
A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Quarta-feira, 17 de junho de 2020   |   Ano XXIII - Nº 2227   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

COVID-19

Missões se 
mantêm na 
bandeira 
laranja

Página 7



2 Quarta-feira, 17 de junho de 2020

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 23°
12°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

20°
14°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

23º
13°

0 mm

MÍN.

16/6/2020 - 14h

1° Prêmio -  9.290
2° Prêmio -  4.904
3° Prêmio -  1.435
4° Prêmio -  7.423
5° Prêmio -  3.386
6° Prêmio -  6.438

16/6/2020 - 18h

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

Minguante
13/6 a 20/6

Nova
21/6 a 27/6

NotasNotas

Na manhã de ontem, dia 16, a Brigada Militar 
de Santo Ângelo prendeu dois homens, ambos de 
26 anos, por furto de veículo e disparo de arma de 
fogo.

Durante patrulhamento pelo bairro Sagrada 
Família, uma guarnição visualizou um veículo es-
tacionar em frente a um local conhecimento por 
ponto de tráfico de drogas, na tentativa de aborda-
gem o condutor fugiu efetuando disparos de arma 
de fogo, foi realizado o cerco e logrado êxito na 
abordagem, sendo constatado que o veículo havia 
sido furtado, e um dos indivíduos se encontrava 
na situação de foragido do sistema prisional e o 
outro com extensa ficha criminal.Diante dos fatos 
foram conduzidos à DP para o auto de prisão em 
flagrante.

Tiroteio e roubo de veículo

Mega-Sena acumulada
Caso apenas um ganhador leve o prêmio do 

concurso 2.271 Mega-Sena, que está estimado em 
R$ 32 milhões e aplique todo o valor na Poupança, 
receberá aproximadamente R$ 55 mil em rendi-
mentos mensais. 

O sorteio será nesta quarta-feira, dia 17, reali-
zado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, 
localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em 
São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h 
nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias 
CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo 
app Loterias CAIXA, disponível para usuários da 
plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet 
Banking CAIXA também podem apostar pelo seu 
computador pessoal, tablet ou smartphone. O va-
lor da aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.

Brigada Militar

Agricultura

Mais de 40 barreiras
A 42ª Barreira Sanitária foi realizada na ma-

nhã de ontem, dia 16, em Santo Ângelo. A ação 
programada pelo Comitê de Enfrentamento ao 
Covid-19 se efetivou na ERS 344, próximo ao 
trevo que dá acesso a perimetral norte em dire-
ção a Giruá. 

As barreiras sanitárias, além de identificar 
possíveis casos de Covid-19, cumprem a função 
de  conscientização, tanto da necessidade de 
cumprir normas como o uso de máscaras, quan-
to de orientação em caso de alteração na tempe-
ratura corporal e sintomas gripais. 

As barreiras sanitárias são assessoradas pelo 
Exercito Brasileiro, Defesa Civil, Brigada Mili-
tar e Secretaria Municipal de Saúde. Em cada 

ação deste tipo são adotados procedimentos 
padronizados. Cada pessoa abordada responde 
um questionário sobre o itinerário que está rea-
lizando e também responde sobre as condições 
de saúde em que se encontra, inclusive, a tem-
peratura corporal é medida com um termômetro 
a laser.

O questionário aplicado investiga sobre a 
procedência da viagem e os abordados deixam 
contatos pessoais, bem como, informam se ti-
veram aproximação com pessoas infectadas ou 
suspeitas da Covid-19 para o possível monito-
ramento. 

Estas ações não são permanentes, são pro-
gramadas em dias e horários específicos.

Rodrigo Bergsleithner
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O Dia Internacional de En-
frentamento à Violência contra 
a Pessoa Idosa é 15 de junho. 
Conforme a última atualização 
do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan), 
realizado em maio deste ano, 
foram registrados no Rio Gran-
de do Sul 1.192 casos de violên-
cia contra a pessoa idosa. 

O município com maior nú-
mero de ocorrências no período 
foi Passo Fundo, com 141 casos. 
Foram registradas com maior 
frequência violência física, vio-
lência autoprovocada, abando-
no/negligência e violência psi-
cológica.

O Mensageiro iniciou em 10 
de junho a série “Organizações 
solidárias” na qual mostramos 
a realidade administrativa das 
Instituições de Longa Perma-
nência destinadas a acolher 
idosos na cidade de Santo Ânge-
lo. Nos três lares e retiros pes-
quisados moram 97 idosos, em 
geral, pessoas fragilizadas pela 
idade e por questões de saúde.

Este contexto também re-
vela que 30% das vagas nestes 
locais de acolhimento, são pre-
enchidas por idosos em vulne-
rabilidade social. 

Algumas das principais 
características que marcam o 
estado de vulnerabilidade so-
cial são as condições precárias 
de moradia e saneamento, os 

meios de subsistência inexis-
tentes e a ausência de um am-
biente familiar, por exemplo.

VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO

No enfrentamento à violên-
cia é importante destacar ou-
tros abusos cometidos contra 
essa população, como desva-
lorização: considerar a pessoa 
idosa inútil ou um peso; tripu-
diar: achar graça das dificul-
dades em realizar atividades 
de vida diária; apropriar-se de 
bens e dinheiro: considerar que 
o idoso não precisa de seu pró-
prio dinheiro, devendo fornecer 
o que recebe à família.

A assistente social Priscilla 
Lunardelli, do Departamen-
to de Ações em Saúde (DAS), 
alerta que a situação de distan-
ciamento social pode ampliar 
a violência doméstica contra 
as pessoas idosas porque au-
menta a convivência com seus 
familiares. “Estatisticamente, a 
maioria dos agressores de pes-
soas idosas são filhos e netos”, 
lamenta.

Outro aspecto é que as pes-
soas idosas fazem parte dos 
grupos mais suscetíveis ao de-
senvolvimento de quadros res-
piratórios graves que podem 
levar a resultados fatais ao se in-
fectar com o novo coronavírus. 
Logo no início da pandemia, a 

Secretaria da Saúde emitiu uma 
nota informativa com recomen-
dações de prevenção e controle 
de infecções a serem adotadas 
nas Instituições de Longa Per-
manência de Idosos (ILPI).

Com relação à convivência 
social, Priscilla afirma, tam-
bém, que “as restrições totais de 
visitas e atendimentos eletivos 
em instituições de idosos po-
dem ser vividas como experiên-
cias muito violentas e de grande 
apartação social”.

No caso do enfrentamento 
à violência, o período da pan-
demia não suspende nenhum 
direito a que são signatárias as 
pessoas idosas, por isso a as-
sistente social reforça a impor-
tância dos trechos do Estatuto 
do Idoso. Priscilla lembra que 
todos os direitos das pessoas 
idosas estão vigentes.

“Durante a pandemia de co-
ronavírus os órgãos de atendi-
mento ao idoso como delegacia, 
Ministério Público e Conselho 
do Idoso seguem funcionando, 
embora com algumas adapta-
ções”. Ela destaca que em caso 
de suspeita de violência contra 
um idoso qualquer pessoa pode 
ligar para o número 100, anoni-
mamente, e relatar a situação.

Com informações 
da Ascom SES

Violência 

Dados estaduais e municipais sobre 
idosos ajudam compreender uma das 

faces da vulnerabilidade social que 
muitos idosos vivem, tanto em Santo 
Ângelo, quanto em outras cidades do 

Rio Grade do Sul

Violência 
contra a 
pessoa 

idosa. Uma 
realidade 

pouco 
comentada

Banco de imagens
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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 em marmitex,  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. 

PRATO 
DO DIA

NOVIDADE! 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

Os pratos da CHICA TO GO continuam fazendo um grande 
sucesso e cada vez mais solicitados, pois são feitos com muito 
carinho e com selo de qualidade Chica Sperling! Agora, além 
do cardápio tradicional de congelados (publicado abaixo), 
a chef Chica está produzindo o “PRATO DO DIA”, ficam 
prontos a partir das 11 horas,  para você comer no almoço, 
sem precisar descongelar! Tudo no formato “Chica TO GO”, e 
é claro, marmitex em porções para duas pessoas. Resumindo, 
a CHICA TO GO são pratos deliciosos com todo o requinte, 
sabor e aroma que você quer e merece! E tem a finalidade de 
oferecer pratos feitos no dia ou em opção congelados. Então, 
é só ligar para 9.8131-0717, e encomendar o “prato do dia” ou 

os pratos congelados do tradicional cardápio.  

CHICA TO GO
PRATO DO DIA & CONGELADOS

Foto: Vick Almeida

TITA CALLEGARO NIKITITZ - que dirige e 
com sucesso a Tita Modas, num clic especial entre seus 
seus filhos Guilherme e Isadora, e seu marido Laurindo, 
celebrou no último domingo, 14, o seu 50º aniversário, 
claro, que em casa e em família, como evidenciamos na 

foto! À Tita, parabéns e sucesso sempre!

Foto: Divulgação

AMANDA 
PICININ 

SANDRI - que 
atua com 
competência 
como gerente 
da loja San 
Steban - foi 
alvo de muitas 
e merecidas 
homenagens 
na segunda-
feira que 
passou, dia 15. 
O motivo: a sua 
troca de idade. 
À Amanda, 
parabéns 
e muitas 
felicidades.Nilson  Scremin - sempre de bem com a vida, estreou idade 

nova ontem, 16, e foi muito cumprimentado, especialmente por 
seus familiares e amigos. Ao Scremin, parabéns, saúde e sucesso!

Foto: Divulgação

Foto: Vick Almeida
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Nilzane Beltrão - atuante empresária que comanda a Rekinte e 
o Celeiro Festas & Eventos - acrescentou mais um ano em sua 
vida, no último dia 10. No sábado passado,  dia 13, quem ouviu  
o tradicional “parabéns à você”, foi o dinâmico empresário 
Marcos Müllich, da Divina Gula, que ao lado da Glau está muito 
feliz a espera do primeiro herdeiro. Já na senguda-feira, 15, a 

conceituada cirurgiã-dentista Francine Kerber Viera Makvitz - 
especialista e mestre em dentística, e professora na CNEC Santo 
Ângelo, foi o centro das atenções pela sua troca de idade. E hoje, 
dia 17, é a vez da renomada chef Jaqueline Willig - leia-se Casa 
Real Restaurante, celebrar o seu aniversário. À Nilzane, Marcos, 
Francine e Jaqueline, parabéns, saúde, felicidades e sucesso!

HAPPY 
BIRTHDAY!

Foto: Amauri Lírio

Foto: Amauri Lirio

Foto: Vick Almeida

NILZANE BELTRÃO MARCOS MÜLLICH FRANCINE VIERA MAKVITZ JAQUELINE WILLIG
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INFORMATIVO 14ª CRE
Rosa Maria de Souza

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE
E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br
Blog: http://cresantoangelo.blogspot.com.br

Nossa página no face é 14ª CRE

14ª CRE REALIZA WEBCONFERÊNCIAS COM 
PROFESSORES REFERÊNCIA EM TICs NAS 

ESCOLAS ESTADUAIS

Na quarta-feira, dia 10 de junho, a 14ª Coordenadoria 
Regional de Educação realizou a 1ª webconferência com 
os professores referência em “Tecnologias” das escolas 
estaduais. Na oportunidade, a Coordenadora Rosa 
Maria de Souza enfatizou a importância deste apoio que 
visa facilitar a sistemática de trabalho nas escolas. A 
Diretora do Departamento de Educação, Sandra Grasel, 
repassou informações referentes às questões pedagógicas 
envolvendo as aulas remotas. Já, a assessora responsável 
pelo ISE e NTE Santo Ângelo, Rosana Lopes, orientou 
quanto ao primeiro acesso de professores e alunos na 
Plataforma da Escola RS e Google Sala de Aula. Na sexta-
feira, dia 12 de junho, foi realizada a 2ª webconferência 
com o objetivo de alinhar ações para o início das aulas 
remotas utilizando a plataforma do Google Classroom. 
Desejamos a todos uma ótima ambientação e um excelente 
trabalho. 

ESCOLAS ESTADUAIS COMPRAM ALIMENTOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE 

CHAMADA PÚBLICA

As escolas estaduais através de Chamada Pública estão 
realizando compras de gêneros da agricultura familiar 
para doação aos alunos carentes/bolsa família, seguindo 
a legislação vigente que autoriza em caráter excepcional, 
durante o período de suspensão das aulas presenciais em 
razão da situação de emergência ou calamidade pública, 
a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa de Alimentação Escolar – PNAE. O 
recurso utilizado disponibilizado é oriundo exclusivamente 
do PNAE e vem para complementar os Kits de alimentação, 
já distribuídos, respeitando critérios técnicos estabelecidos 
pelo Governo Federal em ações que beneficiam famílias em 
situação de vulnerabilidade social, como as que constam 
no cadastro do Bolsa Família e as que estão inscritas no 
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A 
Coordenadora Regional de Educação, Rosa Maria de 
Souza, destaca a importância desta ação que beneficia as 
famílias dos estudantes que deixaram de comparecer às 
escolas a partir da suspensão das aulas presenciais, bem 
como os agricultores familiares.

SEBRAE RS PROMOVE LIVES SOBRE 
MOTIVAÇÃO E INSPIRAÇÃO VOLTADAS AOS 

PROFESSORES

O Sebrae promoverá uma série de lives voltadas para os 
professores de todo o país por meio da iniciativa “CER 
com você, professor!”. Nos quatro episódios, transmitidos 
pelo canal CER Sebrae no site YouTube, serão abordados 
temas como inspiração e motivação, a função do educador 
enquanto líder, habilidades necessárias para o docente nos 
tempos modernos e modos de trabalhar tecnologia, mundo 
digital e valores humanos em sala de aula. As transmissões 
serão feitas às segundas-feiras durante os meses de junho 
e de julho, sempre às 17h, com início no dia 15 de junho. 
O “CER com você, professor” foi idealizado pelo Centro 
Sebrae de Referência em Educação Empreendedora 
(CER) a pedido da Secretaria Estadual da Educação 
(Seduc), como forma de atender os 60 mil educadores da 
Rede. O projeto cresceu e, por isso, o Sebrae resolveu dar 
abrangência nacional ao conteúdo. Os quatro episódios 
serão exibidos em tempo real e, depois, ficarão gravados, 
para quem não conseguir acompanhar no momento em 
que forem exibidos. Para o secretário da Educação do Rio 
Grande do Sul, Faisal Karam, é fundamental oferecer aos 
educadores da Rede ações de suporte que contribuam para 
seu desenvolvimento. “Estruturamos ao lado do Sebrae, 
que sempre é um grande parceiro, esta iniciativa que 
busca acolher os profissionais de nossa Rede. Queremos 
que esses professores, fundamentais para que a educação 
aconteça, recebam todo o apoio necessário, em especial 
pelo momento de pandemia em que estamos inseridos”, 
explica. No primeiro episódio, o palestrante, escritor, 
psicólogo clínico e mestre em Saúde Coletiva Rossandro 
Klinjey trabalhará o tema “Inspiração e Motivação” no 
retorno às aulas. No segundo episódio, será abordado o 
papel do educador enquanto líder e a sua importância para 
o aluno, a escola, a família e a comunidade. No terceiro 
episódio, o tema será a importância das habilidades e 
competências que os educadores devem desenvolver 
nos novos tempos. O quarto e último episódio tratará da 
importância de o professor do século 21 trabalhar temas 
como inovação, mundo digital e valores humanos. Faça 
sua inscrição através do link:  https://www.sympla.com.br

Saúde

Filas em frente as lotéricas se tornaram rotina no município de Santo Ângelo. 
Nestes locais a população paga contas, faz saques de benefícios sociais e até 

depósitos e saques em contas da Caixa

Lotéricas se tornam os locais 
mais frequentados da cidade 

Com atendimento restrito nos bancos as lotéricas 
se tornam locais visados pela população. Na tarde de 
segunda-feira, dia 15, enquanto políticos discutiam a 
“cor da bandeira” e as metodologias de distanciamento 
social a serem adotadas nos municípios missioneiros, a 
população seguia sua rotina de pagar e receber contas 
formando filas, principalmente em frente das loterias, 
prestadores de serviços financeiros considerados es-
senciais. 

O Modelo de Distanciamento Controlado do Rio 
Grande do Sul estabelece para os serviços financeiros, 
lotéricas, bancos e similares, quando em situação de 
Bandeira Vermelha, alto risco de contágio, o funciona-
mento com 50% dos funcionários no mesmo turno de 
atendimento, evitando assim, a permanência de muitas 
pessoas no mesmo local. No caso da bandeira laranja é 
autorizado o funcionamento com 75% dos funcionários 
e demais medidas de higiene e distanciamento.

Rodrigo Bergsleithner

Passeio público da Rua Marquês do Herval em Santo Ângelo

CONFIRA QUAIS TIPOS DE SERVIÇOS SÃO FEITOS NAS LOTÉRICAS:

PAGAMENTOS
• Contas de água, luz, telefone, tributos até R$ 2.000,00
• Boleto caixa até R$ 2.000,00
• Boleto de outros bancos até R$ 1.000,00
• Prestação habitacional até R$ 2.000,00 
• Cartão de crédito caixa até R$ 2.000,00

SAQUES
• Conta Caixa corrente e poupança e Conta caixa fácil – 
Dias úteis das 6h às 8h R$ 500,00
• Conta Caixa corrente e poupança e Conta caixa fácil – 
Dias úteis das 8h às 16h R$ 2000,00
• Programas e benefícios sociais – Todo o valor
• Benefício do INSS – Todo o valor
• Seguro Desemprego – Todo o Valor disponível
• PIS (abono ou rendimento) – Todo o valor disponível
• FGTS – Até R$ 1500,00
• Saque compartilhado Caixa e BB – Máximo de R$ 300 

por dia, Limitado a três saques por dia

DEPÓSITOS
• Realizados em conta corrente, conta poupança ou 
conta Caixa Fácil – Até R$ 3000,00 limitados a três por 
dia – Finais de semana e feriado – Até R$ 500,00

CONSULTAS 
• Saldo conta da caixa e saldo compartilhado conta Cai-
xa BB.

RECARGAS
• Telefones pré-pagos – Todas as operadoras

SERVIÇOS
• Abertura da conta caixa fácil (corrente ou poupança)– 
Mediante documentação de identificação válida Origi-
nal e cópia e CPF. 
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COVID-19

Os dados divulgados até agora pela prefeitura 
de Santo Ângelo indicam que para cada 100 casos 

de Covid-19 confirmados oficialmente, seis (6) 
pessoas morrem em Santo Ângelo, o índice é 5,93

A cada 100 confirmados 
6 morrem no município 

O Covid-19 já fez sete vítimas no 
município. Na segunda-feira, dia 15, 
foi confirmada a morte de um idoso 
de 79 anos, o segundo óbito do Lar 
Isabel Oliveira Rodrigues em decor-
rência do surto do novo Coronavírus. 

A vítima é do sexo masculino, Lori 
Martins dos Santos, de 79 anos, hós-
pede do Lar da Velhice Isabel Olivei-
ra Rodrigues e internou pela primei-
ra vez no HSA no dia 2 de junho. No 
dia 5, foi confirmado com o contágio 
pelo Laboratório Central do Estado 
(LACEN) após coleta de exame. O pa-

ciente recebeu alta hospitalar no dia 
10, retornando à internação neste do-
mingo, quando foi encaminhado Uni-
dade de Tratamento Intensivo (UTI). 

Este é o segundo óbito desde a 
confirmação do surto por Coronaví-
rus no Lar Isabel, que até agora re-
gistrou 26 casos da doença (18 ido-
sos e oito funcionários).  De acordo 
com o atestado de óbito do paciente, 
além da confirmação da Covid-19, foi 
registrada insuficiência respiratória 
aguda, pneumonia e infecção respi-
ratória aguda.

Na segunda e terça o comércio abriu cumprindo as medidas da “Bandeira Laranja”

Os prefeitos da Associação dos 
Municípios das Missões (AMM), reu-
nidos na tarde de domingo (14/06), 
decidiram por unanimidade manter 
os Decretos Municipais em bandeira 
laranja (conforme regras atuais). Ou 
seja, o comércio de Santo Ângelo e 
Região das Missões que compreende 
a região 11, poderão permanecer de 
portas abertas, mesmo com a mudan-
ça da região para bandeira vermelha, 
no Distanciamento Social Controlado 
do Governo do Estado. 

--------------------------
A ACISA - Associação Comercial 

e Industrial de Santo Ângelo vem por 
meio desta, apoiar a decisão dos pre-
feitos da AMM, onde por unanimidade 
irão manter os decretos municipais em 
Bandeira Laranja, até nova análise. 

Entendemos que em relação à classe 

empresarial de Santo Ângelo, cabe aqui 
uma menção especial de agradecimen-
to, pois todos estão demonstrando alto 
nível de comprometimento com a higie-
nização, organização e distanciamento 
de clientes em seus estabelecimentos. 

Precisamos que a população em 
geral também se conscientize de que é 
necessária a proteção e cuidados pes-
soais e dos familiares, pois não é só res-
ponsabilidade das empresas a propa-
gação do vírus. Continuamos buscando 
alternativas para que nossas empresas 
não sejam fechadas novamente. 

Aos empresários e lideranças mis-
sioneiras, contem com a ACISA para 
qualquer ação necessária que vise à 
redução dos impactos na economia e 
na saúde.

Felipe Fontana - Presidente da ACISA

Nota ACISA apoia prefeitos Missioneiros

Marcos Demeneghi

Em transmissão via redes sociais 
na tarde de terça-feira, dia 16, o go-
vernador do Estado, Eduardo Leite, 
anunciou que os dados compilados 
pelas secretarias de Estado da Saúde 
e do Planejamento, tiveram os indica-
dores revistos e a região das Missões 
continua na bandeira laranja, com 
restrições mais brandas em relação 
à bandeira vermelha, acolhendo às 
argumentações do prefeito Jacques 
Barbosa e dos demais mandatários 
missioneiros.

“Embora os indicadores estejam 
no limite das bandeiras, não há clare-
za do agravamento da situação”, disse 
o governador ao avaliar a estabilida-
de nas internações hospitalares com 
base nos dados da macrorregião de 
Santo Ângelo. 

O prefeito Jacques Barbosa afir-
mou que o Governo do Estado fez 
justiça com a região. “O Governo do 
Estado foi justo com Santo Ângelo 
e com a região missioneira e teve a 
grandeza de reconhecer que estamos 
trabalhando para amenizar os refle-
xos da pandemia”.

Jacques disse que, em reunião 
com o Comitê Temporário de Enfren-
tamento ao novo Coronavírus, na tar-
de desta terça-feira, 16, determinou 
mais rigor para conter o avanço do 
contágio. As medidas incluem severi-
dade na fiscalização e ampliação das 
ações de prevenção e de combate ao 
novo Coronavírus. 

MUDANÇAS NO DISTANCIA-
MENTO

O governador também anunciou 
que os dados serão compilados na 
quinta-feira e a troca de bandeiras 
passará a ser anunciada às sextas-fei-
ras, e não mais aos sábados, com vali-
dade a partir da terça seguinte, e não 
mais às segundas-feiras, permitindo 
que os municípios tenham prazo para 
contestar os dados lançados. 

O prefeito de Santo Ângelo Jac-
ques Barbosa, bem como os demais 
prefeitos da região e do estado, man-
tiveram diálogo durante toda a se-
gunda-feira, dia 15, com o governo do 
Estado. Pela manhã a reunião foi com 
a secretária de Saúde do Estado, Ari-
ta Bergmann e com técnicos da pasta. 
Durante a tarde os prefeitos tiveram 
uma videoconferência com o gover-
nador que ouviu os argumentos dos 
prefeitos, mas não deu uma resposta 
definitiva. 

O principal argumento que o pre-
feito de Santo Ângelo defendeu está 
associado a um possível erro na data 
de lançamento dos dados de inter-
nação hospitalar por Covid-19. Os 
dados indicavam que a velocidade 
de propagação do vírus estaria ace-
lerada em Santo Ângelo, conforme 
concluiu o sistema do Governo, no 
entanto, as autoridades de saúde 
concluiram que os dados foram atu-
alizados de modo acumulado e não 
refletem a situação da cidade.

A administração municipal pretende agir com mais rigor 
nas ações de combate ao avanço do contágio do Covid-19 e o 

prefeito Jacques diz que o Estado foi justo com Santo Ângelo e a 
região das Missões ao reconsiderar a cor da bandeira

Governo acolhe 
argumentações e 

Missões se mantêm na 
bandeira laranja
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Turismo PAC : 
Cidades 
Históricas

Uma visita de autoridades políticas e técnicos do 
IPHAN ao município de São Miguel das missões foi 
realizada no último dia 10 e marcou o início da se-
gunda etapa das obras do PAC - Requalificação Ur-
bana. Participaram o prefeito de São Miguel das Mis-
sões, Hilário Casarin, o presidente da AMM Ademir 
Gonzatto, uma equipe do IPHAN, o representante da 
Bripav Britagem e Pavimentação (que realiza a obra), 
engenheiro Marcos Bussler, Secretários Municipais 
e equipes das secretarias de Turismo e Obras.

Nessa segunda fase das obras, que tiveram início 
no final de maio, serão investidos mais R$ 12,3 mi-
lhões em cerca de 80 mil metros quadrados de me-
lhorias. A obra conta com mão de obra local, empre-
gando 20 pessoas da comunidade de forma direta. 
A primeira etapa do PAC começou no ano passado, 
agora está em fase de conclusão e contou com um in-
vestimento de R$ 3 milhões que somado ao valor da 

segunda fase já soma uma aplicação superior a R$15 
milhões.

O PAC Cidades Históricas iniciou suas discussões 
em São Miguel das Missões, no ano de 2011, através 
de reuniões com a comunidade para levantamento 
das demandas que iriam compor as ações a serem 
desenvolvidas na apresentação do projeto. No início 
de 2013, com a demanda de ações foram elaborados 
os pré-projetos, que foram apresentados em Brasília 
para uma comissão do IPHAN Nacional, nesta mes-
ma oportunidade os municípios de Jaguarão, Porto 
Alegre e Pelotas, que juntamente com São Miguel 
das Missões, eram os municípios gaúchos contem-
plados com esse projeto federal.

Na apresentação, após análise do grupo gestor do 
IPHAN e Coordenação nacional do Programa PAC, 
foram definidas três ações para serem implantadas 
no município missioneiro:

• A Implantação do Complexo Cultural do Sítio 
de São Miguel Arcanjo: Sede do Iphan, anexo do Mu-
seu das Missões, Centro de Atendimento ao Turista e 
Centro de Interpretação das Missões e Centro Cultu-
ral - Mapeamento tridimensional - Destaque

• Implantação de sistema de proteção contra des-
cargas atmosféricas nas Ruínas de São Miguel

• Requalificação urbanística do entorno do Sítio 
Arqueológico de São Miguel Arcanjo

 O prefeito da cidade de São Miguel das Missões 
está convícto de que o proejeto pode beneficiar a 
população e visitantes deste patrimônio mundial. 
“A realização dessa obra é a concretização de um 
objetivo que buscamos junto ao Governo Federal e 
ao IPHAN desde 2013. Temos certeza de que essas 
melhorias trarão inúmeros benefícios a comunidade 
miguelina” destaca o Prefeito Casarin.

Esta em andamento a requalificação 
da zona urbana de São Miguel das 
Missões. A obra inclui melhorias em 
23 trechos, como implantação de 
calçadas com rotas acessíveis, ciclovias 
e ciclofaixas, pavimentação asfáltica, 
áreas de lazer, sinalização de trânsito e 
novo paisagismo.

Assessoria / AMM


