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acima de
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A imunização será realizada nesta quarta-feira, dia
10, com início às 7 horas e
por ordem de chegada
Página 07

www.jom.com.br

2

Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

POLÍTICA

NOTAS

Legislativo retoma
transmissões ao vivo via web

REUNIÃO DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO

O Portal das Missões Comércio e Serviço Ltda foi a única empresa participante do pregão presencial e vai prestar o serviço de transmissão das sessões ao vivo da Câmara
Assessoria Câmara de Vereadores

A nova provedoria do Hospital Santo Ângelo
(HSA), agora sob comando de Iara Fortes, realizou
no início deste mês uma reunião virtual com a secretária de Saúde do RS, Arita Bergman. A reunião
foi intermediada pelo deputado estadual Eduardo
Loureiro e contou com a participação do prefeito
Jacques Barbosa. O HSA é atualmente um dos
hospitais públicos SUS, de abrangência regional e
que mais atende no Estado.
Assim, o hospital poderá se beneficiar com o
novo modelo de repasse de recursos que o governo
está planejando implementar.
De acordo com a secretária, o sistema de repasses a todos os hospitais passará por mudança.
Além de cumprir o contrato vigente com cada um,
também haverá aumento de repasses conforme a
produtividade dos atendimentos realizad9s pelas
casas de saúde.

CINCO NOVOS SERVIDORES
PÚBLICOS SÃO EMPOSSADOS

Foto: Fernando Gomes

As Sessões ordinária da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo
que ocorrem todas as segundas-feiras já estão sendo transmitidas via Web, desde o dia 1º.
No dia 28 de fevereiro a Câmara realizou a licitação na modalidade de pregão presencial, do
tipo menor preço, e apenas uma
empresa compareceu para participar. Tendo cumprido todos requisitos determinados pelo edital,
o Portal das Missões Comércio e
Serviço Ltda. assumirá o serviço.
O presidente da Casa Legislativa, Nader Awad (PSD), destaca

a importância de proporcionar à
população santo-angelense uma
forma de acompanhar os trabalhos dos vereadores, tendo em
vista que o acesso às sessões está
restrito, por conta dos protocolos
de segurança contra a covid-19.
Nader explicou que em virtude do período eleitoral, o contrato com a empresa que prestava o
serviço foi suspenso em agosto de
2020, não sendo renovado após
a eleição municipal e por isso foi
necessária a realização de novo
processo licitatório.
Com o contrato já assinado e

as instalações de equipamentos
realizados, a empresa conseguirá
transmitir já a sessão dessa segunda-feira. “A equipe contratada foi ágil e conseguiremos fazer
a transmissão dos trabalhos hoje
ainda. Estamos dando mais transparência ao trabalho do Legislativo, e por isso convidamos à toda
comunidade santo-angelense a
assistir a apreciação das matérias”, finalizou Nader.
A transmissão ocorrem ao vivo
com início às 17 horas pelo Facebook da Câmara de Vereadores e
pelo site do Parlamento.

Previsão do Tempo
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Nova
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Foram empossados cinco novos servidores.
Os dois vigilantes são Joaquim de Paula e Juliano
Machado. Vinicíus dos Santos atuará na padaria
da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Caroline
dos Santos Palhano será atendente de farmácia na
Secretaria de Saúde e Renata de Moura Santos é
médica veterinária que atuará na Secretaria de Desenvolvimento Rural.
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MÊS DA MULHER

Calendário do
Mês da Mulher
aberto para
inscrições de
eventos
Município prepara a programação do Mês da Mulher e a Coordenadoria Regional de Políticas Públicas para as Mulheres CMM
abre espaço para a inserção de eventos de entidades, instituições e
da iniciativa privada

Marjorie Machado, Letícia Sangaletti,
Hélio Costa e Simone Lunkes

A CMM - Coordenadoria Regional
de Políticas Públicas para as Mulheres faz um chamamento às entidades,
instituições e à iniciativa privada que
tenham eventos voltados à mulher,
para que auxiliem na construção de
uma ampla programação durante o
mês de março.
Os interessados em participar da
programação oficial do município,
com publicação em material de divulgação, podem entrar em contato pelo
e-mail dmmulhersa@gmail.com ou
pelo telefone 55 3312-0180 (das 7 às
13 horas).
A organização tem a participação

do Governo Municipal, por meio da
Coordenadoria Municipal de Políticas
Públicas para as Mulheres (CMM). A
programação será durante o mês de
Março e alusiva a mulher, bem como,
comemorativo à emancipação político-administrativa de Santo Ângelo.
AÇÕES
A diretora da CMM, Simone
Lunkes, destacou que o setor já está
planejando várias ações para os eventos que iniciaram dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, e persistirão ao longo do mês em sua programação, tendo como tema “Mulheres
ativas em momento de pandemia e
seus reflexos sociais”.
A primeira reunião de organização
foi realizada nesta quinta-feira, 04,
com a participação do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Hélio Costa, da coordenadora
Simone, psicóloga da CMM, Marjorie
Machado, e da jornalista Letícia Sangaletti, que representa a Câmara Municipal de Vereadores na comissão.

Drive Thru interativo das “Mulheres
Inspiradoras de um Novo Tempo”
marcará o Dia Internacional da
Mulher em Santo Ângelo

Representação
das edições
anteriores da
revista

“Mulheres desta Terra” é a
epígrafe que motiva a criação
anual de uma revista editada
pelo Mensageiro. Este tradicional produto criado no ano de
2012, faz justa homenagem a
personalidades femininas que
se destacam nos diversos campos sociais em Santo Ângelo. O
slogan até muda, pois no ano de
2020 ganhou o adendo Mulheres Inspiradoras Desta Terra,
mas a essência permanece.
No ano de 2021 o tema será
“MULHERES
INSPIRADORAS DE UM NOVO TEMPO”.
Produto impresso criado pelo
Jornalista Amauri Lírio com a
colaboração da equipe do Mensageiro, vai para mais uma tiragem que já tem data de lançamento marcado, 8 de março.
Data em que os 24 anos do
Jornal O Mensageiro também
serão lembrados e celebrados.
O jornalista e cerimonialista,
Amauri Lírio, adianta que será

um evento para marcar este
novo tempo, ou seja, será uma
espécie de “Drive Thru interativo”, em que a participação dos
convidados e homenageados
será transmitida ao vivo.
Ao mesmo tempo, haverá
uma cerimônia com a participação dos convidados e mulheres homenageadas com a entrega de mimos, no entanto, neste
novo tempo em que a pandemia
mudou nossos hábitos, será
organizado de modo que seja
mantido o distanciamento social necessário. A interação ganha então os recursos da internet com a transmissão ao vivo
e a projeção nos telões. Mesmo de dentro de seus veículos,
será possível acompanhar pela
tela dos celulares e telões, o
andamento das homenagens
em tempo real formando uma
grande corrente no “Drive Thru
das Mulheres Inspiradoras de
um Novo Tempo”.

FÉRIAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

PÓS-GRADUAÇÃO NA URI

Diretores, professores e funcionários da Rede Estadual de Ensino estarão em férias conjuntas entre 1º de fevereiro ao dia 2 de março, todas as
demandas, dúvidas e solicitações de documentos devem ser feitas de forma
remota.
A 14ª CRE - Coordenadoria Regional de Educação manterá os seguintes
canais de comunicação para eventual necessidade de pais e elunos: e-mail:
gab14cre@seduc.rs.gov.br, telefone 3313 0250. Do dia 1ª ao 5 de fevereiro,
o atendimento será normal; do dia 8 ao 11 fevereiro, o atendimento será
feito em regime de plantão e revezamento presencial de servidores; do dia
15 ao 22 de fevereiro, a CRE estará fechada; e a partir do dia 23 de fevereiro
o atendimento segue normal de forma presencial e remota.

A URI Santo Ângelo vai oferecer em 2021, o Curso de Pós-Graduação em
Tecnologias Digitais na Educação. Ministrado na modalidade a distância, terá
carga horária de 360 horas, sendo ministrado de 9 de abril de 2021 até 8 de abril
de 2022.
Com parceria da Secretaria Municipal de Educação de Santo Ângelo, o curso fixou o investimento em R$ 69,90 e se destina a profissionais docentes da
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e
Ensino Superior, capacitando o especialista para o uso de tecnologias de modo
inovador nas suas atividades profissionais em contextos educacionais híbridos,
presenciais e a distância e em atividades de gestão. O pré-requisito para seleção
é diploma de Curso Superior.

4

Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

CLUBE GAÚCHO 119 ANOS

O Clube Gaúcho, um dos mais conceituados e bem
estruturados do nosso Estado, completou 119 anos no dia
2 de fevereiro.
Devido a pandemia não foi realizado um evento em
comemoração a data espeicial. Logo, parace que não
temos o que ou como celebrar o aniversário do Clube.
Na verdade, ao longo dessa pandemia, que insiste em
não ir embora, a diretoria do Clube Gaúcho, liderada
pelo dinâmico casal-presidente Marilise e Luís Voese,
está realizando uma serie de melhorias e obras nas sedes
social e campestre.
São grandes obras, como por exemplo a reforma
de todo o telhado da sede social, que vai transformar
definitivamente o clube no “Palácio Metálico”, entre

muitas outras obras não menos importantes.
A sede campestre foi reaberta, com restrições
necessárias para este momento delicado que estamos
passando, mas o associado pode usufruir de uma boa
parte de toda a infraestrutura que a sede capestre do
Clube oferece.
Então, a diretoria do Gaúcho, está de parabéns pelo
aniversário do Clube e por estar conseguindo manter em
condições toda estrutura do Clube, e procurando fazer o
melhor dentro desse quadro de pandemia. Se Deus quiser
em breve estaremos frequentando normalmente o nosso
querido Clube Gaúcho e o melhor, com tudo em dia!
Com certeza, a festa vai ficar para os 120 anos, e esta vai
ter que ser de arromba!

Foto: Divulgação

CLÁUDIA MOTTA - diretora de futebol, NARA ELIZABETE DE MORAES - 2ª tesoureira, MARISELA CERETTA SILVEIRA - diretora social,
MARILISE LACROIX VOESE - presidente do Clube, RENATA PULCINELLI - Princesa, JÚLIA LIMA - Rainha do Clube Gaúcho e ANDRÉIA
SPOLAOR - vice-social, num registro - na sede campestre da entidade, que marcou simbolicamente os 119 anos do Clube Gaúcho.

EM TORNO DE QUEM INSPIRA

Inspirados no sucesso das edições anteriores,
estamos concentrados e trabalhando com
muitas novidades a edição 2021 da tradicional
e consagrada revista em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. A 60ª edição da
Revista O Mensageiro - Especial “MULHERES
INSPIRADORAS DESTA TERRA 2021”, vai ser
lançada no dia 8 de março - “Dia Internacional
da Mulher”, em torno de um badalado “DriveThru Interativo” - repleto de atrações e
surpresas!
No “Drive-Thru Interativo”, cada mulher
homenageada vai sair do seu carro para
receber a revista e uma homenagem especial,
fazer o registro fotográfico e ainda brindar
o momento, num cenário exclusivo que vai
ser criado especialmente para as “MULHERES

INSPIRADORAS DESTA TERRA 2021”! E tudo com
muita segurança e com transmissão ao vivo pelo
Facebook e Instagram!
Tudo com o objetivo de destacar e
enaltecer as mulheres da nossa terra, que
são INSPIRADORAS em sua atitudes, em suas
profissões, na sua forma de pensar, agir...
na sua forma de ser! Enfim, a mulher tem o
poder da inspiração! Pois são mulheres que
procuram a cada dia, com muita inspiração,
transformar esta terra num lugar melhor para
se viver. Portanto, que se destacam em diversos
segmentos de nossa sociedade local e regional.
Enfim, tudo está sendo preparado com muito
carinho e com foco no objetivo maior do evento:
homenagear você, MULHER INSPIRADORA! Por
isso contamos com sua participação!!!

5

Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!

No último dia 4, KATE CORGOSINHO, uma das elegantes
da cidade, que dirige com competência o Café Cultura,
estreou idade nova. No dia 5, foi a vez da super querida
ANA MARIA DRABIK, celebrar o seu aniversário. Já
no dia 6, quem acrescentou mais um ano em sua vida
Foto: Vick Almeida

KATE CORGOSINHO

foi a dinâmica IRMENGARD “ALEMOA”HINTZ, da
Casa de Chá Hintz. Também, no dia 6, quem trocou
de idade foi a destacada e sempre elegante JANICE
FRITZ MARCANTE, leia-se Villas Hotel. Já no último
domingo, dia 7, MARIA LUIZA MÜLLER CARLINI, umas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ANA DRABIK

IRMENGARD HINTZ

das meninas que vem despontando na nova geração,
festejou o seu 14º aniversário. Aliás, a Maria Luiza reside
em Passo Fundo e é filha de Bruno e Lauriane Sabo
Müller Carlini. À Kate, à Ana, à Irmergard, à Janice e à
Maria Luiza, parabéns, sucesso e muitas felicidades!

Foto: Vick Almeida

JANICE MARCANTE

Foto: Divulgação

MARIA LUIZA CARLINI
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SAÚDE

Hospital da
Unimed é
certificado com
alto grau de
segurança para
os pacientes

Avaliação interna feita pela
Unimed Central-RS confere
ao Hospital Regional da
Unimed Missões, alta
adesão às práticas de
segurança ao paciente.
A inspeção ocorreu na
última semana e fez parte
do III Ciclo de Avaliação
dos Hospitais Próprios do
RS. Mais de 1.500 itens
foram avaliados nas mais
diferentes áreas, referentes
aos anos de 2019 e 2020.

LIONS E LEO
UNIVERSITÁRIO
EM FOCO
Servir desinteressadamente

Foto: ASCOM/UNIMED-Missões

04/02 - organização das doações recebidas de livros infantis. Esses serão doados para as bibliotecas do
Bairro João Goulart e do Centro Espírita São Francisco De Assis.

06/02 - recebemos doações de roupas e utensílios
domésticos, para posterior doação a famílias e entidades necessitadas.

Entre os itens avaliados, 397 estiveram relacionados à Segurança do Paciente. Na média final, o Hospital Regional Unimed Missões atingiu
96% de conformidade dos itens, recebendo certificação por Alta Adesão nas práticas de segurança ao paciente. “Para o Núcleo de Segurança
do Paciente, foi uma nota muito satisfatória, pois
apesar da pandemia e de não termos conseguido
fazer muitos treinamentos, estimulando as ações
de segurança de paciente, essa nota provou que
os cuidados estão se tornando uma cultura dentro
da cooperativa e dos nossos serviços próprios, garantindo sempre a segurança de nossos clientes”,
salienta o gestor assistencial da cooperativa, José
Moacir Soares.
A metodologia aplicada pela Unimed Central-RS/Unimed Federação-RS é reconhecida pela

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
para avaliação da qualidade da rede prestadora
de serviços, atendendo à Resolução Normativa nº
405, que institui o Programa da Qualificação de
Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar
(Qualiss).
Conforme avaliação, os serviços próprios da
Unimed Missões/RS contabilizaram uma média
de 79 pontos, alcançando o nível 7 na auditoria.
“Na última avaliação, em 2018, havíamos atingido uma média 59 e, de lá para cá, foram implementadas muitas melhorias para que chegássemos a um resultado mais satisfatório. Daqui para
a frente, seguimos na busca incessante pela qualidade assistencial e segurança de nossos clientes,
visando cumprir o propósito de zelar pela saúde
das pessoas”, finaliza José Moacir.

Celebrada uma missa em
homenagem aos 89 anos
do Hopital Santo Ângelo
Foi celebrada, neste
domingo, 7, missa especial em homenagem
aos 89 anos do Hospital
Santo Ângelo. A celebração da Missa da Saúde
foi feita pelo padre Léo
Konzen.
Na missa, a provedo-

ra do HSA, Iara Fortes,
destacou o trabalho da
Instituição de Saúde no
atendimento da comunidade regional e a dedicação dos profissionais
de saúde que atuam de
forma incansável no enfrentamento da Covid-19.

06/02 - nossa Campanha Fios de Amor continua.
Recebemos uma mecha de cabelo para posterior entrega ao Cacon. Você quer colaborar? Doe mechas de
cabelos!!!!

Foto: ASCOM/HSA

Catedral Angelopolitana

09/02 - nossa Campanha de doação de sangue continua. Você já doou? O banco de sangue de nosso município está muito abaixo do ideal
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VACINAÇÃO COVID-19

Vacinação contra Covid-19 para
40% dos idosos acima de 85 anos
Fernando Gomes

Uma estrutura aberta estará montada na travessa 12 de Outubro, localizada entre a Rua
Marechal Floriano e a Avenida Venâncio Aires, no acesso ao portão principal do quartel do
primeiro B Com, na lateral do Corpo de Bombeiros.

É nesta quarta-feira, dia 10 a ação de vacinação contra Covid-19 que contemplará 41% dos idosos acima de 85 anos em
Santo Ângelo. Com início às 7 (sete) horas contará com as
equipes da Secretaria de Saúde do Município, que coordenam
o trabalho, e também, com o auxílio do Exército Brasileiro, por
meio de 1º B Com (Batalhão de Comunicações). A vacinação
será no sistema Driv-Thru e por ordem de chegada. Uma estrutura aberta estará montada na travessa 12 de Outubro, localizada entre a Rua Marechal Floriano e a Avenida Venâncio Aires,
no acesso ao portão principal do quartel do primeiro B Com, na
lateral do Corpo de Bombeiros.
As vacinas destinadas esta semana ao município para imunização de
idosos acima de 85 anos conta com a
quantidade de 1.070 doses. O lote é
da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. A quantidade não é
suficiente para toda a população contabilizada nesta faixa etária em Santo
Ângelo, pois estima-se que a população seja de 2.570 pessoas.
Os idosos devem portar documentos, já que todos os vacinados precisam ser cadastrados. Será adotada
uma metodologia com duas linhas de
vacinação, num trabalho que será realizado com apoio do Exército Brasi-

leiro.
Segundo as informações da Secretaria de Saúde do Município existem
17.784 idosos em Santo Ângelo, assim
distribuídos:

Nº de idosos
por faixa etária
• Acima de 85 anos: 2570
• Entre 75 e 85 anos: 3638
• Entre 70 e 75 anos: 3012
• Entre 65 e 69 anos: 3944
• Entre 60 e 64 anos: 4620
Total: 17.784

Ingrediente Farmacêutico Ativo chega ao Brasil e a Fiocruz pretende entregar
até março, 15 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a covid-19
Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O primeiro lote com cerca de 90 litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a
produção da vacina Oxford-AstraZeneca contra a covid-19 já está no Rio de Janeiro. O
material chegou no sábado ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom JobimRIO Galeão, na zona norte da cidade. O voo saiu de Xangai, na China, e fez escala em
Luxemburgo. Do aeroporto do Rio, o IFA foi levado, em um caminhão frigorífico, para a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também na zona norte.

Com a chegada do IFA, a previsão da Fiocruz é entregar, em março, 15 milhões de doses da vacina ao
Programa Nacional de Imunizações
(PNI) do Ministério da Saúde. A primeira entrega, com 1 milhão de doses, deverá ocorrer na semana de 15
a 19 de março.
De acordo com a Fiocruz, mesmo
que ocorram ajustes no início do cronograma, a produção será redefinida
ao longo dos primeiros meses para
que seja mantida a meta de 100,4
milhões de doses até julho deste ano.
O cronograma prevê que o envase em fevereiro e no início de março
contará com uma linha em operação,
com capacidade para 700 mil doses
por dia. No final de março, entrará
em operação a segunda linha, que
vai possibilitar o envase de até 1,3
milhão de doses diárias.
Pelos cálculos da Fiocruz, com
essa produção, as entregas em abril
vão atingir, aproximadamente, 27
milhões de doses. Além da produção
a partir do IFA, a Fiocruz mantém a
estratégia paralela para importação
de mais vacinas prontas, principalmente durante os primeiros meses

de fabricação.
ATÉ JUNHO
Até junho, a Fiocruz vai receber
14 lotes de insumo para a produção
de 100,4 milhões de doses. Já com
a liberação de exportação pelas autoridades chinesas dessa primeira
remessa de IFA, os próximos embarques têm os trâmites alfandegários
garantidos.
PRODUÇÃO NACIONAL
DO IFA
O próximo passo é a incorporação tecnológica para a produção
nacional do IFA na planta industrial do Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) a partir de abril. “A
previsão é de que a validação dos
processos do IFA nacional esteja
concluída em julho, para que então
seja solicitada a inclusão do novo
local de fabricação do insumo no
registro da vacina. Com isso, a partir de agosto, a Fiocruz já começará
a entregar vacinas 100% produzidas em Bio-Manguinhos/Fiocruz”,
afirmou a fundação.
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RETRATO COTIDIANO
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Foto : Marcos Demeneghi

Imóvel restaurado preserva
a história do município
O prédio da Antiga Algodoeira, empresa que fez história no município de Santo
Ângelo, foi restaurado e agora abriga um
centro comercial e de serviços. Esta edificação localizada na Rua Marques de Tamandaré pertence a uma lista de bens imóveis e culturais do Município, ou seja, são
edificações protegidas por meio de uma lei
de conservação do patrimônio, nesta lista
de bens cada prédio possui graus diferentes de proteção.
O prédio da Antiga Algodoeira é classificado em um grau de preservação “GP2”,
em uma escala que vai de 1 a 3 (GP1, GP2
e GP3). Os imóveis inventariados em GP2
ensejam preservação de suas características arquitetônicas, artísticas e decorativas

externas, ou seja, podem sofrer intervenções internas, desde que mantidas as características volumétricas e de aparência,
preservando o estilo arquitetônico original
que guarda a história do município.
No ano de 2015, Ivete Portella lançou
a obra “A Agodoeira e Nestor Portella da
Silva” em que conta a trajetória desta personalidade e empresa que fez história no
município.
Quanto a edificação o Sr. Egon Arnoni
Schaeffer, conta que antes de ser algodoeira este prédio já existia e era diferente.
Ele afirma que foi construído em 1929 para
outra finalidade, que era uma moagem de
farinha.
Existe um registro do CNPJ da Algodo-

eira foi feito no ano de 1966. Foi registrada
sob o nome de Sociedade Algodoeira Sul
Riograndense LTDA. Conforme este registro, sua atividade principal era a confecção
de peças de vestuário. Contam às pessoas
que frequentavam este estabelecimento
que também eram fabricados edredons e
confecções sob medida, mas parece que a
existência do Prédio é anterior a esta data.
Conforme dados divulgados em 2019,
quando o projeto de restauração estava em
vias de aprovação, anunciou-se que seria
um empreendimento imobiliário, dotado
de doze salas comerciais e recebe o nome
de “Condomínio Centro Comercial Algodoeira”, investimento dos empresários santo-angelenses Pedro Castro e Paulo Mello.

