
A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Quarta-feira, 1º de julho de 2020   |   Ano XXIII - Nº 2231   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

CLIMA/TEMPO

Página 6

Chuva 
torrencial 
acumula 

225mm 
em 48h

Marcos Demeneghi



2 Quarta-feira, 1º de julho de 2020

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 11°
7°

2 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

10°
5°

18 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

12º
2°

0 mm

MÍN.

30/6/2020 - 14h

1° Prêmio -  0.860
2° Prêmio -  5.805
3° Prêmio -  2.190
4° Prêmio -  3.660
5° Prêmio -  7.270
6° Prêmio -  9.785

30/6/2020 - 18h

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

Crescente
28/6 a 4/7

Nova
5/7 a 11/7

NotasNotas

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Pregão Presencial nº. 28/2020 – Objeto: 
Registro de preços de Baterias Automotivas. Protocolo 
de Propostas: até 9 horas do dia 02/07/2020. 
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.

Aviso de Republicação
O Municipio de Santo Ângelo comunica a 
republicação do Edital de Pregão Presencial nº. 
27/2020 – que tem como Objeto: Registro de preços 
para troca, conserto, rodízio e vulcanização de pneus. 
Protocolo de Propostas: passa a ser até 9 horas do 
dia 13/07/2020. Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Motivo da republicação: Falta de publicação no diário 
oficial do município; 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.

Retrato cotidiano

Hospital Regional Unimed 
Missões completa 8 anos

Em junho de 2012, foi inaugurado o Hospital 
Regional Unimed Missões, fruto de um sonho 
de mais de três décadas dos médicos cooperati-
vados. Para que este sonho fosse concretizado, 
todos os médicos associados da Unimed Mis-
sões/RS contribuíram durante 9 anos com uma 
parte da sua remuneração para constituição 
de um fundo de construção, não necessitando 
a cooperativa buscar recursos financeiros em 
instituições bancárias. 

“O sucesso do empreendimento é visível 
para a comunidade, tanto que novamente os 
médicos no dia 21 de janeiro/2020 autorizaram 
a diretoria da cooperativa a ampliar as insta-
lações do Hospital em mais 12.630 m², pois o 

espaço ficou pequeno para a força de trabalho 
ali disponibilizada, além da necessidade de 
maior espaço para a instalação de novas tecno-
logias”, afirma o Presidente Dr. Roberto Valan-
dro Bellinaso. 

O Hospital Regional Unimed Missões con-
templa em sua estrutura os serviços de Labora-
tório, Diagnóstico por Imagem (Raio-X, Tomo-
grafia, Ecografia, Mamografia e Ressonância 
Magnética), Pronto Atendimento, Emergência, 
UTI Adulto, Alta Complexidade Cardíaca (He-
modinâmica) e Bloco Cirúrgico. Conta também 
com o apoio do SOS Urgência para transporte 
através de UTI móvel para todo o Estado do Rio 
Grande do Sul.

Divulgação/Unimed

Terra fala com o Prefeito
No fim da tarde de segunda-feira, dia 29, o pre-

feito Jacques Barbosa recebeu a visita do deputa-
do federal Osmar Terra (MDB). Eles trataram de 
questões ligadas a emendas e projetos do Municí-
pio que estão tramitando no Governo Federal.

Terra esteve acompanhado dos vereadores Vi-
nícius Makvitz, presidente do MDB local, e Márcio 
Antunes, da ex-vice-prefeita Nara Damião, José 
Ricardo Ferreira e o médico Flávio Christensen. 
O secretário municipal de Indústria e Comércio, 
João Baptista Santos da Silva acompanhou a reu-
nião.

Na oportunidade, o prefeito Jacques Barbosa 
apresentou ao deputado uma série de projetos do 
Governo Municipal que encontram-se com tra-
mitação nos ministérios. Terra afirmou que dará 
acompanhamento a esses projetos, buscando au-
xiliar para a liberação de recursos.

O deputado federal também falou sobre as 
emendas que tem destinado para Santo Ângelo. 
Em especial, citou recurso de R$ 500 mil que será 
destinado para a implantação de uma ciclovia na 
avenida Sagrada Família, entre a ponte do Rio Ita-
quarinchim até o Monumento do Tio Bilia e ou-
tra emenda de R$ 250 mil para a revitalização do 
posto de saúde Dr. Ernesto Nascimento Sobrinho, 
da Rua 22 de Março. Além de ter disponibilizado 
emenda de R$ 1 milhão para o Hospital Santo Ân-
gelo.
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Covid-19

Novo decreto municipal é publicado 
e a íntegra do documento pode ser 

acessada no site do Mensageiro 
- Jom.com.br -

Bandeira 
vermelha 

nas  
Missões

Foto: Anti Filmes

Registrado o 15º óbito por Covid-19 em Santo Ângelo

Considerando o modelo de distanciamento con-
trolado implantado no Rio Grande do Sul a região das 
Missões “R11” adquiriu o status de Bandeira Verme-
lha. O período de validade das medidas é de 30 junho 
a 06 julho, em decorrência desta avaliação o prefeito 
Municipal de Santo Ângelo publicou um novo decreto 
para regulamentar as atividades em Santo Ângelo. 

As medidas alteram o funcionamento da cidade 
principalmente a rotina de restaurantes, lojas comer-
ciais e de serviços não essenciais. 

Os restaurantes a La Carte e/ou prato feito, lan-
chonetes e padarias somente poderão desempenhar 
suas atividades no modo delivery, pegue leve, tele 
entrega, com a capacidade do percentual máximo de 
50% (cinquenta por cento) do seu quadro de funcio-
nários.

Os serviços públicos não essenciais como prefeitu-
ra e demais órgãos as medidas dizem respeito ao teto 
de funcionários presentes nos espaços e ao número 
de pessoas que podem usar o serviço, ficando restrito 
a 25% dos trabalhadores. A produção e serviços rela-
cionados à agricultura e pecuária sofrem redução no 
teto de operação a 50%. 

Um dos setores impactados pelas medidas são 
os hotéis e similares que poderão desempenhar suas 
atividades com a capacidade do percentual máximo 
de 40% (quarenta por cento) da ocupação do espaço 
físico, incluindo-se neste percentual o número de tra-
balhadores presentes no turno, ao mesmo tempo. No 
entanto os hotéis e similares que se localizem na beira 
das estradas e rodovias, podem operar com ocupação 
de 75% do espaço físico. 

Os operadores do sistema de transporte coletivo 
e individual (táxis e aplicativos) deverão observar o 
percentual de 50% (cinquenta por cento) da capaci-
dade total do veículo e ainda obedecer as normas de 
higienização informadas no decreto.

Continua o uso obrigatório de máscara de prote-
ção facial sempre que se estiver em recinto coletivo, 
compreendido como local destinado a permanente 
utilização simultânea por várias pessoas, fechado 
ou aberto, privado ou público, bem como nas suas 
áreas de circulação, nas vias públicas e nos meios de 
transporte. Mais informações no site www.jom.
com.br 

O paciente de 84 anos que 
era morador do Lar Isabel Oli-
veira Rodrigues foi o sétimo 
óbito registrado no local e com 
isso, Santo Ângelo contabiliza 
15 óbitos de Covid-19 na manhã 
de terça-feira , dia 30. 

Zanete Antunes de Vargas, 
84 anos, faleceu no Hospital 
Santo Ângelo (HSA). Ele foi in-
ternado no dia 15 e foi trans-

ferido para a Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI) no dia 19 
deste mês. O exame enviado ao 
Laboratório Central do Estado 
(LACEN) confirmou o caso de 
Covid-19.

De acordo com o atestado 
de óbito, além da Covid-19, o 
paciente apresentava outras co-
morbidades como choque sép-
tico, síndrome respiratória agu-

da grave (SRAG), pneumonia e 
insuficiência cardíaca.

LAR DA VELHICE
O surto da doença no Lar Isa-

bel Oliveira Rodrigues atingiu 
35 pessoas, sendo 26 internos e 
nove funcionários. Todos os fun-
cionários já estão recuperados. 
Dos idosos, sete faleceram, 15 
estão recuperados e quatro se-
guem em tratamento.

DECRETO Nº 3.927 De 30 de junho de 2020 
Normativa referente ao Comércio

Art. 9º O comércio varejista, 
não essencial, não poderá desem-
penhar suas atividades, devendo 
permanecer fechado.

§1° O comércio de veículos 
poderá atender através de teletra-
balho ou presencial restrito e tele 
atendimento, com a capacidade 
de no máximo 25% de seus funcio-
nários.

§2° Serviços de manutenção e 

reparação de veículos automoto-
res passam a operar com apenas 
25% dos trabalhadores com tele 
atendimento e presencial restrito.

Art.10 Os supermercados, mer-
cados e atacados, poderão operar 
com 50% dos seus trabalhadores, 
considerando a taxa de sua ca-
pacidade de ocupação prevista 
no PPCI, ao limite máximo de 150 
(cento e cinquenta) clientes.

Art.11 Os estabelecimentos 
que comercializem itens essen-
ciais, como medicamentos, pro-
dutos de higiene pessoal, poderão 
operar com 50% da capacidade de 
seus trabalhadores.

Art.12 O comércio de combus-
tíveis poderão desempenhar suas 
atividades com 50% de seu quadro 
funcional na modalidade presen-
cial restrita, vedada a aglomeração.

Normativa da indústria e da construção
A Construção de edifícios, obras 

de infraestrutura e serviços de cons-
trução, indústria alimentícia, de bebi-
das, fumo, testeis, vestuário, couros e 

calçados, madeira, papel e celulose, 
impressão e reprodução, borracha 
e plástico, metalúrgicas, máquinas e 
equipamentos, móveis, bem como 

produtos diversos por serem consi-
derados essenciais, poderão operar 
com 75% de seus trabalhadores na 
modalidade presencial restrita.

Das medidas sanitárias permanentes
I - a observância do distancia-

mento social, restringindo a cir-
culação, as visitas e as reuniões 
presenciais de qualquer tipo ao estri-
tamente necessário;

II - a observância de cuidados 
pessoais, sobretudo da lavagem das 
mãos, antes e após a realização de 
quaisquer tarefas, com a utilização 

de produtos assépticos, como sabão 
ou álcool em gel setenta por cento, 
bem como da higienização, com 
produtos adequados, dos instru-
mentos domésticos e de trabalho;

III - a observância de etiqueta 
respiratória, cobrindo a boca com o 
antebraço ou lenço descartável ao 
tossir ou espirrar;

IV - a observância do distancia-
mento interpessoal mínimo de dois 
metros, evitando-se a formação de 
aglomerações de pessoas nos recin-
tos ou nas áreas internas e externas 
de circulação ou de espera, bem 
como nas calçadas, portarias e entra-
das dos prédios e estabelecimentos, 
públicos ou privados.
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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)

No dia 25, os quatro clubes de Rotary de nossa 
cidade, encerraram o ano rotário, procendendo com 

a entrega dos itens adquiridos com a verba recebida do 
Rotary Internacional e repassado pelo Distrito 4660, com 
o objetivo de minimizar os efeitos do Covid 19 (matéria 
especial nesta edição). E hoje, dia 1º de julho acontece a 
posse virtual dos novos presidentes e suas diretorias, de 
cada um dos clubes. No Rotary Club Santo Ângelo Norte 
Emir Fronza passa a presidência para Luís Cleber Tuzin, 
tendo como vice-presidente, Dailton Tisott. Já Ivete 
Rotta se despede da presidência do Rotary Club Santo 
Ângelo Centro-Norte e a nova presidente é  Meri Guerini 

e sua 
vice,  Elveni Gerhardt Holzbach. No RC Santo Ângelo, 
Cláudio Teske passa à presidência para Luciano Lencini 
Flores, tendo como vice-presidente Licurgo Lauda 
Burmann. E ainda no RC de Santo Ângelo Cruz de Lorena, 
Elis Lucca encerra seu mandato e passa o honroso 
cargo para Normali Iven, que tem como vice-presidente 
Maria Lúcia Brondani. Parabéns aos presidntes que 
estão deixando o importante cargo conscientes de 
terem realizado um brilhante trabalho, e aos novos 
presidentes, desejamos muito sucesso em todas as suas 
iniacitivas em prol de pessoas e entidades carentes.

NOVAS LIDERANÇAS REOTARIANAS

RC SANTO ÂNGELO NORTE

RC SANTO ÂNGELO

RC SANTO ÂNGELO CENTRO-NORTE

RC SANTO ÂNGELO CRUZ DE LORENA

EMIR FRONZA

CLÁUDIO TESKE

IVETE ROTTA

ELIS LUCCA

LUÍS CLEBER TUZIN

LUCIANO FLORES

MERI GUERINI

NORMALI IVEN
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Carla Tomm - conceituda Juiza Federal Substituta do TRF4 
- acrescentou mais um ano em sua vida, na última sexta-
feira, dia 26. No domingo passado, dia 28, quem ouviu  o 
tradicional “parabéns à você”, foi a destacada Emilly Barbosa 
- acadêmica do curso de medicina, na UPF. E na segunda-

feira, dia 29, o respeitado professor da URI Santo Ângelo 
- Paulo Ricardo Betencourt, estreou idade nova. Também 
na segunda, 29, o psicólogo, Jonatã Ferreira, que atua com 
dinamismo no Conselho Tutelar. À Carla, Emilly, Paulo e ao 
Jonatã, parabéns, saúde, felicidades e sucesso!

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

Foto: Vick AlmeidaFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CARLA TOMM EMILLY BARBOSA PAULO BETENCOURT JONATÃ FERREIRA
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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

PROFESSORAS DA 14ª CRE CONTAM 
EXPERIÊNCIAS COM AULAS REMOTAS 

EM LIVE DO LETRAMENTO DIGITAL
Em um formato diferente das lives anteriores, a 
Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), por 
meio do Departamento Pedagógico, promoveu mais 
um encontro do período de Letramento Digital das 
Aulas Remotas da Rede Estadual de Ensino, no 
dia 26 de junho.  Nesta edição, quatro professoras 
foram convidadas a contar suas experiências com a 
adaptação das lições ao formato online, sendo duas 
de escolas estaduais da região de abrangência da 14ª 
Coordenadoria Regional de Educação. A pedagoga 
Ana Paula Peixoto, pós-graduada em Alfabetização 
e Letramento e em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional, é professora da Rede Estadual de 
Ensino desde 2014 e atualmente trabalha no 
Colégio Estadual Missões de Santo Ângelo. Antes 
da pandemia, não usava a internet em seu trabalho, 
mas, agora, já conta com algumas experiências 
recentes – promoveu, por exemplo, uma Festa 
Junina online com seus alunos. “Eles pediram e 
eu organizei. Eles participaram muito, fizeram 
decoração, comida, brincadeira, se caracterizaram 
e ficaram muito felizes, porque puderam conversar 
com os colegas”, lembra. Para Ana Paula, este tem 
sido um momento de muito aprendizado para 
todos. “A parceria dos pais tem sido muito boa. Eu 
não sabia qual era o procedimento para os alunos 
mandarem as atividades pelo Google Sala de Aula, 
por exemplo, e uma mãe descobriu e me mandou 
um vídeo explicando. Apesar de estarmos mais 
distantes, parece que a interação, agora, tem sido 
maior com as famílias”, avalia a docente. Ilse Maria 
Dahmer Schardong tem graduação em Química 
e Matemática e pós-graduação em Educação 
Ambiental, Educação Matemática e Supervisão 
Escolar, é professora desde 2006 na Rede e 
atualmente trabalha no Colégio Estadual Prof. 
Pedro José Scher do município de São Pedro do 
Butiá. Ela conta que se angustiou com a perspectiva 
de falta de convivência com seus alunos durante 
a quarentena, mas que tem conseguido adaptar 
para a internet tudo o que fazia presencialmente. 
As ferramentas que Ilse mais tem utilizado são o 
Google Meeting, no qual é possível ter conversas 
por vídeo com os estudantes, e o Jamboard, 
que simula um quadro no qual o professor pode 
escrever “à mão” o que quiser. Quando são 
explicações mais longas ou gabarito de temas de 
casa, a docente escreve as contas em seu caderno 
e compartilha a foto com os estudantes. Além 
disso, faz um vídeo de quatro a cinco minutos, 
explicando o conteúdo para quem não consegue 
assistir as aulas de forma simultânea. “Eu estou 
aliviada, me sinto agora professora de novo. Parece 
que estou viva de novo”, desabafa. A diretora de 
Departamento Pedagógico, Letícia Grigoletto, 
pediu que professores que tiverem sugestões ou 
vídeos de suas experiências com o Google Sala de 
Aula enviem os materiais para o e-mail letramento-
digital@educar.rs.gov.br. “Esse momento de troca 
de experiências vai ser muito enriquecedor e 
fortalecedor, no sentido de enxergar o que nossos 
colegas estão fazendo, que pode nos mobilizar 
a também encontrar soluções que integrem os 
alunos”, pontua. A capacitação, que visa fornecer 
aos professores o conhecimento para a preparação 
de aulas no formato não presencial, segue até o dia 
26 de agosto. As transmissões ocorrem pela página 
da SEDUC no Facebook e no canal do Youtube 
TV SEDUC RS. A 14ª Coordenadoria Regional de 
Educação parabeniza as professoras Ana Paula e 
Ilse pela participação no evento.

WEBINÁRIO ABORDA GOOGLE
SALA DE AULA 

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação, 
através do Departamento Pedagógico promoveu 
juntamente com a URI – campus de Santo 
Ângelo, no dia 29 de junho, o primeiro Webinário 
abordando a temática Google Sala de Aula. Na 
ocasião, a professora Rosângela Ferreira Prestes, 
coordenadora do curso de Matemática URI/
Santo Ângelo, mostrou as possibilidades do uso e 
gerenciamento do Google Sala de Aula, plataforma 
adotada pela rede estadual de ensino. A 14ª 
Coordenadoria Regional de Educação agradeceu a 
parceira tão importante e acredita que ações como 
esta podem inspirar a criatividade, incentivar 
o desenvolvimento de habilidades digitais e a 
organização do trabalho do professor. O evento foi 
destinado às equipes diretivas e aos professores 
referência das TICs das escolas estaduais.

Geral

Ontem entre a meia-noite e meio-dia acumulou 95 mm de chuva e nas 24 h 
anteriores a estação meteorológica da URI já havia registrado 130 milítros

Chuva torrencial acumula 
225 milímetros em 48h

Em menos de 48 horas choveu 225 milímetros em 
Santo Ângelo. Na segunda-feira, dia 29, foram 130 
mm e na terça entre a meia-noite e meio-dia 95 mm. 
As pancadas de chuvas torrenciais vieram acompa-
nhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. O 
registro do volume de chuva é realizado pela estação 
meteorológica da URI, Campus de Santo 
Ângelo. 

Embora o volume seja atípico para 
tão curto período de tempo, não eviden-
ciou grandes problemas para o funciona-
mento da cidade. Uma árvore tombou na 
XV de Novembro e o corpo de bombeiros 
foi acionado em outras duas ocorrên-
cias, para atender um família residente 
no Bairro Piratini, onde uma árvore caiu 
sob a casa e também um caso de inundação em resi-
dência no Bairro Vera Cruz.

O fenômeno climático foi anunciado pela MetSul 

Meteorologia a qual informou que um centro de bai-
xa pressão migrou de Noroeste para Sudeste e pro-
vocou um ciclone extratropical sobre o Atlântico que 
influenciou no clima em todo o Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Secretário Municipal do Meio Am-
biente, Francisco Medeiros, visitou lo-
cais onde ocorriam alagamentos e foram 
realizadas obras de drenagem pluvial 
e afirmou que a situação é satisfatória, 
Lamentou apenas a situação da Rua 25 
de Julho que está em obras e o material 
solto escoou junto com a água da chuva. 

A equipe da secretaria também re-
moveu a árvore que tombou na XV de 

Novembro entre as ruas Sete de Setembro e Antonio 
Manoel. Um diagnóstico da equipe técnica constatou 
que a árvore estava com o tronco comprometido, pra-
ticamente oco, o que contribuiu com a queda. 

Curso de Confeiteiro está com inscrições abertas
O Senac Santo Ân-

gelo inscreve para o 
curso de Confeiteiro, 
com início no dia 3 de 
agosto. Com carga ho-
rária de 300 horas, as 
aulas serão de segunda 
a sexta-feira, das 19h 
às 22h. A formação 
em Confeiteiro prepa-
ra o profissional para 
elaborar produtos de 
confeitaria, por meio 
do preparo de massas, 
coberturas e recheios.

O aluno também 
aprende a realiza a 
preparação de geleias, 

massas diversas, cre-
mes, caldas, glacês, 
merengues, chocola-
tes, caramelos e so-
bremesas, seguindo 
os princípios das boas 
práticas de manipu-
lação de alimentos.  
Para participar, é ne-
cessário ter Ensino 
Fundamental comple-
to e idade mínima de 
16 anos.  As inscrições 
podem ser feitas pelo 
site www.senacrs.com.
br/santoangelo. Mais 
informações pelo tele-
fone (55) 3313-3111.

Foto-  pattonmania

Marcos Demeneghi
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Ação solidária

Doações 
celebram 
o final de 
mais um 

ano rotário
Lares de idosos receberam 

equipamentos de proteção individual e 
cestas básicas foram repassadas à Liga 

Feminina de Combate ao Câncer Sede da Liga Feminina de Combate ao Câncer

O Ano Rotário inicia em primeiro de julho e encer-
ra em 30 de junho, portanto nesta quarta-feira, dia 1º, 
encerra a gestão 2019/2020 dos clubes de Rotary de 
Santo Ângelo. Neste ano a posse dos novos diretores 
será virtual, confira o nome de quem deixa o cargo e 
quem assume a presidência de cada uma das divisões 
de Rotary existentes em Santo Ângelo. 

Rotary Club Santo Ângelo Norte: Deixa o car-
go Emir Fronza e assume como presidente Luís Cleber 
Tuzin o vice - Dailton Tisott;

Rotary Club Santo Ângelo - Centro Norte: 
Deixa o cargo Ivete Rotta e assume Meri Guerini e a 
vice -  Elveni Gerhardt Holzbach;

Rotary Club Santo Ângelo: Deixa o cargo Cláu-
dio Teske e assume à presidência Luciano Lencini Flo-

res o vice - Licurgo Lauda Burman. 
No Rotary Club de Santo Ângelo - Cruz de 

Lorena: Deixa o cargo  Elis Lucca e assume Normali 
Iven e a vice - Maria Lúcia Brondani.

ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
Uma das atividades de encerramento da gestão 

ocorreu no dia 25, quando integrantes de cada uma 
dos quatro clubes de Rotary da cidade de Santo Ân-
gelo fizeram a entrega dos itens adquiridos com a ver-
ba recebida do Rotary Internacional e repassado pelo 
Distrito 4660, com o objetivo de minimizar os efeitos 
do Covid 19. 

Uma das entidades beneficiadas em Santo Ângelo 
é a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que recebeu 

37 unidades de Cestas Básicas, que serão repassadas as 
famílias assistidas pela entidade. 

Aos Lares Isabel Oliveira Rodrigues e Universina 
Carrera Machado foram doados itens de EPI – Equipa-
mentos de proteção individual. Juntas estas duas ins-
tituições atendem 75 idosos: Confira os itens doados

• 30 Protetores faciais Protec-Sin G Ultrivision 
Cristal;

• 1.700 Toucas sanfonadas descartáveis azul e 
branca, Brasmo;

• 2.600 Luvas de procedimentos Supermax média 
e grande;

• 3.000 Máscaras TNT tripla com elástico, Brasmo;
• 2 Termômetro Digital testa com infravermelho;
• 75 toalha de banho e 75 de rosto 

Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues

Retiro de Idosos Universina Carrera Machado

Desfile do Trem de Socorro da 11º BBM alusivo ao “Dia do Bombeiro” 

Os veículos de combate a incêndio que com-
põem a 11º BBM realizaram uma carreata pelas 
principais ruas da cidade na última segunda-
-feira, dia 29, em Santo Ângelo. O desfile faz 
parte de uma série de atividades comemorati-
vas ao dia do bombeiro, comemorado em 02 de 
Julho. 

O 11º Batalhão de Bombeiro Militar 
com sede em Santo Ângelo promove de 

29 Junho  á 05 Julho de 2020 a Semana 
da Prevenção contra incêndio com as se-
guintes atividades: 

- Campanha de Arrecadação de Donativos 
- Estaremos recebendo doações como, alimen-
tos, material de higiene, roupas e cobertores 
nas dependências do Quartel.

- Drive-thru - Será recolhido os donativos 
durante o dia, na quinta-feria (dia 02), ao lado 
do quartel.

- Live com o Comandante do 1º Pelotão de 
Bombeiros de Santo Ângelo, Ten. Tiago Rodri-
gues, sobre Salvamento Veícular em Veículos 
Pesados, a ser transmitida pelo canal do CB-
MRS Canal Oficial no Youtube.

- Projeto Bombeiro na Escola, com material 
didático a ser apresentado para escolas com di-
cas de prevenção, sendo este virtual, respeitan-
do as medidas de Proteção a contaminação ao 
Covid-19.



A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
20O Mensageiro

O Mensageiro
Quarta-feira, 1º de julho de 2020   |   Ano XXIII - Nº 2231   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

Empreendedorismo

A Odontoclinic chega a Santo Ângelo 

A Odontoclinic é um novo espaço dedicado a 
saúde bucal em Santo Ângelo e já está agendando 
horários para atendimento nesta semana. A equi-
pe multiprofissional tem a proposta de oferecer 
em um único lugar o máximo de soluções, desde 
clareamentos e serviços clínicos gerais como res-
taurações e tratamentos de canal, até ortodontia 
e implantes. O modelo de atendimento é consoli-
dado em todo o Brasil e possui 170 unidades em 

território nacional.
O método da Odontoclinic procura otimizar o 

tempo do paciente, tanto por questões de planeja-
mento de agenda, quanto por evitar que o paciente 
procure atendimento com especialistas em outros 
consultórios. A Odontoclinic Santo Ângelo está es-
truturada em 300m²  com sala de recepção, sala 
comercial, escritório administrativo e também a 
parte clínica com quatro consultórios, sala de raio 

União de esforços de empreendedores locais resulta na inauguração da Odontoclinic. Um espaço dedicada a saúde bucal que 
possui um sistema de atendimento consagrado em 170 unidades em todo o Brasil

Marcos Demeneghi

Gustavo Schneider Bernard, Eduarda Colussi Ferreira Bernard e Ritieli Sarturi e Vicente Colussi

x, sala de esterilização e copa. 
A clínica da cidade é nova, mas a Odontoclinic 

tem mais de 20 anos de experiência, está presente 
em 15 estados do Brasil  se destacando com um 
elevado grau de satisfação dos clientes. O respon-
sável ténico em Santo Ângelo é Vicente Colussi, 
que atua desde 2011 na área, inclusive é um espe-
cialista com mestrado na área de prótese. 

Vicente nutria a vontade de trabalhar com um 
modelo de negócio deste gênero em Santo Ângelo 
desde o final da especialização. “No ano de 2015 
eu conheci o modelo de atendimento da Odonto-
clinic, decorrido um tempo, me inscrevi e fui a São 
Paulo conhecer o plano de ação e a metodologia 
de trabalho. Fiquei ainda mais estimulado com o 
sistema de trabalho e padrão de atendimento da 
Odontoclinic”, revelou o dentista ao falar de suas 
escolhas. 

No entanto, a viabilização do negócio e a 
concretização deste sonho só foi possível com 
a determinação e união de esforços de empre-
endedores parceiros. Os sócios Gustavo Schnei-
der Bernard, Eduarda Colussi Ferreira Bernard 
e Ritieli Sarturi Costa também conheceram a 
rede, se envolveram na proposta e passaram a 
projetar a viabilidade nas áreas administrativa e 
também da construção da clínica. 

Bateram o martelo e no ano de 2019 fize-
ram todas as planilhas para iniciar em janeiro 
de 2019 a obra e compra dos equipamentos. O 
resultado pode ser conferido na Odontoclinic de 
Santo Ângelo que está localizada na Rua Duque 
de Caxias, 1006, entre a Marechal Floriano e 
Marquês do Herval. 

Um espaço de 300 m² totalmente equipado 
para todos os tratamentos odontológicos em um 
único lugar. O telefone para agendamento de uma 
avaliação é (55) 3190 0136.


