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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 29°
14°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

31°
16°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

33º
18º

0 mm

20/11/2020 - 14h

1° Prêmio -  2.230
2° Prêmio -  5.445
3° Prêmio -  4.053
4° Prêmio -  9.319
5° Prêmio -  2.002
6° Prêmio -  3.049

20/11/2020 - 18h

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

MÍN.

Nova
15/11 a 21/11

Crescente
22/11 a 29/11

ENSINOTURISMO

A via ferroviária que cruza o território de Santo 
Ângelo está cada vez mais distante do cotidiano e 
cultura das novas gerações. Mas ainda motiva vi-
sitas para conhecer a engenharia que sustentou o 
transporte de carga e de passageiros por décadas 
na região. Um destes curiosos locais é uma ponte 
elevada que cruza o Rio São João. 

Esta edificação se destaca pela altura e fica a 
aproximadamente 8,2 quilômetros da Catedral 
Angelopolitana, seguindo em direção ao distrito 
de Comandai. Este braço da ferrovia segue até os 
municípios de Guarani das Missões e Cerro Largo.  

A ferrovia alcançou o município de Santo Ân-
gelo no ano de 1921. Foi nesta época que o en-
genheiro Luís Carlos Prestes recebeu a missão de 
instalar o Batalhão Ferroviário em Santo Ângelo 

e provavelmente muitos dos trechos que conhece-
mos da ferrovia foram edificados sob seu coman-
do. 

O transporte de cargas e desenvolvimento eco-
nômico de Santo Ângelo passava por estes braço 
da ferrovia, no ano de 1940, pela quantidade de 
carga e passageiros que transportava, chegou a 
ser chamada de “Ramal de Ouro”. Foi nesta época 
que a ferrovia atingiu o município vizinho de Santa 
Rosa. 

No atual contexto a estação virou museu e a fer-
rovia é usada para eventuais transportes de grãos 
como soja, trigo e milho e uma atração para quem 
nunca viajou de trem, quem sabe fazer um acam-
pamento nas suas margens ou caminhada seguin-
do os trilhos.

Foto - Isis Demeneghi

A engenharia 
ferroviária existe e 

resiste

Grupo de amigos visita a ponte ferroviária e faz o registro fotográfico

ERRATA
Na edição 2268 da última quarta-feira, dia 

18, publicamos de modo equivocado o número 
de votos atribuídos ao Candidato do PRTB – 28 - 
Nívio Braz. A quantidade de votos alcançada por 
este candidato na eleição municipal foi de 11.963, 
e de modo incorreto, atribuímos o mesmo valor 
do candidato Bruno Hesse, que foi de 9.655. Pedi-
mos desculpas ao candidato e reiteramos que foi 
uma ação involuntária. 

NOTA DE AGRADECIMENTO
Agradeço a todos que colaboraram de algum 

modo para que o pleito eleitoral 2020 aconteces-
se.

Enalteço o trabalho incansável, dedicado e 
comprometido dos Servidores da Justiça Eleito-
ral, Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Luciana 
Gastmann, Daniele Nenê Dias, Larrison André 
Garaffa e Luís Henrique de Lima. Trabalhar com 
pessoas comprometidas e eficientes dá a segu-
rança necessária que a tarefa desta importância 
exige.

Destaco também a interação com as demais 
instituições envolvidas, Ministério Público, Polí-
cia Federal e Brigada Militar, que foi fundamental 
para a segurança e lisura do pleito.

Agradeço à imprensa que levou as informa-
ções úteis aos eleitores sobre os procedimentos 
do dia da eleição.

Agradeço de um modo muito especial a todos 
os mesários e demais auxiliares da Junta Eleito-
ral. Depois de inúmeras dispensas, de pessoas do 
grupo de risco e outras já testadas positivo para a 
Covid-19, remanesceram os guerreiros, que exer-
ceram o dever cívico com dedicação.

Apesar de todos os protocolos de segurança 
adotados, alguns ainda estavam com receio em 
razão do elevado índice de contaminação do co-
ronavírus em nosso município nas últimas sema-
nas, o que é perfeitamente compreensível, face à 
gravidade dessa doença e de tudo que estamos 
enfrentando neste ano difícil, mas, mesmo as-
sim, enfrentaram o desafio e merecem os nossos 
aplausos.

Que sirva de exemplo, para que nos próximos 
pleitos eleitorais tenhamos mais pessoas volun-
tárias e dispostas a colaborar com esse processo 
necessário para a democracia.

Gratidão a todos.

Santo Ângelo, 17 de novembro de 2020.
MARTA MARTINS MOREIRA

Juíza Eleitoral
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Santo Ângelo organiza 
um novo espaço de 
acolhimento ao turista

A Secretaria Municipal de Turismo, Espor-
te, Lazer e Juventude ocupa novos espaços no 
município de Santo Ângelo e o setor ligado ao 
turismo atende, desde a primeira semana de 
novembro, em um ambiente criado entre a Ca-
tedral Angelopolitana e a Prefeitura. 

Segundo o secretário de Turismo do Muni-
cípio, Romaldo Melher, o centro histórico de 
Santo Ângelo, principalmente a Catedral Ange-
lopolitana é um ícone para o turista que visita 
as Missões e o local da secretaria também será 
de recepção para os visitantes, ou seja, uma re-
ferência onde será possível obter informações 
sobre todos os municípios missioneiros.

O setor de esporte, lazer e juventude foi 
acomodado junto ao Ginásio Municipal Mar-
celo Mioso e também otimiza as atividades que 
estão em função deste braço da pasta. 

A edificação onde foi instalado o setor de 
turismo servia de apoio para os vigilantes da 
prefeitura, agora recebe adequações para ofer-
tar uma recepção e salas de trabalho. A parte 
exterior, que fica ao lado da catedral, receberá 
elementos decorativos, sinalização informati-
va e nova jardinagem. As mudanças devem fa-
vorecer o turista que poderá fazer uma foto de 
lembrança da Cidade dos Anjos, obter infor-
mações turísticas, e, de um modo geral, buscar 
acolhimento quando chega ao município. 

Romaldo esclarece que, no plano de go-
verno da atual administração, a criação de 
um espaço para a secretaria de turismo junto 
ao centro histórico já era prioridade. Ao as-
sumir a secretaria, foi apresentada ao Prefei-
to Jacques Barbosa, esta alternativa, tendo 
em vista que o local já teria sido edificado 
(entre 2007/2009) com este propósito, entre 
as alternativas propostas, decidiu-se então, 
realizar a mudança.

TURISMO

O Centro Histórico de Santo Ângelo terá um local identificado e redecorado para uso da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Este espaço já esta ocupado pelo setor da pasta que tem o 
foco nos visitantes que chegam nas Missões

Largo da Catedral Angelopolitana: Durante o ano de 2021 pre-
tende-se melhorar o ajardinamento e concentrar remanescentes 
arqueológicos das construções Missioneiras neste espaço, tendo 
em vista a melhor exposição e  preservação do acervo que atual-

mente está na Praça Pinheiro MachadoSecretário Romaldo Melher 
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SEGURANÇA

Indicadores criminais contabilizados pela Se-
cretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul 
mostram que o estelionato é uma das práticas crimi-
nais mais recorrentes no município de Santo Ângelo 
e mais que dobrou neste ano. Diariamente chegam 
pessoas na Delegacia de Polícia registrar ocorrências 
que envolvem valores diversos que variam de R$ 
10.000 a R$ 100.000,00. Fora aqueles casos que não 
chegam ao conhecimento dos agentes policiais, pois 
muitas pessoas se sentem constrangidas em registrar 
este tipo de concorrência. 

As quadrilhas de estelionatários, na maioria das 
vezes, especializadas em crimes cibernéticos, passa-
ram a autuar com mais intensidade desde que ini-
ciou a pandemia. No acumulado de janeiro até outu-
bro, 257 pessoas já foram vítimas deste tipo de crime 
em Santo Ângelo. O número é bem mais expressivo 
quando comparado a soma dos casos de anos ante-
riores: Em 2019 foram 114 e em 2018: 116 casos. 

Mas os crimes mais praticados no município ain-
da são os furtos (658) e os roubos (86). O furto de 
veículos é contabilizado em separado a estatística re-
vela que 41 veículos foram furtados no município de 
Santo Ângelo.

NO ESTADO
O crime de estelionato cresceu em todo o estado 

do Rio Grande do Sul, quando comparamos com o 
mesmo período do ano passado (a soma de janeiro a 
outubro) o aumento em 2020 foi de 126%. 

A pandemia potencializou e popularizou ainda 
mais o uso do celular para realização de compras 
e movimentações financeiras pela internet e, nes-
ta onda, os estelionatários pegaram carona. Nestas 
fraudes cibernéticas induzem pessoas a realizarem 
transferências de dinheiro, depósitos, com ofertas 
em sites duvidosos e conseguem extorquir vantagens 
financeiras de quem não sabe distinguir as transa-
ções confiáveis das perigosas. Segundo os agentes 
da polícia civil, até mesmo o golpe do bilhete ainda 
é usado, principalmente com pessoas inocentes de 
maior idade. 

O Whatsapp se tornou uma ferramenta para o 
crime de estelionato. As quadrilhas hackeiam a iden-
tidade digital dos usuários e pedem dinheiro para os 
contatos da pessoa, sem uma checagem da veracida-
de do contato, amigos e familiares, na intensão de 
ajudar, atendem ao pedido de depósito ou transfe-
rência, mas quando faz a checagem da veracidade, 
já foi lesada. Diariamente são atendidas pessoas na 
delegacia. 

SAQUE DO FGTS 
Não estão contabilizados nessa estatística dos in-

dicativos criminais as fraudes investigadas pela Po-

lícia Federal. Em outubro deste ano, a delegada da 
Polícia Federal, com sede em Santo Ângelo, Gabriela 
Madrid Aquino, também relatou o crescente número 
de pessoas que foram vítimas de saque indevido do 
FGTS emergencial. O número de pessoas enganadas 
naquele mês passava de 150. 

“Estamos recebendo diuturnamente novas ocor-
rências referentes a saques fraudulentos do FGTS”, 
confirmou a Delegada, ao explicar que este tipo de 
crime é praticado por quadrilhas especializadas em 
fraudes cibernéticas. Os usuários dos aplicativos da 
Caixa caem em armadilhas tecnológicas e perdem 
o valor do benefício. Gabriela informou que ainda 
não há uma conclusão do modus operandi das qua-
drilhas e que todos os processos investigativos estão 
centralizados em Brasília. “Lá nos temos um time de 
experts com conhecimento suficiente para investigar 
este tipo de ação”, conclui a delegada ao confirmar o 
aumento do número de fraudes na região.

A atuação de estelionatários cresce 
mais de 100% durante a pandemia 
Indicadores criminais da Secretaria de Segurança Pública do estado mostram que o número de pessoas lesadas por 

trapaças envolvendo vendas fraudulentas pela internet, extorsão de dinheiro, cheque sem fundos se elevou acima da 
média durante o ano de 2020 
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A família Kronbauer se destaca  pelo 
empreendedorismo no ramo do comércio. 
Clenio e Elenir visualizaram nos produtos 
da construção civil, um modo de integrar 
clientes de toda a região. A matriz das Lojas 
Integração foi projetada, então, estrategica-
mente em um local onde poucos comercian-
tes se atreviam há 30 anos. 

Na Avenida Integração no município de 
Entre-Ijuís, Clenio escolheu um lugar que 
facilitasse a logística do transporte de ma-
terial bruto de construção, tipo de produto 
que ainda faz parte do empreendimento que 
prosperou e também expandiu sua área de 
atuação. 

Hoje, as lojas Integração também estão 
em Santo Ângelo, com uma filial no Bairro 
Pippi e ambas oferecem produtos para toda 
a casa, desde utensílios domésticos, utilida-
des para o lar,  até móveis e ferragens. 

A filial de Santo Ângelo foi inaugurada 
quatro anos após a abertura da matriz de 
Entre-Ijuís, no  ano de 1994, Clenio e Elenir 
mais uma vez ousaram e foram os pioneiros 
a abrirem uma loja de comércio naquela re-

gião da Av. Sagrada Família do Bairro Pippi. 
Hoje já estão instaladas no entorno, comer-
ciantes com outros tipos de produtos, diver-
sificando a oferta e constituindo um novo 
urbanismo para aquele bairro, que cresce e 
se torna, cada vez mais independente. 

O casal trabalha e administra junto os 
negócios da família, Clenio foca nas compras 
e Elenir administra as finanças. Essa parce-
ria no trabalho, mas também na afetividade, 
continua dando frutos, além dos dois filhos 
que hoje cursam medicina, já está projetada 
uma nova “Integração” para o ano de 2021, 
será aberta no centro de Entre-Ijuís com 
foco nas utilidades domésticas. 

Nesta semana, mais precisamente na 
próxima quinta-feira, dia 25, o casal está 
mesmo focado em celebrar os 30 anos de 
integração. Neste dia, os clientes da loja 
devem concorrer a uma máquina lavadora, 
a loja também estará em “clima de festa”, 
afinal, a data é uma oportunidade para re-
lembrar 30 anos de sucesso, mas também, 
de reunir forças para continuar integrando 
os municípios missioneiros.

As Lojas Integração 
fazem história em Entre-

Ijuís e Santo Ângelo e 
completam 30 anos 

EMPREENDEDORISMO

Foi no dia 25 de novembro de 1990 que o casal Clenio Carlos Kronbauer e Elenir 
Kronbauer empreenderam e consolidaram a Loja Integração no município de 
Entre-Ijuís. Mais que uma loja, um projeto de vida, pois foi iniciado dois anos 

após o enlace matrimonial, portanto, também diz respeito a uma história de 
independência financeira e trajetória familiar de sucesso deste casal.

Lojas Integração de Entre-Ijuís

Lojas Integração de Entre-Ijuís há 30 anos

Elenir e Clenio Carlos Kronbauer 
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Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Madre é um termo hiperônimo e polissêmico 

ou um termo hipônimo e monossêmico? Madre é 
um termo hiperônimo e polissêmico. Termo hi-
perônimo é termo que tem significados genéricos, 
indeterminados. Polissêmico é o termo que tem um 
plural de significados, dois ou mais. Termo hipôni-
mo é termo que apresenta significados específicos, 
determinados. Monossêmico é o termo que possui 
um só significado. Meio de transporte, por exem-
plo, é termo hiperônimo e polissêmico. Ônibus é 
termo hiperônimo? É. Para não ser hiperônimo, 
mas hipônimo, deve ser especificado ou determi-
nado para ônibus terrestre ou para ônibus espacial. 

E H2O é termo hipônimo e monossêmico? É. 
H2O é sempre água em todo o mundo. Pode ser 
água limpa, cristalina, filtrada ou suja, poluída ou 
envenenada, poluída com dejetos fecais ou com 
cinzas de queimadas, envenenada com agrotóxicos 
dos agronegócios, mas é sempre H2O, inclusive, 
enquanto ainda houver, na Amazônia e no Panta-
nal.

Vejam-se agora alguns dos significados do 
termo madre. Madre vem do termo latino mater, 
que, indo ao português, deu mãe. Hoje é termo em 
desuso. Atualmente é usado nestas duas locuções: 
Madre de Deus e Santa Madre Igreja. Tinha em 
tempos idos – e nalguns lugares ainda alguns o 
usam assim – religiosa professora, freira, superi-
ora, superiora de comunidade religiosa feminina, 
diretora ou regente de recolhimento, de asilo, de 
hospital, etc. Usado em anatomia, antes mais que 
agora, e mais em Portugal que no  Brasil,  como 
sinônimo de útero. José Saramago, renomado es-
critor português moderno, tem na página 11 de Me-
morial do Convento este exemplo: “Já se murmura 
na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha, 
provavelmente, tem a madre seca.”

Madre, em arquitetura, significa viga horizontal 
sobre a qual se assentam  barrotes. Afonso Arinos, 
no livro Pelo Sertão, na página 39, traz este exem-
plo: “O forno estava levantado junto de um pilar de 
pedra, sobre o qual uma viga de aroeira se erguia, 
suportando a madre.” Madre na vinicultura é a par-
te mais grossa do vinho ou do vinagre que assenta 
no fundo das vasilhas – garrafas, litros, garrafões, 
barris... Madre do leme, na construção naval e na 
marinha, é o eixo que penetra no casco do navio e 
transmite movimento ao leme.

Assim, hiperônimo e polissêmico é, também, o 
antônimo de madre, ou seja, o termo padre, que, 
além de outras expressões com os sentidos de pai, 
tem estas duas: o  Padre Santo e  o Santo Padre (o 
Papa).

andre@escolabigmaster.com.br

Desabilitando atualizações 
automáticas no Windows 10

André Ruschel

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 usu-
ários do Windows 10 vou mostrar como 
desabilitar.

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

2) O gpedit irá abrir uma 
tela onde estão as direti-
vas de segurança do siste-
ma operacional > clique em 
Configuração do Computa-
dor > Modelos Administrati-
vos > Componentes do Win-
dows > “Windows Updade > 
dê um duplo clique sobre a opção Configurar Atualizações automáticas

3) Na tela que irá abrir 
marque a opção Desabilita-
do 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 instalar qualquer atualização 
> OK

Agora o Windows 10 não irá reali-
zar as atualizações automáticas.

Dr. Daniel 
fala sobre a 

importância do 
Novembro Azul

SAÚDE

Qual a relevância da campanha Novembro 
Azul para a sociedade?

É importante que os homens se conscientizem so-
bre a necessidade do exame anual da próstata, pois é 
um câncer com incidência muito alta, perdendo apenas 
para o câncer de pele entre os homens. Estima-se que 
a cada ano sejam descobertos 65 mil novos casos, sen-
do que 25% dos casos diagnosticados levam a morte. 
Porém, é um câncer totalmente curável se descoberto 
precocemente. É um grande desafio diminuir este nú-
mero, porque 20% dos casos diagnosticados já estão 
em um estágio avançado em que a cura não é mais pos-
sível. Isso é lamentável, pois é um câncer que quando 
evolui causa muito sofrimento. 

Quais os principais fatores de risco para o 
câncer de próstata?

O principal fator de risco é a idade. O segundo é a 
genética, ou seja, pessoas que têm parentes de primeiro 
grau com câncer de próstata tem maior chance de ter 
a doença. E em terceiro lugar vem a raça negra. Fora 
esses três pontos, são coisas não comprovadas. Todos 
os homens acima de 50 anos devem fazer a prevenção, 
mas se tiverem entre os fatores considerados de risco, 
devem iniciar 5 anos antes, aos 45, refazendo os exa-
mes anualmente. 

Como é realizada a prevenção do câncer de 
próstata?

A prevenção é feita por meio do toque retal, em que 
o urologista, através do dedo, consegue perceber carac-

terísticas da próstata, como consistência, tamanho, se 
é dolorosa ou não, entre outros. A primeira coisa a se 
fazer é o exame de toque e depois o exame de sangue da 
próstata, que é o PSA. Uma pergunta muito frequente 
é se dá para fazer somente o exame de sangue ou só 
o de toque, e a resposta é não, pois eles se somam na 
capacidade de detecção. 

Quais os sintomas deste câncer?
O câncer de próstata só demonstra sintomas quan-

do já está em um estágio avançado e não é mais passí-
vel de cura. Os sintomas são enfraquecimento no jato 
urinário, sensação de esvaziamento incompleto da be-
xiga, em que o homem acorda mais vezes à noite para 
urinar. Algumas vezes o paciente já está com a doença 
bem avançada e começa a sentir, por exemplo, muitas 
dores ósseas, pois o osso é o local mais frequente de ser 
atingido em caso de câncer de próstata. Por isso a im-
portância de fazer anualmente a revisão. Quem a faz ja-
mais vai passar por isso, podendo até ter o câncer, mas 
não em estágio avançado que é o mais preocupante.

PACOTE DE EXAMES 
MASCULINOS COM VALOR ESPECIAL 

No mês de novembro, o Hospital Regional Uni-
med Missões está com os exames de Ultrassom de 
Próstata e PSA pelo valor único de R$60,00, po-
dendo ser parcelado pelos programas FiZ Unimed 
e Unimed Solidária. Para agendamento ou mais 
informações, entre em contato pelo Telefone/What-
sApp 55 3312 0700.

O movimento Novembro Azul alerta a população para a necessidade do cuidado contínuo com 
a saúde do homem, em especial para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. 

A Unimed Missões/RS traz uma entrevista com o médico urologista, Dr. Daniel Pereira Leal, 
visando informar e conscientizar a comunidade regional sobre este importante tema.



A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Sábado, 21 de novembro de 2020   |   Ano XXIII - Nº 2269  |   R$ 2,50 www.jom.com.br


