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Janeiro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

01 JANEIRO

Réveillon Clube Gaúcho
A quinta edição do Réveillon do Clube 

Gaúcho levou até a sede campestre um públi-
co estimado em mais quase 3.000 pessoas. A 
direção do clube acredita que um dos moti-
vadores do sucesso do réveillon é a liberdade 
do espaço, da mesma forma que o réveillon 
da praia proporciona. Foi realizado um show 
de fogos e após, festa com DJ até a manhã do 
dia 1º.

11 DE JANEIRO

Cartório realiza plantão 
para coleta biométrica

O Cartório Eleitoral de Santo Ângelo reali-
zou plantão, das 10 às 17 horas, para atender 
os eleitores que não fizeram o cadastramento 
biométrico necessário para votar nas eleições 
2020. Naqueles dias, o cadastramento biomé-
trico era considerado obrigatório e quem não 
fizesse dentro do prazo teria o título cancelado. 
O prazo final seria 11 de março, e até aquele  
momento apenas 62,9% dos eleitores do mu-
nicípio haviam realizado a coleta biométrica, 
restando aproximadamente 22.600 ainda pen-
dentes.

JANEIRO

Chuva revela lixo espalhado 
pela cidade

Imagem registrada pela defesa civil na Rua 
Antunes Ribas, próximo a Marquês do Ta-
mandaré reflete o que acontece na cidade de-
pois de forte chuva. As bocas-de-lobo não são 
capazes de realizar a captação da água, pois 
estão cobertas de lixo que são descartados de 
forma irregular pela população. O descarte 
incorreto do lixo nessa situação causa trans-
tornos como alagamentos, além de contribuir 
para o surgimento de doenças e insetos, como 
aranha, pernilongo, escorpiões e baratas.

15 DE JANEIRO

Corpo de Bombeiros recebe 
carro do Governo Estadual

O Corpo de Bombeiros Militar de Santo 
Ângelo recebeu o reforço de um veículo em 
Janeiro. Com um investimento de quase R$ 3 
milhões, o Governo do Estado realizou a entrega 
de 11 veículos e quatro desencarceradores que 
foram adquiridos e entregues, contemplando 
11 cidades gaúchas. A solenidade de entrega foi 
realizada em Porto Alegre.

25 DE JANEIRO

Carnês do IPTU 2020 são 
entregues pelos Correios 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura 
anuncia que os carnês referentes ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa 
de Coleta de Lixo do exercício 2020 serão 
distribuidos pelos Correios. A informação é 
do secretário da Fazenda, Luis Alberto Voese, 
que esclareceu também que os proprietários 
de imóveis, clientes de imobiliárias, já 
estão com os carnês à disposição junto 
aos seus corretores. A Taxa de Coleta de 
Lixo está inclusa no carnê do IPTU e pode 
ser parcelada em dez vezes. No entanto, o 
secretário lembra que não há descontos na 
taxa, apenas no valor relativo ao IPTU. 

JANEIRO

Secretaria de Saúde ameaça 
multar pais que não 
vacinam os filhos

Prefeitura  divulga informações  de 
possível multa para pais que não vacinam 
os filhos e orientam que busquem o serviço 
portando o Cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a caderneta de vacinação.  
A orientação veio após o recebimento pela 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) de 41 mil 
doses de vacina pentavalente distribuídas 
pelo Ministério da Saúde aos municípios 
gaúchos, a Secretaria Municipal de Saúde 
está com a vacina disponível. A vacina é 
recomendada para crianças em três doses, 
aos 2, 4 e 6 meses. São 448 doses disponíveis 
que estão disponíveis.



Fevereiro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

03 DE FEVEREIRO

23 anos de Mensageiro
Em fevereiro o Jornal O Mensageiro com-

pletou 23 anos. Com o compromisso de levar 
a “verdade dos fatos” para os santo-angelen-
ses e região, por meio de pautas que buscam 
informar o leitor sobre as principais notícias 
nas áreas de infraestrutura, educação, meio 
ambiente, política, saúde, entre outros. 

Até o mês de fevereiro foram publicadas 
2.194 edições impressas, além dos cadernos 
BS Magazine, Briefing Social, Viver Bem, 
Educação e ainda são produzidos periodica-
mente cadernos especiais para importantes 
datas como o Dia da Mulher. Também fo-
ram produzidas séries de reportagens com 
aprofundamento de temas como água doce, 
quedas d’água, energia, animais domésticos, 
praças da cidade, entre outras. 

02 DE FEVEREIRO

Clube Gaúcho comemora 118 
O Clube Gaúcho completa 118 anos no dia 2 

de janeiro e comemora com a II Rústica Clube 
Gaúcho 118 Anos.  

13 DE FEVEREIRO

Vibe Gastrobar inaugura em 
Santo Ângelo

Localizada na Av. Venâncio Aires ao lado 
do Hotel Avenida terá atendimento de quarta 
a domingo a partir das 18h. Nas sextas e sá-
bados, música ao vivo e no domingo pagode. 
A Vibe Gastrobar conta com mais de 400m², 
onde servirá chopes artesanais, tradicionais, 
petiscos e comida árabe. 

Vibe Gastrobar é um empreendimento de 
Luciano Nahed e foi projetado com quatro 
ambientes, salão principal com telão, palco 
para música ao vivo, climatização e isolamen-
to acústico, uma área externa com cobertura 
e espaço kids, outra área ao ar livre, e hall de 
entrada com recepção.

10 -  DE FEVEREIRO

Ociosa e criando mato
A antiga sede campestre da SIMSA – Sin-

dicato dos Municipários de Santo Ângelo está 
em estado de abandono. Além da vegetação 
que cresce na área e o desperdício de uso da 
infraestrutura das instalações, o lugar cor-
re constante risco de invasão, inclusive por 
usuários de droga, fato que gera insegurança 
para os moradores. A situação se agravou a 
partir de 2012, quando a direção do sindicato 
da época enfrentou dificuldades para gerir a 
sede e devolveu a área para a Administração 
Municipal.

10 - FEVEREIRO

Escritores e poetas iniciam 
obra de uma sede e escrevem 
mensagens para o futuro

Foi concretado junto ao alicerce da futura 
sede da ASLE - Academia Santo-Angelense 
de Letras uma “cápsula do tempo”, ou seja, 
uma urna contendo textos de escritores e 
poetas membros. Ainda contém uma men-
sagem do prefeito da cidade, Jacques Barbo-
sa, fotografias históricas, um livro que conta 
fatos dos 25 anos da entidade. Na manhã de 
segunda-feira, dia 10, neste mesmo lugar, foi 
instalada a pedra fundamental que deu início 
formal às obras da nova sede da entidade.

22 - FEVEREIRO

Projeto de um Pórtico no 
acesso à cidade é anunciado

O Governo Federal, por meio do Ministério 
da Cidadania, anunciou o empenhando R$ 
1 milhão para a construção de um pórtico em 
Santo Ângelo, recursos articulados por lide-
ranças do MDB local com o deputado Osmar 
Terra (MDB), ex-ministro da Cidadania, que 
abriga em sua estrutura a pasta da Cultura. De 
acordo com o prefeito, os recursos do Governo 
Federal serão empenhados pelo Ministério da 
Cidadania e devem ser liberados após a aprova-
ção do projeto de Santo Ângelo pelos técnicos 
da União.



Março
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

06 DE MARÇO

Agressões motivadas por 
gênero ainda são diárias no 
município

Santo Ângelo é uma das 22 cidades do 
Rio Grande do Sul que possui uma DEAM – 
Delegacia Especializada de Atendimento às 
Mulheres. Mas a violência cometida contra 
às mulheres é praticada todos os dias em 
Santo Ângelo e somam 100 casos todos os 
meses. Isso significa que são denunciados 
mais de três casos de agressões por dia em 
nossa cidade.

18 DE MARÇO

Medidas para barrar o 
COVID-19 em Santo Ângelo

A segunda quinzena de março foi carac-
terizada pelas reuniões que decidiram pelo 
cancelamento de aulas e eventos.  A pan-
demia mundial de COVID-19 já tem efeitos 
práticos em Santo Ângelo, não pelo contágio, 
mas sim, pelas medidas de prevenção. URI, 
FASA, Faculdade CNEC, IF Farroupilha, Co-
légio Marista, Sepé Tiarajú, Escola da URI, 
bem como as redes de escolas municipal e 
estadual declararam cancelamento das ati-
vidades.

Além disso, eventos como o carnaval 
popular, feira das agroindústrias e agricul-
tura familiar, entre outros, como a feira de 
rua itinerante da Zissan, Brique da Praça e o 
encontro de carros antigos da AVANT Santo 
Ângelo, também foram cancelados pelos or-
ganizadores.

21 DE MARÇO

Casos suspeitos de Covid-19 
na UPA

Secretário de saúde de Santo Ângelo e 
provedoria do hospital definem protocolo 

de atendimento a pacientes suspeitos de coro-
navírus em Santo Ângelo. O primeiro atendi-
mento deve ser nas UBSs e na UPA. 

23 DE MARÇO

Voos no aeroporto Sepé Tiaraju 
são cancelados até 30 de junho

Voos operados pela Azul foram cancelados 
e as viagens interestaduais (entre estados da 
federação) também. No entanto, o transpor-
te intermunicipal (dentro do estado) e dentro 
dos municípios (coletivos urbanos), mesmo 
com restrições, está sendo realizado. Esta po-
lítica foi adotada para minimizar os efeitos da 
pandemia.

23 DE MARÇO

Idosos formam filas e esgotam 
o estoque de vacinas em 
poucas horas

Iniciou em março deste ano, a campanha 
de vacinação contra a gripe Influenza (H1N1) 
e todas as 4600 doses foram esgotadas rapi-
damente.

23 DE MARÇO

Suspensão de atividades do 
comércio e serviços

Decreto complementar as medidas já adota-
das pelo município em prevenção ao contágio 
pelo novo Coronavírus suspende por 13 dias 
as atividades privadas não essenciais, restrin-
gindo o funcionamento de estabelecimentos 
comerciais e de serviços de Santo Ângelo. 

27 DE MARÇO

Flexibilização das medidas de 
afastamento social

Foi decidido manter o funcionamento de 
hotéis, mesmo com restrição de ocupação 
e protocolos de atendimento diferenciados. 
Jacques Barbosa Mencionou também a ne-
cessidade de fornecimento de suprimentos 
básicos, mercadorias que estão em função de 
setores vitais para o andamento mínimo da 
cidade, como a saúde, por exemplo.



Abril
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

1º DE ABRIL

Desafio para hidratar e 
alimentar o rebanho

O período de seca avança e agrava a situ-
ação de 150 famílias que trabalham na pro-
dução de leite em Santo Ângelo. Estima-se 
que nos últimos 30 dias a falta de chuva já 
contribuiu para uma redução de 40% no 
volume de leite produzido. As pastagens es-
tão impróprias para garantir o alimento dos 
animais e hidratar o rebanho se tornou um 
desafio para as famílias rurais, que já conta-
bilizam as perdas. 

02 DE ABRIL

Fila quilométrica para 
vacinação sem sair do carro 

O 1º Batalhão de Comunicações apoiou 
a Prefeitura de Santo Ângelo na campanha 
organizando o sistema de imunização “dri-
ve-thru”. Uma fila quilométrica chamou a 
atenção dos moradores. Partia das proximi-
dades do 1º BCom e seguia até a zona nor-
te encontrando a AV. Salgado Filho e a fila 
chegou até a Av. Getúlio Vargas, próximo ao 
Posto Santa Terezinha.

06 DE ABRIL

Dengue do tipo hemorrágica 
faz a primeira vítima na 
história do Município

O primeiro caso de dengue hemorrágica 
na história de Santo Ângelo foi confirmado 
por exames laboratoriais e dispara o sinal de 
alerta. No início de abril foram confirmados 
70 casos de dengue clássica no município. 
A vítima foi uma mulher de 61 anos. Esta 
paciente foi internada no hospital no dia 21 
março, ela tinha febre alta, dor de cabeça, 
dores musculares. 

07 DE ABRIL

Outdoor no centro de Santo 
Ângelo faz crítica explícita a 
Rede Globo

Uma crítica explícita a maior rede de co-
municação do Brasil foi exposta no centro 
de Santo Ângelo. O material publicitário se 
apoia no combate a corrupção, com a frase 
“o vírus que mais mata no Brasil, é o vírus da 
corrupção”. A campanha faz alusão ao Novo 
Coronavírus (Covid 19) e as medidas de afas-
tamento social, que na interpretação de uma 
parcela de moradores é exagerada e poderá 
ser mais catastrófica que o próprio vírus.

28 DE ABRIL

Merenda escolar é  convertida 
em refeição familiar

Recursos da merenda escolar foram usados 
para a confecção de kits de alimentos que 
serão distribuídos aos familiares dos alunos. 
As 2340 cestas básicas chegaram em Santo 
Ângelo no dia 28 de abril.

Uso obrigatório de máscaras
O uso obrigatório de máscaras de prote-

ção buco-facial se tornaram obrigatórias em 
Santo Ângelo pelo decreto 3.908/2020. Esta 
e outras ações como as barreiras sanitárias 
nos portões de acesso ao município foram 
propostas depois que o primeiro caso de CO-
VID 19 foi confirmado no município de San-
to Ângelo. Tanto pelo teste rápido, quanto 
pelo Laboratório Central LACEM, no dia 28 
de abril. 

28 DE ABRIL 

COVID 19 causa a primeira
morte em Santo Ângelo

O caminhoneiro Milton Martins de Olivei-
ra, 39 anos, residente no Bairro Neri Cava-
lheiro, faleceu vítima da COVID-19, no dia 
28 de abril, a morte foi agravada por outras 
comorbidades e este foi o primeiro óbito por 
covid-19 registrado no município.



Maio
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

14 DE MAIO
Dengue avança 

Poder público pede apoio da popu-
lação no combate a dengue. De acordo 
com o boletim da 12ª CRS, até a noite 
da quinta-feira (14), o município regis-
trava 300 casos confirmados de dengue 
e são 512 casos na região das Missões.

14 DE MAIO
“Bandeira Laranja” e os 
buffets são proibidos

O Sistema de Distanciamento Contro-
lado do Estado do Rio Grande do Sul 
indica que Santo Ângelo está classifi-
cado na Bandeira Laranja. Portanto, 
um novo decreto municipal orienta e 
normatiza atividades essenciais no mu-
nicípio. Entre as medidas, está o uso 
obrigatório de máscaras e a proibição 
do uso do sistema de buffets em restau-
rantes.

15 DE MAIO
Redes de esgoto terão 
dependência de estações 
de bombeamento 

Está em execução no Município de 
Santo Ângelo a implantação das redes 
coletoras, ramais prediais e quatro es-
tações de bombeamento de esgotos com 
contratos de execução no valor de R$ 
19.026.546,42. A obra iniciou em julho 
de 2019 e possui prazo de 1.020 dias.

22 DE MAIO
Nove cascatas localizadas 
e apenas três são 
populares

Publicamos nove matéria da série 

“Quedas d’água”. Entre as cascatas que 
retratamos, três são mais conhecidas e 
identificadas pelos moradores: A casca-
ta do Comandaí, a cascata do Itaquarin-
chim e também a Cascata da Casusa. As 
outras seis quedas que mostramos não 
possuem nome e são desconhecidas da 
maioria, mesmo as encontradas na zona 
urbana do município.

21 DE MAIO
A violência contra mulheres 
aumenta 30%

Ação articulada entre Governo Muni-
cipal e Coordenadoria da Mulher (CMM) 
permite avanços nas políticas públicas 
em defesa das mulheres. Foi assinado 
no mês de maio, um convênio envolven-
do o poder público e o Consórcio Públi-
co Fronteira Noroeste (COFRON), espe-
cializado no “abrigamento” de vítimas 
de violência doméstica.

25 DE MAIO
60 sacas por hectare 

Neste ano foram plantados 35 mil hec-
tares de soja em Santo Ângelo e a pro-
dutividade média obtida foi de 60 sacos 
por hectare. O resultado é considerado 
excelente e no mesmo patamar do ano 
passado. 

25 DE MAIO
Em 30 dias foram 
registrados 33 casos de 
Covid-19 e três mortes 

O Covid-19 matou três pessoas em 
trinta dias em Santo Ângelo. O número 
de pessoas infectadas oficialmente é de 
33. A terceira vítima foi um paciente de 
65 anos que estava internado no Hos-
pital Santo Ângelo desde o dia 17 e no 
dia 24, morreu vítima da doença. Este 
era um dos casos positivos ao novo Co-
ronavírus (Covid-19) confirmados pelo 
Laboratório Central de Saúde do Estado 
(LACEN).



Junho
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

07 DE JUNHO

Confirmado surto de 
Coronavírus em lar de idosos

Oito idosos e seis funcionários testaram 
positivos ao Coronavírus no Lar da Velhi-
ce Isabel Oliveira Rodrigues. O caso foi 
confirmado pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Santo Ângelo. Esta insti-
tuição está localizada na zona norte da ci-
dade, onde 14 pessoas, entre funcionários 
e idosos, contraíram a doença. No inicio de 
junho, três estavam internados no hospital 
Santo Ângelo (HSA) e um na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI).

10 DE JUNHO

Conselheiros percebem 
aumento na violência 
intrafamiliar

Falta de emprego e renda, tempo de con-
vivência familiar prolongado agravam pro-
blemas de relacionamento e aumenta o nú-
mero de atendimentos no Conselho Tutelar 
de Santo Ângelo Durante a pandemia os 
conselheiros tutelares de Santo Ângelo per-
cebem um significativo aumento no número 
de ocorrências e violência intrafamiliar, são 
atendimentos para mediar conflitos mais 
simples, até vias de fato, ou seja, agressões 
que resultam em medidas protetivas mais 
severas como as de afastamentos do conví-
vio das famílias. “Desde o início do confina-
mento foram mais de 350 denúncias rela-
tando violência e maus tratos demandando 
em muitos casos aplicação das medidas de 
proteção” afirmou o vice-coordenador do 
conselho Jonatã Ferreira.

17 DE JUNHO

PAC : Cidades Históricas
Está 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 acessí-
veis, ciclovias e ciclofaixas, pavimentação 
asfáltica, áreas de lazer, sinalização de trân-
sito e novo paisagismo.

14 DE JUNHO

Família expõe declaração de 
óbito nas redes sociais e gera 
polêmica

Protocolos de segurança adotados com 
pacientes acometidos por síndromes respi-
ratórias geram desconfiança da população 
e a exposição de documentos emitidos pelo 
Hospital Santo Ângelo nas redes sociais in-
duz a interpretações equivocadas

Denúncia de alteração da declaração de 
óbito do Sr. Pedro Jorge Natalício Rodri-
gues, emitida na última quarta-feira, dia 17, 
gera polêmica nas redes sociais em Santo 
Ângelo. A exposição dos documentos foi 
feita por uma sobrinha do falecido e induz a 
interpretações equivocadas de que o Hospi-
tal ou o município de Santo Ângelo estaria 
sendo beneficiado ao internar ou declarar 
óbito por covid-19. O provedor do Hospital 
afirma que nem a entidade, nem mesmo o 
município de Santo Ângelo recebem a mais 
por declarar ou não a morte pela doença, 
pelo contrário, isso confere um status ao 
município que prejudica o andamento de 
toda a sociedade. 

26 DE JUNHO

Corsan realiza a limpeza dos 
reservatórios

Uma equipe especializada da CORSAN 
utilizará um caminhão hidrojato para fazer 
a higienização do reservatório enterrado 
da ETA II.  O reservatório possui a capaci-
dade de guardar 1000m³ o que equivale a 
1.000.000 litros de água tratada, está loca-
lizado a cerca de 500 metros da bomba de 
captação instalada no Rio Ijuí e o sistema 
desta estação de tratamento é responsável 
por abastecer 75% da população de Santo 
Ângelo. O reservatório tem quatro (4) me-
tros de altura/profundidade, 18 metros de 
diâmetro e nas 24h do dia passam por este 
reservatório 160 m³ de água.
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e leve para a vida aprendizados 
valiosos: empatia, amor e cuidado! 
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Julho
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

03 DE JULHO

A primeira “bandeira 
vermelha” nas Missões

Pela primeira vez a Região das Missões 
R11 entra na bandeira vermelha segundo o 
modelo de distanciamento controlado im-
plantado no Rio Grande do Sul. O período 
de validade das medidas é de 30 junho a 
06 de julho. Em decorrência desta avalia-
ção o prefeito Municipal de Santo Ângelo 
publicou um novo decreto para regula-
mentar as atividades em Santo Ângelo. 
As medidas alteram o funcionamento da 
cidade principalmente a rotina de restau-
rantes, lojas comerciais e de serviços não 
essenciais. Os restaurantes a La Carte e/ou 
prato feito, lanchonetes e padarias somen-
te poderão desempenhar suas atividades 
no modo delivery, pegue leve, tele entrega, 
com a capacidade do percentual máximo 
de 50% (cinquenta por cento) do seu qua-
dro de funcionários.

03 DE JULHO

A onda das lives solidárias
A quantidade de cestas básicas arrecada-

das por meio de uma live na internet sur-
preende os realizadores que encerraram 
a distribuição das últimas 30 unidades na 
tarde de quinta-feira, dia 2, no Centro de 
Formação São José, conhecido como Lar da 
Menina. Gustavo Guarani e Lucas Lunkes 
resolveram fazer um leilão solidário e um 
“bate papo” virtual sobre manutenção de 
motocicletas e viagens em duas rodas. A live 
foi dia 27 de junho e arrecadou 144 cestas 
básicas. As doações vieram de várias cida-
des da região, mas também de outros esta-
dos como, Bahia, Santa Catarina e inclusive 
uma doação internacional feita por um par-
ticipante dos Estados Unidos. 

08 DE JULHO

Médico defende o 
tratamento precoce de 
pacientes com Covid-19

O cirurgião vascular Rafael Fontoura 
afirma que daqui a quinze dias o número 
de internações e de pessoas na UTI será 
menor em Santo Ângelo e a modalidade 
de tratamento precoce de pacientes com 
o novo coronavírus adotado na UPA da ci-
dade será um modelo viável e adotado em 
outros centros de tratamento no Rio Gran-
de do Sul.

08 DE JULHO

Campanha para garantir a 
instalação de cinco leitos UTI 
Covid-19 no HSA

A iniciativa privada se mobilizou 
para operacionalizar cinco leitos UTI 
destinados ao tratamento de pacientes 
com Covid-19 no Hospital Santo Ângelo. 
A ocorrida em julho surpreende os 
organizadores pela participação de mais 
de 100 empreendedores, inclusive pessoas 
físicas e a arrecadação atinge o montante 
superior a R$ 490 mil (valor contabilizado 
na manhã do dia dia 7).

22 DE JULHO 

A Unimed prepara a área 
para a instalação de uma 
usina fotovoltaica

Estão em andamento as obras da Usina 
de Energia Fotovoltaica da Unimed Mis-
sões/RS, na Rua Universidade das Mis-
sões, trevo de acesso à Perimetral Norte, 
em Santo Ângelo, executadas pela empre-
sa Veiga Distribuidora/Veiga Solar. O in-
vestimento, de R$4 milhões, visa eliminar 
o valor gasto em energia elétrica no Hos-
pital Regional Unimed Missões e sede ad-
ministrativa da cooperativa, além de ser 
uma fonte de energia limpa e contribuir 
para a preservação do meio ambiente.



Agosto
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

1º DE AGOSTO

Inverno marcado por 
variações climáticas

O mês de julho fechou com duas ondas de 
frio em Santo Ângelo, temperaturas que favo-
receram a formação das tradicionais geadas. 
Mas o volume de chuva registrado em junho e 
julho não foi comum para a época, pelo contrá-
rio, bem acima da média histórica. A primeira 
friagem de julho foi nos dias 3 e 5 e nos dias 29 
e 30 ocorram formações de geadas ao amanhe-
cer. Na madrugada do dia 30, a temperatura 
mínima registrada foi 2,6°, já a menor da se-
mana foi às 6h 33min de quarta-feira, dia 29, 
quando o termômetro da estação meteorológi-
ca da URI registrou 1,5°. Nesta hora a sensação 
térmica foi de cinco décimos negativos (-0,5°). 
O mês de julho também foi chuvoso e finalizou 
com o acumulado de 467 milímetros. 

 07 DE AGOSTO

Santo Ângelo é incluído no 
mapa gaúcho da Erva Mate

Alterações na configuração dos Polos Er-
vateiros colocaram Santo Ângelo no mapa 
da Erva Mate do Rio Grande do Sul. No 
entanto, este reconhecimento não está em 
função da produtividade do município, mas 
sim, relacionada a fatores históricos e turís-
ticos que apontam para Santo Ângelo como 
uma central exportadora de erva mate na 
época jesuítica.

08 DE AGOSTO

Som e Luz Drive-in
Som e Luz Drive-In é uma modalidade 

inédita de assistir o tradicional espetáculo 
que conta a história das Missões Jesuíti-
cas e dos Guaranis no sítio arqueológico de 
São Miguel das Missões. As duas primeiras 
exibições nesta modalidade foram adota-

das em virtude da pandemia de covid-19. A 
iniciativa foi inaugurada no final de semana 
alusivo ao dia dos pais. Esta modalidade de 
apresentação permite que os turistas pos-
sam acompanhar o show de luzes e sons de 
dentro de seus veículos. 

14 DE AGOSTO

O buffet self service está 
liberado nos restaurantes

Entra em vigor o Decreto Municipal 
3.938/2020 que abranda as restrições para 
as atividades de bares e restaurantes em 
Santo Ângelo e, ao mesmo tempo, mantêm 
rigor na fiscalização aos protocolos de segu-
rança sanitários que devem ser observados 
criteriosamente para o funcionamento dos 
estabelecimentos. A flexibilização integra a 
pauta de reivindicações de proprietários de 
bares e restaurantes apresentadas ao Exe-
cutivo, como solução para amenizar a difícil 
situação enfrentada pelo setor há mais de 
cinco meses em razão da pandemia do novo 
Coronavírus, e marca a retomada gradual 
da economia local.

21 DE AGOSTO

Temperatura negativa e 
campos brancos de geada

Uma área de alta pressão atmosférica, as-
sociada à intensa massa de ar frio e seco, fez 
a temperatura chegar a -4° (quatro graus 
negativos). Foi no dia 21 de agosto e deixou 
os campos santo-angelenses brancos de ge-
ada. Há exatos 55 anos, em 20 de agosto de 
1965, uma onda de frio provocou neve na 
cidade de Santo Ângelo.

26 DE AGOSTO

As viagens do “Trem das 
Missões” foram canceladas

As viagens do projeto “Trem das Mis-
sões” previstas para novembro deste ano 
foram autorizadas pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT). No en-
tanto, a Rumo Logística e a Associação Bra-
sileira de Preservação Ferroviária – ABPF 
resolveram cancelar os passeios.



Setembro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

07 DE SETEMBRO

Sem homenagem à Pátria
Com o ano letivo paralisado desde março, 

em razão da pandemia, foram suspensas to-
das as atividades alusivas à Semana da Pátria, 
inclusive o desfile cívico que tradicionalmente 
acontece no dia 7 de setembro em Santo Ân-
gelo.

14 DE SETEMBRO

O auxílio emergencial injeta 
mais de 29 milhões na 
economia de famílias santo-
angelenses 

O montante do auxilio emergencial pago a 
famílias do município de Santo Ângelo, entre 
abril e julho, somou 29.578.800,00. Dados 
disponíveis no Portal Transparência e fazem 
parte da política criada para amparar traba-
lhadores informais que tiveram a renda pre-
judicada com a crise do novo coronavírus. 
O benefício começou a ser pago no dia 6 do 
mesmo mês pela Caixa Econômica Federal. 
As parcelas foram de R$ 600,00 para pesso-
as autônomas e R$ 1.200,00 para chefes de 
família. 

14 DE SETEMBRO

Rota Missões ganha reforço na 
sinalização

Iniciou em setembro a implantação de pla-
cas de identificação dos roteiros turísticos 
mais conhecidos na região que compreende 
os 26 Municípios da Rota Missões. No dia 14, 
uma das 266 placas já estava implantada. O 
processo de identificação é liderado pela Fun-
dação dos Municípios das Missões e faz parte 
de uma demanda defendida na Consulta Po-
pular do ano de 2017 e liderada pelos muni-
cípios missioneiros. O projeto dispõe de um 
valor total de R$ 711.000,00.

25 DE SETEMBRO

Preço do arroz dispara 
A crise do preço do arroz afeta a alimentação 

mais básica dos santo-angelenses. Em pouco 
tempo o preço subiu mais de 100% e o saco 
de 5kg pode ser encontrado ao valor de R$ 
36 reais. “Achei assustador, pois, subiu dema-
siadamente, ainda mais em um momento de 
pandemia, onde muitos já estão desemprega-
dos.” Disse o consumidor Leonardo Dorneles 
ao chegar à prateleira do supermercado.

16 DE SETEMBRO

‘‘Sol vermelho’’ pelo segundo 
ano consecutivo em Setembro

As características atmosféricas e possivel-
mente as queimadas, conferem o visual ver-
melho ao sol em horários que não são comuns 
pelo segundo ano consecutivo no mesmo perí-
odo do ano. Em 2019 a reportagem do jornal 
fez o registro fotográfico do sol avermelhado 
em horários atípicos, um deles em 16 de agosto 
e outro em 10 de setembro. Coincidentemente 
ou não, o fato voltou a se repetir nos dias 9 e 
10 de setembro de 2020, quando fotografamos 
novamente a aparição do sol vermelho antes 
do crepúsculo.

SÉRIE:  ANIMAIS DOMÉSTICOS

Unimed anuncia um hospital 
para abrigar “a vida em 
movimento”

Projeto de ampliação na capacidade de aten-
dimento do Hospital da Unimed em Santo Ân-
gelo foi anunciado no dia 5. Uma das etapas do 
projeto denominado “Designer para o Futuro” 
prevê para fevereiro de 2021 o início das obras 
de ampliação da estrutura já existente na Av. 
Rio Grande do Sul e conclusão para outubro 
de 2022 de uma torre composta por 12800m² 
de construção. A edificação contará com nove 
pavimentos e um investimento de R$ 50 mi-
lhões. Esta etapa pretende resultar em 100 no-
vos empregos diretos e cumprir o objetivo de 
reformular todo o sistema de atendimento em 
saúde dentro do hospital da UNIMED. Mu-
dança que será articulada entre o quadro de 
profissionais, processos de trabalho, prédios e 
tecnologias.



Outubro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

12 DE OUTUBRO

Colégio Marista se prepara 
para o retorno das aulas 
presenciais 

A direção do Colégio Marista de Santo 
Ângelo, que pertence à rede particular de 
ensino, divulga um cronograma de retorno 
das aulas presenciais. Ensino médio 19/10 
/ Educação infantil 20/10 / Ensino Funda-
mental - II, 28/10 / Ensino Fundamental – 
I, 12/11.

12 DE OUTUBRO

Trabalho de consolidação em 
São João Batista

Etapas de conservação destinadas à con-
solidação dos remanescentes arqueológicos 
de São João Batista, São Lourenço Mártir 
e São Miguel das Missões estão em anda-
mento e devem continuar por, pelo menos, 
mais nove meses. Ações deste tipo haviam 
sido realizadas há 16 anos, em 2004. Este é 
um trabalho coordenado pelo Iphan e tem 
como responsável técnico o arquiteto André 
Hambuger da Silva e o acompanhamento 
da arquiteta, restauradora e mestre em geo-
ciências, Verônica Benedetti.

14 DE OUTUBRO

Escolas de educação infantil 
da rede particular retomam 
atividades presenciais

Parte das escolas particulares de educa-
ção infantil, que atendem bebês e crianças 
com até cinco anos e de 11 meses de idade, 
iniciaram o movimento de retorno das ati-
vidades presenciais e reabriram no dia 14, 
em Santo Ângelo. O reinício das atividades 
será gradual e conforme a autorização fami-
liar. 

18 DE OUTUBRO

Depois de seis meses agência 
do INSS volta a atender

Agência do INSS de Santo Ângelo volta 
a realizar o atendimento presencial depois 
de seis meses fechada ao público em razão 
da pandemia de covid-19. Perícias médicas 
presenciais e cumprimento de exigências 
estão entre os serviços mais procurados e 
são realizados mediante o agendamento 
prévio pelo telefone 135 ou pelo aplicativo 
de celular “Meu INSS”.

19 DEOUTUBRO 

Falta de umidade castiga as 
lavouras Missioneiras

Produtores rurais estão muito preocupa-
dos com a falta de chuva que impacta no 
desenvolvimento vegetativo das lavouras de 
milho, nas pastagens e até no peso e tama-
nho do grão do trigo Cerca de 80% da área 
prevista de milho já está implantada no 
município de Santo Ângelo e encontra-se 
na fase de desenvolvimento vegetativo. “As 
plantas não crescem, não desenvolvem nes-
se ambiente seco. Essa situação certamente 
acarretará em prejuízos para a produção do 
milho!” informou Alvaro Uggeri, responsá-
vel pelo escritório local da Emater, ao voltar 
da zona rural na segunda-feira, dia 19.

19 DEOUTUBRO 

Exposição permanente do 
Querubim Missioneiro

A imagem de um anjo de estilo barroco, 
classificada como autêntica arte do perío-
do jesuítico/guarani, ficará em exposição 
permanente no museu José Olavo Macha-
do, em Santo Ângelo. A peça já pertencia a 
reserva técnica do museu e estava coberta 
com espessa camada de tinta prata. O tra-
balho de restauração foi sugerido e coorde-
nado pelo professor e doutor - pela Univer-
sidade Jesuíta de Roma- Edison Hüttner, 
e realizado na Oficina Museográfica do 
Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) da 
PUCRS, com orientação da artista plástica 
Carla Rigotti e contribuições na restauração 
do doutorando do curso de Pós-Graduação 
em História, Cláudio Lopes Preza Junior.



Novembro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

01 DE NOVEMBRO

Fachada centenária é 
derrubada

A fachada do Hotel Brasil foi demolida na 
manhã do dia 1 de novembro. Os proprietá-
rios conseguiram uma liminar para efetuar a 
derrubada, alegando riscos aos pedestres da 
Rua Marechal Floriano.

08 DE NOVEMBRO 

“Brique” faz a maior pausa da 
história e retorna no dia do 
aniversário

A edição de aniversário do Brique da Praça 
foi realizada dia 8 de novembro com o Show 
das Onze, a cargo da Cia Burzum. O evento 
completou 29 anos de atuação no município 
de Santo Ângelo e iniciou a retomada gradual, 
depois de uma pausa de sete meses por con-
ta da pandemia de covid-19. Neste primeiro 
momento, fizeram a exposição dos produtos, 
cerca de cinquenta expositores e o evento 
está estruturado com novas regras para evi-
tar aglomerações e manter o distanciamento 
social.

14 DE NOVEMBRO

Carro de som anuncia que a 
pandemia continua

Um carro equipado com sistema de som 
percorre ruas de Santo Ângelo na primeira se-
mana de novembro para alertar a população 
sobre a necessidade de manter as medidas de 
prevenção para conter a difusão do covid-19. 
O texto assinado pela Secretaria Municipal 
de Saúde informa que ainda não existe uma 
vacina e que o melhor remédio ainda é a pre-
venção.

15 DE NOVEMBRO

Jacques Barbosa é Reeleito em 
Santo Ângelo

Neste ano de pandemia o horário de vo-
tação foi ampliado em uma hora e Jaques 
Barbosa foi reeleito em Santo Ângelo, obteve 
17.482 votos, o que representa 42,88% dos 
votos válidos. Com o slogan de campanha 
“Avança Santo Ângelo” teve o apoio de parti-
dos coligados: PC do B / PDT / MDB / PTB 
/ REDE / PSB / PV / PSD. A soma de votos 
brancos e nulos é de 3.250.

NÍVIO BRAZ - O candidato do PRTB, Nívio 
Braz, que concorreu pela primeira vez, foi o 
segundo mais votado com 11.963 votos,

BRUNO HESSE - A terceira colocação ficou 
com Bruno Hesse (PL), atual vice-prefeito 
que rompeu com o PDT e filiou-se no PL. Nes-
tas eleições formou a coligação “Compromis-
so com Santo Ângelo: Renovar para crescer”, 
juntamente com o PSL e Republicanos. Lucas 
Lima (Republicanos) foi o candidato à vice e 
conquistaram 9.655 votos, correspondente a 
23,68% dos votos válidos.

As chapas Eron Garcia/Margarete Forlin 
(Patriotas) e Luis Clovis Machado/Lenir Sto-
cker Diel (PP) somaram juntas o percentual 
de 4,1% dos votos. O PP se destaca pela dis-
puta direta da prefeitura, mas neste ano, teve 
um dos piores desempenhos da sua história 
no município

28 DE NOVEMBRO

A atuação de estelionatários 
cresce mais de 100% durante a 
pandemia

Indicadores criminais contabilizados pela 
Secretaria da Segurança Pública do Rio Gran-
de do Sul mostram que o estelionato é uma 
das práticas criminais mais recorrentes no 
município de Santo Ângelo e mais que do-
brou 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 sen-
tem constrangidas em registrar este tipo de 
concorrência.



Dezembro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 0

01 DE DEZEMBRO

Covid-19 mata uma pessoa 
a cada quatro dias em Santo 
Ângelo 

Comitê de enfrentamento ao Covid-19 faz a 
estatística dos dados desde o início da pande-
mia e detecta que estamos na fase mais críti-
ca de contágio no município. Um óbito a cada 
quarto dias e o aumento no número de casos 
ativos levou o comitê de enfrentamento ao 
Covid-19 a lançar a campanha “Santo Ângelo 
Contra a Covid”.

05 DE DEZEMBRO

A cobertura da sede social do 
Clube Gaúcho é reformada

As antigas placas de alumínio que com-
põem a cobertura do Clube Gaúcho estão 
sendo substituídas por aluzinco liso e a obra 
deve ser concluída ainda no ano de 2020. O 
Palácio Metálico como é conhecido entre os 
associados é uma edificação construída na 
década de 60, Ela possui as estruturas ten-
sionadas metálicas  que exibem o formato 
de uma estrela de 16 pontas. Cada uma des-
tas dobras triangulares possui 22 metros de 
comprimento, compondo assim, os raios 
desta obra circular que já faz parte da iden-
tidade visual da zona urbana do município. 

05 DE DEZEMBRO

O contexto epidemiológico 
mais grave desde o início da 
pandemia

Direção do Hospital Santo Ângelo convoca 
reunião com o prefeito e secretaria municipal 
de saúde para evitar o esgotamento da capa-
cidade de atendimento na ala de covid-19, 
pois a escalada de casos da última semana, 
indica o colapso, caso a população não ado-
te medidas para evitar o contaminação no 

município. Entre os fatores estão a lotação 
máxima na ala covid-19, o baixo estoque de in-
sumos como oxigênio e o esgotamento psicoló-
gico dos profissionais da saúde. 

18 DE DEZEMBRO

Cinema silencia de vez
Uma nota publicada nas redes sociais, assi-

nada por Flavio Panzenhagen, proprietário do 
Cinema Cisne de Santo Ângelo, no dia 18 de 
dezembro, comunica o fechamento definitivo 
das atividades do Cinema Cisne em Santo Ân-
gelo. A mensagem viralizou nas redes sociais, 
pois o Cine Cisne tem 62 anos de história e é 
considerado um dos mais antigos e tradicio-
nais Cinemas do Rio Grande do Sul. Resistiu 
por seis décadas, recentemente havia passado 
por reformas e modernizações, mas desde o 
dia 18 de março de 2020, deixou de exibir fil-
mes, por conta da pandemia de covid-19. 

21 DE DEZEMBRO

Vereadores apreciam
13 projetos de lei

O fim do uso das “carroças” para transporte 
na zona urbana do município é uma das pro-
postas aprovadas que agora segue para a san-
ção do prefeito. A reforma administrativa está 
na pauta da Câmara, mas não avançou e dois 
projetos polêmicos, propostos pelo vereador 
Lucas Lima, um que extinguia os cargos comis-
sionados na Câmara e outro que propunha o 
fim do pagamento de diárias para vereadores, 
foram rejeitados.

23 DE DEZEMBRO

Dezembro registra o maior 
número de óbitos por 
covid-19 desde o início da 
pandemia

Até o dia 23 de dezembro foram registrados 
70 óbitos por covid-19 no município de Santo 
Ângelo, sendo que, 19 deles, somente no mês 
de dezembro. Os dados de infectados divulga-
dos diariamente mostram que nos meses de 
outubro, novembro e dezembro o patamar se 
mantém na casa de 200 pessoas e foi bem su-
perior ao trimestre anterior.
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