está 
realizando uma operação grandiosa em todo o 
Estado, com muita organização, responsabilidade 
e agilidade. Nosso reconhecimento pela eficiência 
e sensibilidade neste momento tão difícil para 
todos e principalmente para nossos alunos em 
situação de vulnerabilidade social”, destacou.

AULAS DAS REDES PÚBLICA,
ESTADUAL E MUNICIPAL, FICAM

SUSPENSAS ATÉ JUNHO
As aulas da rede pública, em universidades 

e escolas estaduais e municipais, ficarão 
suspensas no Rio Grande do Sul pelo menos até 
junho. A decisão foi anunciada pelo governador 
Eduardo Leite durante transmissão ao vivo 
pela internet na quinta-feira (30/4). Para 
permitir que isso ocorra, o recesso de inverno, 
normalmente em julho, será antecipado para 
maio. “Suspenderemos as aulas por mais 15 dias 
e anteciparemos os 15 dias de recesso para o mês 
de maio. Na prática, as aulas retornam apenas em 
junho”, explicou Leite. A expectativa é de que o 
ano letivo termine em janeiro de 2021. Ao longo 
do mês de maio, serão estabelecidos protocolos 
para que alunos, professores e servidores possam 
retomar as aulas com segurança. Isso pode exigir 
a compra de materiais ou equipamentos de 
proteção e reforço de recursos humanos, cujos 
processos de aquisição e contratação podem levar 
mais tempo. Para a rede privada, os protocolos 
serão finalizados na próxima semana e lançados 
juntamente com todos as regras de funcionamento 
para as atividades econômicas. Por enquanto, 
em caráter transitório, as aulas da rede privada 
seguem suspensas, mas é possível que haja uma 
antecipação da retomada, o que pode ocorrer 
ainda em maio. “Vamos definir o protocolo para 
a educação e a rede privada, se tiver condições de 
atender esses protocolos, poderá retomar as aulas 
antes”, explicou. 

CRONOGRAMA PREVISTO
PARA REDE ESTADUAL:

* 04 a 18/05 - RECESSO ESCOLAR;
* 19 a 29/05 - AULAS SUSPENSAS. Após o 

retorno das aulas presenciais, estes dias serão 
trabalhados (ou de forma presencial ou com aulas 
programadas).

- REGISTRO NO DIÁRIO ONLINE - até dia 
30.04

Solidariedade

Os nove (9) leitos UTI adulto implantados no 
hospital Santo Ângelo foram autorizados a funcionar 
sob custeio do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul conforme portaria publicada na última segunda-
-feira, dia 4, e antecipada por videoconferência na 
última semana a autoridades locais. O governador 
do estado Eduardo Leite orienta nesta portaria a 
imediata liberação dos leitos. 

O atraso na liberação se deu devido à troca de co-
ordenação no Ministério da Saúde o que dificultou as 
negociações entre Governo do Estado e União. Santo 
Ângelo se equipara a quantidade de Leitos UTI adul-
to existentes em outros municípios vizinhos. Pois 
Santa Rosa possui 20 leitos de UTI adulto, Ijuí pos-
sui 26 e Cruz Alta 22. 

Agora Santo Ângelo conta com 19 leitos UTI 
adulto na rede pública, 07 leitos UTI adulto no Hos-
pital da UNIMED (26 leitos contabilizando os dois 
sistemas). Segundo o Coordenador da 12ª Coorde-
nadoria Regional de Saúde, Iuri Sommer, o sistema 
conta com 29 respiradores artificiais.

EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO 
A portaria foi publicada para 136 leitos em 108 

cidades gaúchas, entre as quais está Santo Ângelo, 
receberão os leitos: Torres (5), Tramandaí (6), Via-
mão (10), Capão da Canoa (1), Dom Pedrito (10), Rio 
Grande (10), Bagé (14), Cruz Alta (10), Alegrete (7), 
São Gabriel (5), Faxinal do Soturno (10), Santa Ma-
ria (10), Passo Fundo (10), Tenente Portela (5), Ere-
chim (5), Soledade (4) e Sapiranga (5).

A ANTECIPAÇÃO DA NOTÍCIA
A notícia foi confirmada em videoconferência 

com a secretária de Estado da Saúde, Arita Berg-
mann, na última quinta-feira, o diálogo mediado 
pela internet contou com a participação do deputa-
do Eduardo Loureiro, do presidente da Câmara de 

Vereadores, Pedro Waskiewicz; do secretário muni-
cipal de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro; do coorde-
nador regional de Saúde, Iuri Zabolotsky; do diretor 
Administrativo do HSA, Marcelo Borges; quando foi 
oficializado o pleito de Santo Ângelo para ampliar a 
oferta de leitos de UTI. 

O aumento da capacidade de acolhimento em 
unidades de tratamento intensivo está em função da 
necessidade de atender pacientes da COVID-19 (com 
quadros mais agravados). 

Governo irá custear mais 
nove leitos UTI adulto no 

Hospital Santo Ângelo
A diária de mais nove leitos UTI adulto foram garantidas pelo Governo do 

Estado na última segunda-feira, dia 04. Estas nove unidades já estavam 
preparadas no Hospital Santo Ângelo e aguardavam decisão política para o 

funcionamento 

A Secretaria do Meio 
Ambiente está receben-
do temporariamente 
pneus usados. A popu-
lação que possui este 
tipo de material em casa 
tem até o dia 29 de maio 
para encaminhar o ma-
terial até o “Pavilhão 2” 
do Parque de Exposi-
ções Siegfried Ritter. 

A medida visa dimi-
nuir o número de focos 
de mosquito da dengue 
e o recebimento é de 
segunda a sexta-feira, 
pela manhã das 8h até 
às 11h30min e na tarde 
das 13h30min às 17h.  

A prefeitura conti-
nua fiscalizando as re-
sidências para detectar 
possíveis focos do mos-

quito transmissor da 
dengue. Na última se-
mana as equipes da Vi-
gilância Ambiental e da 
Vigilância Sanitária da 
prefeitura de Santo Ân-
gelo realizaram ações 
de recolhimento de 
pneus, durante a visita 
de fiscalização e orien-
tação em residências 
dos bairros Dytz, Nova, 
Padoim, José Alcebía-
des de Oliveira, Centro 
Sul e Oliveira. 

De acordo com o úl-
timo boletim da 12ª Co-
ordenadoria Regional 
de Saúde (CRS), na noi-
te da quinta-feira (30), 
o município conta com 
194 casos confirmados 
de Dengue.

Recebimento de pneus usados até o dia 30

Um dos leitos (UTI adulto) autorizado a funcionar

Divulgação HSA

Marcos Demeneghi

Pneus usados 
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Pandemia provoca queda nos 
estoques de sangue do HSA
OS BAIXOS ESTOQUES 
DE SANGUE  - A enfermeira 
coordenadora do setor, Marta Perim 
Motta, explica que devido à pandemia 
da Covid-19 teve uma redução do 
número de doações, fazendo com que o 
Banco de Sangue necessite de todos os 
tipos sanguíneos.

AGENDAMENTO - Marta salienta 
que para a doação é necessário fazer o 
agendamento através do telefone (55) 
3313 1444 – ramal 128. “Essa é uma 
medida de segurança que tem como 
objetivo evitar aglomerações neste 
período de pandemia.”

IMPORTÂNCIA DA 
SENSIBILIZAÇÃO “Precisamos 
ampliar nossos estoques e contamos 
mais uma vez com o apoio da nossa 
comunidade.  A doação de sangue 
é um grande gesto que pode salvar 
vidas.”

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
As pessoas interessadas podem fazer 
a doação no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo que fica na rua 
Antônio Manoel. O atendimento é das 
7 às 12h30min de segunda a sábado.


