
A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Sábado, 27 de junho de 2020   |   Ano XXIII - Nº 2230   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

UTILIDADE PÚBLICA

Página 4

Corsan realiza 
a limpeza dos 
reservatórios

O Reservatório enterrado da ETA II - Estação de Tratamento de Água da Corsan 
localizado no Bairro São Carlos será esvaziado e limpo neste sábado, dia 27, a operação 

de limpeza inicia às 23h e tem a previsão de ser encerrada às 3h

Marcos Demeneghi
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 14°
4°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

18°
6°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

17º
12º

66 mm

26/6/2020 - 14h

1º Prêmio - 7.834
2º Prêmio - 2.363
3º Prêmio - 9.703
4º Prêmio - 3.610
5º Prêmio - 4.756
6º Prêmio - 8.266

26/6/2020 - 18h

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

MÍN.

Nova
21/6 a 27/6

Crescente
28/6 a 4/7

Covid-19

A higienização dos espaços públicos em 
Santo Ângelo ocorre sem interrupção há 90 
dias, completados nesta semana. A iniciati-
va do Governo Municipal tem a finalidade de 
evitar a circulação do novo Coronavírus (Co-
vid-19) nas principais áreas da cidade com 
fluxo de pessoas. As atividades são realizadas 
pelas secretarias do Meio Ambiente (SEMMA) 
e de Saúde.

O roteiro de desinfecção periódico inclui 
a Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), Hospital da Uni-
med, o entorno do Hospital Santo Ângelo, Pos-
to de Atendimento Dr. Ernesto Nascimento 

Sobrinho, Estação Rodoviária, Prefeitura Mu-
nicipal e Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Trabalho e Cidadania, além de todos os 
pontos de ônibus, Central do Bem e Secretaria 
do Meio Ambiente. 

O secretário municipal de Meio Ambiente, 
Francisco da Silva Medeiros, ressalta que ação 
não foi interrompida em nenhum momento, 
somente deixando de ser realizada em dias de 
chuva. “O trabalho é notório e elogiado por 
toda a comunidade santo-angelense, pois são 
estes os principais locais onde há o fluxo de 
pessoas e realizamos esta ação, ininterrupta-
mente, desde o dia 24 de março”, conta.

Município contabiliza 
90 dias de higienização 

de espaços públicos 

Foto: Rodrigo Bergsleithner

Notas

No Rio Grande do Sul, mais de 1,7 milhão de do-
cumentos foram entregues, mas o prazo termina no 
próxima terça-feira, dia 30 de junho.

 A Receita alerta para que os contribuintes não 
deixem a entrega para última hora. Se perderem o 
prazo, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa 
mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto 
devido. 

Mais orientações sobre a Declaração do 
IRPF/2020 estão disponíveis em: http://receita.
economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020

Prazo para entrega do 
IRPF termina dia 30

A Câmara de Vereadores de Santo Ângelo vai re-
passar, em três parcelas mensais, R$ 230 mil ao Exe-
cutivo Municipal a serem utilizados em ações de com-
bate e prevenção ao novo Coronavírus e para amenizar 
os efeitos da pandemia. 

O presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Wa-
skiewicz, o Pedrão, assinou o documento confirmando 
o repasse na manhã desta sexta-feira, 26, no Gabinete 
do Prefeito Jacques Barbosa. Acompanharam o ato, os 
secretários municipais Luís Carlos Cavalheiro, da Saú-
de, e Marco André München, da Cultura.

DIVISÃO
Diante disso, ficou acertado que R$ 130 mil serão 

destinados para as ações de saúde. Outros R$ 30 mil 
serão usados para compra de produtos da agricultura 
familiar. Esses produtos irão compor as cestas básicas 
que são distribuídas à população em vulnerabilidade 
social. Serão mais de 1,2 mil cestas por mês.

Os outros R$ 70 mil irão para a Cultura, já que 
muitos artistas, produtores e empresas do ramo de en-
tretenimento estão passando por muitas dificuldades 
diante da impossibilidade da realização de eventos. O 
secretário Marco André München está organizando 
um planejamento para a realização de apresentações 
de artistas. Mediante um edital de inscrição, devem ser 
contratados artistas para apresentações em espaços 
locados. Com isso, irão ser beneficiados os artistas, as 
casas onde serão feitas as gravações e as empresas de 
sonorização.

Câmara vai repassar 
R$ 230 mil para 

combate a Covid-19
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O Lar da Menina existe em Santo Ângelo 
desde dezembro de 1947. Juridicamente 
constituída como uma organização sem 

fins lucrativos já recebeu três denominações 
ao longo desses  quase 73 anos. O primeiro 

deles, Escola de Artes e Ofícios Casa da 
Criança (1947), depois, Lar da Menina 
(1966) e por fim, Centro de Formação 

São José (1999). Mas a função sempre foi 
suprir necessidades de amparo de meninas, 

principalmente em situações em que a 
família não tinha condições de atendê-
las, por este motivo, os santo-angelenses 

continuam chamando de “Lar da Menina”

Bem-vindo 
ao “Lar da 
Menina”

Organizações solidárias

Excepcionalmente as atividades regulares do Lar 
da Menina estão suspensas devido às medidas de 
afastamento social decorrentes da pandemia de Co-
vid-19, mas quando em atividade o lugar é frequen-
tado por 100 meninas na faixa etária de 4 à 14 anos. 
No turno inverso da escola contam com o apoio do 
“Lar” em atividades complementares como reforço 
escolar, aulas de iniciação musical, artesanato, brin-
cadeiras, autonomia pessoal etc.

Além das atividades de desenvolvimento pesso-
al e formação para a vida, recebem apoio material 

como refeições, pois são servidos no lar, café e lan-
che da manhã, almoço e lanche da tarde. A comuni-
dade também faz doações de roupas, móveis e uten-
sílios, que eventualmente podem ajudar as famílias 
dessas jovens nas necessidades mais básicas.

A assistente social Márcia Nardão Martin enfati-
za que o Lar da Menina faz história em Santo Ângelo 
graças ao voluntariado de muitas pessoas. No ínicio, 
além de uma diretoria independente, contava com 
a direção interna liderada pela congregação católica 
das “Filhas do Sagrado Coração de Jesus”, mas des-
de 2008 passou a ser administrado por uma nova 
direção interna, no entanto, continua contando com 
a liderança de uma diretoria externa que trabalha 
para manter esta organização solidária ativa. 

O Lar da Menina é uma das instituições de Santo  
Ângelo que compõe a rede de apoio a criança e ao ado-
lescente. As meninas que frequentam este espaço são 
indicadas pelo Conselho Tutelar, Assistência Social, 
Juizado da Criança e Adolescente, Secretaria Munici-
pal de Educação, entre outras instituições envolvidas 
no trabalho com jovens e crianças. Eles detectam  a 
necessidade de envolver essas meninas em atividades 
complementares e fazem o encaminhamento. 

O Lar da Menina tem sede própria e localiza-
-se na Rua Marechal Floriano, 2522 Bairro: Cen-

tro Norte, está construída em uma área de 890 m², 
mas atualmente parte das instalações são alugadas 
para terceiros para complementar a renda do lar e 
cumprir com a folha de pagamento, pois trabalham 
profissionalmente na organização 4 instrutoras; 1 
assistente social diretora; 1 psicóloga; 1 secretária; 1 
cozinheira; 2 serviços gerais e 1 jardineiro.

É possível conlaborar realizando um depósito di-
reto na conta do Centro de Formação São José (Lar 
da Menina)- Ag Banrisul 0370 C/C 06.038.071.0-9. 
Ou ainda por meio da conta do Rugindo do Bem - de-
pósito para o Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente Ag- 0370 C/C 06.110.573.0-3 .  

Vice-presidente Geslaine Guarani e a Ass.Social Márcia Nardão 
Martin no holl de entrada da intituição

ORIGIGEM DOS RECURSOS

O Centro de Formação São José, se mantém com:
Contribuição dos sócios, campanha do Rugido do Bem 

(destinação do imposto de renda), verbas que entram dos 
brechós, chás beneficentes e eventos culturais. Comerciali-
zação de materias recicláveis, aluguéis de imóveis, campa-
nha da Nota Fiscal Gaúcha, locação de salas para eventos, 
cursos e palestras, contribuições espontâneas da comuni-
dade. Participação em editais do COMDICA para projetos 
(fundo municipal da criança e do adolescente).

Cabe ainda ressaltar que contamos com convênios 
com: Prefeitura Municipal, Juizado Especial Criminal, Jus-
tiça Federal e a Receita Federal. Parceria com as Univer-
sidades, a URI (colabora com profissionais que realizam 
estágios e projetos na entidade, dinâmicas de grupo com 
estagiários do curso de Psicologia, Educação Física e Pe-
dagogia, e palestras de prevenção e o IESA , Universidade 
Anhanguera com estagiários do curso de Serviço Social, 
Instituto Federal Farroupilha.



Sábado, 27 de junho de 20204

Corsan realiza 
a limpeza dos 
reservatórios
O Reservatório enterrado da ETA II - Estação de Tratamento de 
Água da Corsan localizado no Bairro São Carlos será esvaziado e 
limpo neste sábado, dia 27, a operação de limpeza inicia às 23h e 
tem a previsão de ser encerrada às 3h. 

Utilidade pública

Uma equipe especializada da COR-
SAN utilizará um caminhão hidrojato 
para fazer a higienização do reservató-
rio enterrado da ETA II e não há pre-
visão de desabastecimento.  O reserva-
tório possui a capacidade de guardar 
1000m³ o que equivale a 1.000.000 
litros de água tratada, está localizado a 
cerca de 500 metros da bomba de cap-
tação instalada no Rio Ijuí e o sistema 
desta estação de tratamento é respon-
sável por abastecer 75% da população 
de Santo Ângelo.  O reservatório tem 
quatro (4) metros de altura/profundi-
dade, 18 metros de diâmetro e nas 24h 
do dia passam por este reservatório 
160 m³ de água. 

Gelson Luiz Faccin é formado em 
química industrial pela URI e na Cor-
san desempenha a função de técnico 
em tratamento de água, além disso, 
compõe o time dos cinco instrutores do 
estado na área de tratamento de água 
potável. Ele é uma das pessoas que 
monitora o sistema de abastecimen-
to de água potável de Santo Ângelo e 

Entre-Ijuís e avalia positivamente o 
potencial hídrico da cidade e a qualida-
de da água do Rio Ijuí. “É um privilégio 
para nós contarmos com a água do Ita-
quarinchim (no lugar onde é captada) 
e do Rio Ijuí tão próxima da zona urba-
na”, avalia o especialista ao esclarecer 
que a qualidade da água destes rios é 
excelente quanto aos aspectos físicos, 
químicos e microbiológicos. 

O sitema de abastecimento de 
Santo  Ângelo conta com mais um re-
servatório de mesmas proporções na 
estação de tratamento localizada na 
agência central da Corsan “ETA I”. 
Este reservatório também passou por 
limpeza. Foi na noite de sexta-feira, 
entre as 23h e 3h. Os reservatórios em 
formato de cálice também serão lim-
pos em data a ser anunciada. Um de-
les fica próximo a sede social do Clube 
Gaúcho e outro na zona norte, junto a 
superintendência regional da compa-
nhia. Ambos com capacidade de 1.500 
m³, ou seja 1.500.000 litros de água 
potável.

PRODUÇÃO DE ÁGUA TRATADA

Antes de chegar no reservatório 
e na casa da população a água bruta 
captada do Rio Ijuí passa pela análise 
de 18 parâmetros a cada duas horas, 
em um primeiro momento são veri-
ficados os índices de turbidez, PH e a 
quantidade de matéria orgânica sus-
pensa. Com base nestes primeiros pa-
râmetros é feita a dosagem de produto 
químico específico. Compõe o sistema 
de tratamento canais e tanques de co-
agulação, floculação e também filtros 
de areia e seixos. Depois que a água 
apresenta aspecto transparente e sem 

partículas suspensas é feita a adição 
do cloro que tem a função de matar os 
microorganismos como vírus e bacté-
rias e por último é adicionada a dosa-
gem de flúor. 

Os filtros de areia e seixos do sis-
tema de tratamento são limpos dia-
riamente com 160m³ de água tratada 
por um sistema de inversão de fluxo. 
Os tanques, onde a decantação é fei-
ta são limpos a cada 60 dias e por fim, 
os reservatórios são limpos uma vez 
por ano, conforme o decreto estadual 
23.430/1974.

Gelson Luiz Faccin mostra a água em decantação Autoclave de esterilização

Reservatório da Corsan na ETA II - Bairro São Carlos - Capacidade de 1000m³ (1.000.000 lítros)

Foto: Marcos Demeneghi 

Foto: Marcos Demeneghi 
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Rodovia 
Cenair 
Maicá

A obra do músico missioneiro Cenair Maicá está prestes a ser 
evidenciada com uma homenagem do povo gaúcho

Um Projeto que designa o nome de 
Cenair Maricá para a Rodovia ERS 536 
foi aprovado por unanimidade pela As-
sembleia Legislativa no último dia 24 
de junho. A PL 457/2019 é de autoria 
do Deputado Estadual Luiz Marenco e 
aguarda a sansão do Governador Edu-
ardo Leite.

 A Rodovia Cenair Maicá (ERS 536) 
possui 40,82 km e liga os municípios 
de Mato Queimado, passa por Caibaté e 
chega até São Miguel das Missões, sen-
do que um dos trechos coincide com a 
BR 285.  

Cenair Maicá foi um cantor, mú-
sico e compositor, considerado como 
um dos mais importantes artistas do 
sul do Brasil. Oriundo de uma família 
de músicos e intérpretes, sendo o mais 
consagrado deles, teve uma trajetória 
meteórica, uma obra de poucos discos 
em virtude de sua morte prematura, 

mas de fundamental importância no 
cenário poético-musical do Rio Gran-
de do Sul. Gravou com Noel Guarany o 
compacto Filosofia de Gaudério e o CD 
Troncos Missioneiros, com Jayme Cae-
tano Braun, Noel Guarany e Pedro Or-
taça. Individualmente, registrou mais 
cinco discos, dentre os quais, Canto 
dos Livres, o mais consagrado de seus 
trabalhos, no qual pode expressar sua 
maturidade artística.

Cenair Maicá foi cantor das águas, 
dos rios, das matas e das missões. Suas 
obras são recheadas de signos ecoló-
gicos e sociais. Possuem característi-
cas missioneiras dos dois lados do Rio 
Uruguai, retratando as vivências do 
homem civil na sua construção artísti-
ca. Sua obra é permanente, eternizada 
na memória cultural do Rio Grande 
do Sul, que o reconhece como um dos 
maiores referentes da música gaúcha.

Cultura
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Os municípios de São Luiz, Santo Ângelo e São Borja são 
referências no atendimento de pacientes da Região das Missões 
e os prefeitos destacaram a necessidade de ampliar o cadastro de 
leitos clínicos hospitalares para o tratamento da doença

Cadastro de 
novos leitos para 
tratamento da 
COVID-19 pautou 
reunião de prefeitos
Missioneiros

Saúde

A ampliação de leitos hospitalares 
para o tratamento da COVID-19 voltou a 
ser pauta de reunião na tarde de quarta-
-feira (24), no auditório Centro de Saú-
de. O encontro contou com a presença 
do prefeito de São Luiz Gonzaga, Sid-
ney Brondani; do prefeito de São Borja, 
Eduardo Bonotto e do prefeito de Santo 
Ângelo, Jacques Barbosa; chefes do exe-
cutivo dos municípios que possuem os 
hospitais de referência para o tratamen-
to da COVID-19 na região.  

Os prefeitos destacaram a neces-
sidade de ampliar o cadastro de leitos 
clínicos hospitalares que estão dispo-
níveis para o tratamento da doença. Os 
leitos constam nas etapas dos planos de 
contingência das instituições de saúde 
e municípios. São Luiz Gonzaga, por 
exemplo, passaria de 19 para 32 leitos 
clínicos cadastrados para atender pa-
cientes de COVID-19. Durante a reu-
nião, também foram definidas ações de 
mobilização para o envio de mais sete 

respiradores pela Secretaria Estadual 
de Saúde para São Luiz Gonzaga. 

O prefeito Sidney Brondani, agra-
deceu a participação das lideranças. 
“Precisamos trabalhar unidos, toda a 
região, para conter a pandemia de CO-
VID-19. Agradeço ao prefeito Jacques 
e ao prefeito Bonotto pelo apoio e pelo 
trabalho desenvolvido, buscando sem-
pre proteger o bem maior que é a vida”. 

A reunião também contou com a 
participação da secretária de Saúde de 
São Luiz Gonzaga, Clari Ramborger; 
da secretária de Saúde de São Borja, 
Sabrina Loureiro; da administradora 
do Hospital São Luiz Gonzaga (HSLG), 
Iria Diedrich; do presidente do Hospi-
tal Ivan Goulart, de São Borja, Pedro 
Machado; da coordenadora do Centro 
de Saúde, Águeda Balbé; da gerente de 
internações do HSLG, Liane da Costa 
Messa e da coordenadora da Enferma-
gem do HSLG, a enfermeira Tanara 
Goulart.
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COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

Comissão da Saúde em foco
CaL Dinalva Agissé Alves de Souza

A dinâmica de trabalho dos Companheiros do 
Lions Clube Universitário se faz por meio de Comis-
sões. Entre as várias Comissões, todas merecedoras 
do mais digno respeito, hoje vamos fazer um destaque 
especial à Comissão da Saúde, que é competentemente 
conduzida pela CaL Alice Rosane Brandão, sua presi-
dente, e que conta com a efetiva participação de vários 
Companheiros e Companheiras. Com o objetivo de re-
alizar palestras e atividades relacionadas à visão, dia-
betes, drogas, câncer infantil, fome, combate ao Aedes 
Aegypti e saúde bucal, entre outros, essa Comissão vem 
crescendo cada vez mais.  

Exemplo disso são as ações realizadas durante este 
AL (Ano Leonístico) em curso. Foram oferecidas várias 
atividades, incluindo palestras para públicos distintos 
sobre “Saúde Bucal”, “Saúde Pública” e sobre “Suicídio 
– reflexão para a vida”, junto com outras ações afins. 
Grande mérito deve ser dado ao “Teste de Visão”, ação 
que objetiva contribuir de forma preventiva para a saú-
de visual dos estudantes do Ensino Fundamental das 
nossas escolas.

Em parceria com os médicos oftamos Theniza 
Uggeri Kitagawa, Carlos Fernando Veronese, Daniel 
Marquardt, Francisco Marquardt, Maurício Carrion, 
Juliana Carrion e Luisa Gazzola, a Comissão da Saú-
de lançou-se a esse bonito e relevante projeto. Devi-
damente orientadas e capacitadas pela Dra. Theniza 
Uggeri Kitagawa, várias Companheiras se lançaram à 
aplicação de testes de visão nas escolas do nosso mu-
nicípio. 

Para isso foi feita inicialmente uma reunião com o 
Secretário Municipal de Educação Valdemir Roepke, 
firmando parceria para a realização dos testes de visão 
nas escolas municipais, seguida de reunião com a Su-
pervisora de Educação Marcia Mousquer Stasiak, para 
agendamento com os professores das EMEIs e EMEFs.  
Na sequência, a Comissão apresentou o Projeto da Vi-
são para Diretores e Coordenadores para a realização 
da primeira avaliação, destacando que foram realiza-
das várias reuniões com a comissão para que o projeto 
tivesse melhor andamento.

Até agora foram contabilizadas 41 escolas atendi-
das, com a realização de testes em 4.100 estudantes na 
primeira avaliação e 270 na segunda. Desse total, cem 
alunos foram encaminhados para consulta médica com 
os parceiros acima descritos e 68 foram beneficiados 
com a doação de óculos. Nesse sentido, o Lions e a Co-
missão da Saúde contam igualmente com a importan-
te participação das Óticas Elo, Paulo, Diniz, Sehn, Tic 
Tac e Mirim, a quem tecemos sinceros agradecimen-
tos, extensivos aos médicos e à SMED. Para o próxi-
mo AL, que inicia no mês de julho, já está prevista a 
continuidade das ações, assim que possamos voltar à 
normalidade após o enfrentamento da pandemia do 
coronavírus. Nosso agradecimento a todos os parcei-
ros e aos Companheiros e Companheiras pelo trabalho 
realizado.

Muitos usuários que possuem Windows desconsideram fazer as atualizações 
automáticas do seu sistema, pois entendem serem desnecessárias. Para exempli-
ficar a importância de fazer essas atualizações, vou comparar a um recall de um 
automóvel, ou seja, imagina que o fabricante do seu automóvel solicita que você 
realize um reparo específico para corrigir um problema e você desconsidera esse 
conserto. É exatamente isso que você faz quando não realiza a atualização do seu 
sistema operacional. É claro que na atualização do sistema operacional você po-
derá optar por quais atualizações deseja instalar. No caso do Windows 10 a Mi-
crosoft mudou um pouco o “lugar” onde o usuário pode habilitar ou desabilitar 
os updates e como tem sido muito constate esse questionamento por parte dos 
usuários do Windows 10 vou mostrar 
como desabilitar.

1) Pressione as teclas “Windows + 
R” para abrir o Executar e depois digite 
o comando gpedit.msc

andre@escolabigmaster.com.br

Desabilitando atualizações 
automáticas no Windows 10

André Ruschel
2) O gpedit irá abrir uma 

tela onde estão as diretivas de 
segurança do sistema opera-
cional > clique em Configura-
ção do Computador > Modelos 
Administrativos > Componen-
tes do Windows > “Windows 
Updade > dê um duplo clique 
sobre a opção Configurar Atu-
alizações automáticas

3) Na tela que irá abrir marque a opção Desabilitado e clique em OK

4) Se você quiser desativar a atualização automática mas deseja ser alertado sobre 
novas atualizações, marque Habilitado e escolha a opção Avisar antes de baixar e ins-
talar qualquer atualização > OK

Agora o Windows 10 não irá realizar as atualizações automáticas.

Em virtude da crise da Covid-19 e 
atendendo ao pedido dos setores eco-
nômicos, a Receita Estadual está flexi-
bilizando uma regra que prevê a revo-
gação do parcelamento de débitos em 
caso de inadimplemento das empresas 
que aderiram ao Refaz 2019 e ao Com-
pensa-RS. O Decreto nº 55.328, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado de 
hoje (26), permite que o contribuinte 
mantenha as condições estabelecidas 
nos programas mesmo que deixe de 
pagar algumas parcelas entre o perío-
do de 26 de maio a 25 de setembro de 
2020.

A medida visa dar fôlego ao fluxo de 
caixa das empresas, viabilizando que as 
parcelas pendentes sejam colocadas em 
dia até 25 de setembro, sem a penalida-
de da perda dos respectivos programas. 
No entanto, a Receita Estadual alerta 
que após o período, no dia 26 de setem-
bro, a regra de perda do parcelamento 
por inadimplência deixará de estar sus-
pensa, voltando a valer normalmente, 
conforme estabelecido nas cláusulas 
de adesão. Nesses casos, se a empresa 
não tiver regularizado as parcelas não 
pagas até o limite permitido de atraso, 
que varia pelo tipo de programa entre 
uma e duas parcelas, haverá perda do 
parcelamento.

Empresas que 
aderiram ao 
Refaz 2019 e 
ao Compensa 
RS têm 
flexibilização 
de regra de 
perda do 
parcelamento

Economia
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A partir do dia 1º de julho,
conte com excelentes 
dentistas perto de você. 
Com mais de 20 anos no mercado, 
transformando a experiência de ir ao dentista.
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