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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 30°
18°

4 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

30°
16°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

30º
17°

0 mm

MÍN.

23/2/2021 - 14h

1° Prêmio -  9555
2° Prêmio -  8385
3° Prêmio -  3418
4° Prêmio -  2465
5° Prêmio -  7548
6° Prêmio -  1371

23/2/2021 - 18h

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

Crescente
19/2 a 26/2

Cheia
27/2 a 4/3

NOTAS

LOTE DE VACINA NO BRASIL

País recebe segundo lote de doses Oxford/As-
traZeneca importadas do Instituto Serum, da Ín-
dia, um dos centros produtores do imunizante. O 
carregamento chegou na terça-feira, dia 23 e são 
dois milhões de doses de vacinas. 

No dia 27 de fevereiro, o Brasil deve receber 
também mais dois lotes de Ingrediente Farmacêu-
tico Ativo (IFA), com o equivalente de insumo para 
produção de cerca de 12 milhões de doses da vaci-
na de Oxford pela Fiocruz, no Brasil.

Do final de fevereiro até julho deste ano, o Mi-
nistério da Saúde prevê distribuir aos estados mais 
de 230,7 milhões de doses de vacinas contra a Co-
vid-19.

ÚLTIMA SEMANA PARA GA-
RANTIR DESCONTOS DE ATÉ 
21,6% NO IPVA

Na sexta-feira (26/2) encerra o prazo para paga-
mento com desconto máximo de 21,6% do IPVA 2021. 
A quitação antecipada pode gerar economia no bolso 
dos proprietários de veículos, já que é oferecida redu-
ção de 2% no pagamento realizado neste mês, além 
dos descontos de Bom Motorista, de até 15% para três 
anos sem infrações de trânsito, e Bom Cidadão, de 
até 5% para quem tiver 150 ou mais notas fiscais com 
CPF.

Quem optou pelo parcelamento do IPVA em três 
vezes, e realizou o pagamento da primeira parcela no 
mês de janeiro, também deve fazer o pagamento da 
segunda cota até o dia 26 de fevereiro. Isso vai garan-
tir um desconto de 2% na segunda parcela pela anteci-
pação do pagamento. A terceira parcela, com descon-
to de 1%, deverá ser quitada em março, até o dia 31. 

Taxa de licenciamento e multas, se houver, po-
dem ser pagas separadamente do IPVA. Para quitar o 
IPVA, o proprietário precisa apresentar o Certificado 
de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou a 
placa e o Renavam do veículo.

Girassóis contrastam 
com a paisagem urbana 

de Santo Ângelo

O colorido dos girassóis rom-
pe o cinza do concreto e o amare-
lo de suas pétalas alcança a visão 
de quem transita cotidianamente 
pela Av. Getúlio Vargas, próximo 
da escola com o mesmo nome. No 
Rio Grande do Sul este tipo de cul-
tivo é realizado entre os meses de 
janeiro e fevereiro, conforme reco-
mendação da Embrapa – Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria

Segundo o proprietário deste 
lote urbano, Giovani Casarin, a ini-
ciativa de usar o espaço para culti-
var espécies como girassol, milho 

e feijão, está em função da manu-
tenção e limpeza do lugar. Deste 
modo, evita o crescimento desor-
denado da vegetação e permite 
uma área mais produtiva, propor-
cionando até mesmo a venda das 
sementes dos girassóis. Além do 
girassol, neste lote urbano ainda 
crescem feijão e milho. 

No entanto, o objetivo prin-
cipal do proprietário é manter o 
lugar mais limpo e organizado, 
tendo em vista que está em área 
central da zona urbana do municí-
pio, junto a prédios residenciais e 
ao Lado da Escola Getúlio Vargas. 

O GIRASSOL
O girassol, juntamente com a 

soja e a canola, são as principais 
culturas anuais produtoras de 
óleo comestível do mundo. Mas 
o girassol também pode ser utili-
zado na alimentação humana ou 
animal, como planta ornamental 
e para a produção de biocombus-
tível.

O girassol é originário do Mé-
xico. O gênero deriva do grego hé-
lios, que significa sol, e de anthus, 
que significa flor, ou “flor do sol”, 
sendo, portanto, uma referência 
à característica da planta de gi-
rar sua inflorescência, seguindo o 
movimento do sol.

RETRATO COTIDIANO

Assessoria Câmara de Vereadores
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O Decreto estadual Nº 55.766 | 22 
de fevereiro de 2021 impõe o fecha-
mento de estabelecimentos comerciais 
a partir das 20 horas, pelo menos, até 
o dia 1º de março. O mapa definitivo 
da 42ª rodada mantém 11 regiões com 

risco altíssimo para coronavírus, ou 
seja, classificados na “Bandeira Preta”. 
As outras 10 regiões Covid, inclusive a 
região das Missões, ficaram em ban-
deira vermelha, o que representa risco 
alto. A vigência da classificação já ini-

ciou às 0h de terça, dia 23 e segue até 
as 23h59 do dia 1º de março.

AS RESTRIÇÕES 
E A COGESTÃO

Após ouvir associações regionais, 
prefeitos e entidades, o Gabinete de Cri-
se decidiu manter a cogestão regional. 
Assim, as regiões em bandeira preta 
que aderiram ao sistema compartilha-
do podem adotar os protocolos próprios 
compatíveis até o nível de restrição da 
bandeira vermelha, desde que previstos 
nos seus planos. O mesmo vale para as 
regiões em vermelho, que podem adotar 
regras até o nível de laranja, desde que 
tenham plano de cogestão.

O QUE FECHA APÓS ÀS 20h
Diante do agravamento da situação 

pandêmica em que se encontra o Es-
tado, o governador publicou o Decreto 
55.766, em que destacam-se as orien-
tações para o cancelamento de ativi-
dades entre 20h e 5h e a austeridade 
na fiscalização das medidas de afasta-
mento social já vigentes.  

Após as 20h não será permitido o 
funcionamento de bares, restaurantes, 
pubs, centros comerciais, cinemas, te-
atros, auditórios, casas de shows, cir-
cos, casas de espetáculos e similares, 
dentre outros, que realizem atendi-
mento ao público, com ou sem grande 
afluxo de pessoas na realização de reu-
niões e eventos.

Podem funcionar farmácias, hos-
pitais e clínicas médicas, serviços fu-

nerários, agropecuários, veterinários, 
assistência social e atendimento à 
população em estado de vulnerabili-
dade, atendimento exclusivamente na 
modalidade de tele-entrega, postos de 
combustíveis, estabelecimentos dedi-
cados à alimentação e à hospedagem 
de transportadores de cargas e de pas-
sageiros, especialmente os situados 
em estradas e rodovias, inclusive em 
zonas urbanas, hotéis e similares.

CASOS EM SANTO 
ÂNGELO EM 2020

Abril: 1 caso
Maio: 63 casos 
(média de 2,03 casos/dia)
Junho: 123 casos 
(média de 4,10 casos/dia)
Julho: 153 casos 
(média de 4,93 casos/dia)
Agosto: 320 casos 
(média de 10,32 casos/dia)
Setembro: 362 casos 
(média de 12,06 casos/dia)
Outubro: 572 casos 
(média de 18,45 casos/dia)
Novembro: 1054 casos 
(média de 35,13 casos/dia)
Dezembro: 950 casos 
(média de 30,64 casos/dia)

CASOS EM SANTO 
ÂNGELO EM 2021

Janeiro: 749 casos 
(média de 24,16 casos/dia)
Fevereiro: 458 casos 
(média de 20,8 casos/dia)

PANDEMIA

O número de casos ativos, suspeitos e pessoas em isolamento em 
virtude da contaminação com o Covid-19 aumenta gradativa-
mente desde o feriadão de carnaval em Santo Ângelo. Fenôme-
no semelhante ocorre em todo o Estado do Rio Grande do Sul, 
diante da curva em ascensão assinalada pelos indicadores que 

alimentam o Sistema de Distanciamento Controlado do Estado 
do Rio Grande do Sul. Verificou-se um cenário que acendeu o si-
nal de alerta, e caso não seja contida a contaminação pelo vírus, 
o sistema de saúde pública do estado, principalmente no litoral e 

região metropolitana, pode entrar em colapso 

Volta a crescer 
o número de 

infectados pelo 
COVID-19

Gráfico comparativo diário da evolução de casos de covid-19
identificados pelo sistema de  saúde de Santo Ângelo

Período de análise 01/fevereiro até 22/fevereiro

Gráfico elaborado a partir dos boletins diários divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo
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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”, com previsão de 
lançamento no dia 8 de março - “Dia 
Internacional da Mulher”, em torno de 
um badalado “Drive-Thru Interativo” - 
que promete ser 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”! 
Tudo com muita segurança e com 
transmissão ao vivo pelo facebook e 
instagram!

Cabe salientar que temos como 
objetivo: destacar, 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, estamos organizando com 
muito carinho e com foco no objetivo 
maior do evento: homenagear você, 
MULHER INSPIRADORA! Por isso 
contamos com sua participação!!!

MULHERES 
INSPIRADORAS!

MONIQUE 
DA ROSA GROCHANK

é a nova proprietária 
da festejada loja LADY 

VALENTINA, que está 
em novo endereço, 

na Marquês do Herval 
esquina com a Marquês de 

Tamandaré. A nova Lady 
Valentina está um luxo e 

com muitas novidades. 
Vale conhecer de perto!

Foto: Divulgação
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No último dia 16, a destacada empresária, ADRIANE 
RIBAS, da Ribas Eletrônica, estreou idade nova. 
Já no domingo passado, dia 20, foi a vez da  Dra. 
PAOLA PERIM BURMANN - conceituada Especialista 
em Ortodontia e Odontologia Estética, Mestre, 

Doutora e Professora Universitária, celebrar o seu 
aniversário. Ontem, dia 23, quem acrescentou 
mais um ano em sua vida foi LISIANE PILTZ - 
respeitada Farmacêutica Bioquimica e Professora 
da URI. Também ontem, 23, a super querida Cléo 

Corrêa - inaugurou idade nova.  E ainda no dia 23, 
ontem, o dinâmico empresário RUBEN “BINHO” 
CHRISTMANN - da Binho & Sola Viagens - festejou o 
seu aniversário. À Adri, à Paola, à Lisiane, à Cleo e ao 
Binho, parabéns, sucesso e muitas felicidades!

FELIZ ANIVERSÁRIO!

PAOLA PERIM BURMANN LISIABNE PILTZADRIANE RIBAS CLEO CORRÊA BINHO CHRISTMANN

Foto: Vick Almeida Foto: Vick Almeida Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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O LEO Clube é um movimento de voluntariado que 
constantemente realiza atividades de voluntariado 
junto à comunidade, neste momento de pandemia nos 
limitamos muito nas atividades online devido à pan-
demia, mas jamais paramos de trabalhar.

Uma campanha que lutamos constantemente é 
pelo incentivo à doação de Sangue, inclusive neste 
ano já fizemos algumas publicações, como a que segue 
abaixo. Doar sangue é um gesto simples que pode sal-
var muitas vidas.

LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

Outra campanha bastante relevante que executa-
mos a alguns anos já é a de doação de mechas de ca-
belo para confexão de Perucas, uma parceria entre os 
LEO de Santo Ângelo e o Cacon de Ijuí. Para doar, en-
tre em contato conosco através de nossas redes sociais.

Este final de semana foi dia de Reunião e nossos 
companheiros estão pre-
parando diversas ativi-
dades diferenciadas para 
a nossa comunidade, em 
breve estaremos com mui-
tas novidades.

Acompanhe as nossas 
atividades através de nos-
sas redes sociais e fique 
sempre ligado em nossas 
atividades, nosso Insta-
gram é @leoclubeuniver-
sitario e nosso Facebook é 
LEO Clube Santo Ângelo 
Universitário.

Associados da 
ACISA terão 
desconto de 

25% em cursos 
à Distância da 

Unijuí

Um convênio firmado entre 
a ACISA e a Universidade 
Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do 
Sul – UNIJUÍ vai permitir 
que empresários e seus 
colaboradores, bem como, 
os cônjuges e dependentes, 
obtenham um desconto 
de 25% nas mensalidades 
dos cursos de graduação 
à distância, como cursos 
Tecnólogos e Bacharelados 
na área da Gestão e ainda 
nos cursos de Licenciatura 
e Bacharelados na área da 
Educação

GERAL

A parceria foi efetivada com o objetivo de quali-
ficação profissional, estimulando a participação dos 
associados em cursos que possam melhorar o desem-
penho das em atividades pertinentes a rotina de tra-
balho. 

O convênio foi formalizado pelo presidente da 
ACISA, Felipe Fontana e Tarso dos Reis Fin, respon-
sável pelo Relacionamento com o Mercado. Mais in-
formações podem ser obtidas no site da UNIJUÍ www.
unijui.edu.br/ead ou diretamente na Universidade.

Em 14 dias encerra o prazo para o pagamento do 
IPTU com desconto

Contribuintes sem dívida com o município po-
dem pagar o IPTU - Imposto Predial e Territorial 
Urbano em parcela única e à vista com desconto de 
20%. O prazo final para esta modalidade de paga-
mento é 10 de março. 

Os documentos para efetuar o pagamento foram 
enviados via Correios ou entregues às imobiliárias, 
mas quem não recebeu, ou os proprietários de ter-
renos urbanos, devem retirar no Espaço Cidadão – 
Rua Antunes Ribas, 1134 - em frente à Câmara de 
Vereadores

O pagamento pode ainda ser feito parcelado em 
10x com descontos de 7% para quem paga sem atra-
so da parcela, sendo que a primeira parcela também 
vence no dia 10 de março. 

Para os inadimplentes com a fazenda municipal, 
o desconto para a quitação em parcela única é de 
10%. Os valores do IPTU e da Taxa de recolhimen-
to do lixo urbano, quando comparados ao ano ante-
rior, tiveram uma correção de 4,31%, de acordo com 
o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) do 
período 2020. 

Felipe Fontana e Tarso dos Reis Fin
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MUNICÍPIO

O município é um dos 17 núcleos 
brasileiros do projeto Skate na Escola

No Rio Grande do Sul, apenas Santo Ângelo e Porto Alegre fo-
ram contemplados com o projeto do Governo Federal “Skate na 
Escola”. O projeto foi encaminhado pelo município, com apoio 
da Coletiva de Skatistas, no ano passado, e teve a confirmação 

na sexta-feira, 19, pelo Ministério da Cidadania. A expectativa é 
de que seja implantado a partir de março

O Projeto Skate na Escola receberá 
cerca de R$ 204 mil para a sua execu-
ção no município de Santo Ângelo. Os 
recursos serão do Governo Federal e 
contrapartida do município. O prefeito 
Jacques Barbosa também falou que vai 
ivenstir na reforma da pista de skate da 
Praça Leônidas Ribas. 

A princípio, o projeto será realizado 
em cinco estados e no Distrito Federal, 
totalizando 17 núcleos, em Bombinhas 
(SC), São José dos Pinhais (PR), Porto 
Alegre (RS), Santos (SP), Santo Ânge-
lo (RS), Santa Mariana (PR), Teresina 
(PI), Balneário Camboriú (SC), Floria-
nópolis (SC), São José dos Campos (SP), 
Brasília (DF) e Guarulhos (SP). Todas as 
cidades têm pistas de skate públicas já 
construídas. Algumas aulas serão minis-
tradas dentro de escolas que possuem a 
estrutura.

A dinâmica do projeto prevê forma-
ção de quatro turmas por trimestre com 
o número máximo de 15 alunos cada. Os 
meninos e meninas serão divididos por 

faixa etária e os materiais como equipa-
mento de proteção e skate serão forneci-
dos. Cada núcleo será composto por um 
professor de educação física, um instru-
tor de skate e um coordenador técnico, 
que farão a supervisão das aulas.

Tão logo seja liberado o valor, o mu-
nicípio estará encaminhando o proces-
so licitatório para contratar a empresa, 
entidade ou associação que executará o 
projeto. A Confederação Brasileira de 
Skate (CBSK) atuará na coordenação 
dos núcleos e no treinamento dos ins-
trutores que darão as aulas.

Segundo o Ministério da Cidadania, 
neste momento de implementação do 
Skate na Escola, as secretarias de educa-
ção municipais estão em fase de estru-
turação do projeto, com mobilização da 
rede, estabelecimento de cronogramas 
de trabalho, definições pedagógicas de 
acompanhamento e contratação de pro-
fissionais. A CBSk trabalhará na coor-
denação dos núcleos e treinamento de 
instrutores que darão as aulas.

Marcos Demeneghi

Foto ilustrativa capturada no Circuito Gaúcho de Skate AM em Sarandi no ano de 2011

A Corsan e a Prefeitura fazem o diagnóstico das 
redes de esgoto: pluvial e residencial da Rua 25 de 
Julho e detectam problemas no trecho do calçadão. 
Em reunião com lojistas e lideranças políticas o pre-
feito prometou a solução do problema e a execução 
de um projeto de revitalização daquele espaço ur-
bano. 

O encontro foi na segunda-feira, dia 22, quando 
o prefeito Jacques Barbosa recebeu em seu gabinete 
uma comissão de lojistas e moradores do Calçadão.  
A audiência foi acompanhada pelos secretários mu-
nicipais Vinícius Makvitz (Planejamento) e Fran-
cisco da Silva Medeiros (Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano) e o vereador Carlos Alberto 
Gonçalves.

Segundo a assessoria do prefeito, será investido 
R$ 1 milhão de recursos públicos oriundo do Fundo 
de Gestão Compartilhada para resolver constantes 
vazamentos de dejetos cloacais registrados na rede 
pluvial. O fato ocorre principalmente em dias de 
muita chuva, com o transbordo de dejetos. 

O projeto está sendo trabalhado de forma con-
junta pelas secretarias municipais de Planejamento 
Urbano e Habitação e Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano e Companhia Riograndense de Sane-
amento (Corsan).

O PROBLEMA
A investigação realizada pelos técnicos da Cor-

san aponta que as ligações irregulares despejando o 
esgoto doméstico ou sanitário na rede pluvial são as 
causas do problema. Além disso, a avaliação apon-
tou o entupimento de bueiros por copos descartá-

veis, papeis e restos de comida, além de dejetos hu-
manos, o que evidencia as ligações irregulares. 

As ligações de esgoto provenientes de vasos 
sanitários, pias de cozinha e banheiros, tanques e 
chuveiros devem ser feitas em tubulações próprias 
e adequadas, evitando que os dejetos cheguem aos 
mananciais responsáveis pelo abastecimento da ci-
dade. 

A REVITALIZAÇÃO 
A revitalização projetada para o Calçadão prevê 

o aumento das vagas de estacionamento no local, 

passando de oito para 20 e atendendo uma reivindi-
cação dos lojistas, além de melhorias na iluminação 
pública com instalação de lâmpadas de led, a reti-
rada e substituição dos bancos antigos, de algumas 
árvores e canteiros centrais para a instalação de no-
vos espaços.

O prefeito Jacques Barbosa falou sobre a impor-
tância da obra. “Além da solução de um antigo pro-
blema, o investimento proporcionará uma remode-
lação no Calçadão e para isso é importante ouvir os 
moradores e os comerciantes para que essas altera-
ções atendam as expectativas deles”.

Prefeito promete resolver o problema de esgoto no calçadão da Rua 25 de Julho

Audiência acompanhada pelos secretários Vinícius Makvitz, Francisco da Silva Medeiros e o vereador Carlos Alberto Gonçalves.

Fernando Gomes
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Usina de energia 
solar na UPA 24h 
Por meio do Programa de Eficiên-

cia Energética da RGE, será implanta-
da em março deste ano, uma usina de 
energia solar na UPA Santo Ângelo. 

O investimento será de R$ 760 
mil e a  instalação terá capacidade de 
geração de 92 KWp. A ação deve re-
presentar uma economia aproximada 
de 80% na conta de energia elétrica, 
reduzindo significativamente o valor 
gasto para manter esta unidade de 
saúde. 

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS
Além disso, o aporte feito pela Rio 

Grande Energia (RGE) por meio de 
seu Programa de Eficiência Energéti-
ca permitirá a substituição de 1.340 
lâmpadas de alta pressão pela tecno-
logia LED. Serão investidos R$ 1,3 
milhão em iluminação pública e isso 
representa uma economia de R$ 347 
mil ao ano. 

A redução de gastos é possível 
porque a tecnologia LED é 80% mais 
econômica em relação às lâmpadas 
antigas, com duração cerca de três ve-

zes maior. Serão 420,96 MWh/ano de 
energia economizada e mais a redução 
na demanda de ponta de 99,71kW.

Letícia Rech destaca que a qua-
lidade da nova iluminação, além da 
economia, proporcionará mais segu-
rança aos moradores.

OUTROS INVESTIMENTOS 
O Governo Municipal de Santo 

Ângelo tem um investimento global 
no sistema de iluminação pública que 
passa dos R$ 4,3 milhões na substitui-
ção de 1,8 mil pontos em praças, prin-
cipais avenidas e acessos aos bairros. 

O prefeito Jacques Barbosa desta-
cou que a parceria firmada com a RGE 
amplia a cobertura da iluminação pú-
blica com tecnologia LED, colocan-
do Santo Ângelo entre os municípios 
gaúchos que mais investe na moderni-
zação do sistema. Jacques também re-
afirmou que os recursos da economia 
obtida com o programa de moderniza-
ção, serão reinvestidos na ampliação 
da cobertura LED contemplando to-
dos os bairros da cidade. 

A assinatura do contrato ocorreu na segunda-feira (22) no Gabinete do prefeito Jacques Barbosa 
com as presenças do vice-prefeito Volnei Teixeira; secretário municipal de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Urbano, Francisco da Silva Medeiros; diretor de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano, Antônio Cardoso; analistas de eficiência energética da RGE, Odair Deters, Letícia Dotta 
Rech e Eder Hoffmann; e o gerente de Relações Institucionais da RGE na região, Rafael Lugoch

Fernando Gomes


