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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 25°
12°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

28°
13°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

28º
16º

0 mm

5/02/2021 - 14h

1° Prêmio -  4.849
2° Prêmio -  2.037
3° Prêmio -  5.822
4° Prêmio -  0.189
5° Prêmio -  2.050
6° Prêmio -  4.947

5/02/2021 - 18h

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

MÍN.

Nova
11/2 a 19/2

Minguante
4/2 a 10/2

MISSÕES

O Prefeito de São Miguel das Missões, José 
Roberto, como Diretor de Turismo da FUNMIS-
SÕES, solicitou ao Presidente Jair Bolsonaro, 
uma visita para conhecer a região das Missões 
no Rio Grande do Sul. Sugerindo o lançamento 
da pedra fundamental da ponte internacional 
que deve ligar Porto Xavier/San Javier, encon-
tro foi na terça-feira, dia 2.

Um dia antes, José Roberto participou de 

uma reunião com o Ministro do Tribunal de 
Contas da União - TCU, João Augusto Ribeiro 
Nardes, quando conversaram sobre a "Boa Go-
vernança Pública", tema que faz parte de uma 
estratégia de atuação do TCU, junto aos muni-
cípio brasileiros. São Miguel deve participar de 
um projeto piloto e será pioneiro desse trabalho 
que envolverá todos os demais municípios do 
Brasil.

Divulgação: Pref. de São Miguel das Missões

Bolsonaro é convidado 
para vir às Missões

Encontro do prefeito de São Miguel das Missões, José Roberto, com Bolsonaro em Brasília

SICREDI DIVULGA OS PREMIADOS DE JANEIRO DA CAMPANHA JUNTOS PELA ECONOMIA LOCAL

O quinto sorteio, da premiação de R$ 500,00, 
da Promoção Juntos pela Economia Local, da Si-
credi União RS, ocorreu no dia 30 de janeiro, pela 
Loteria Federal. Foram sorteados 198 cartões pre-
miação. O nome dos contemplados de Santo Ân-
gelo são: 

ANTONIO RUI GROMOWSKI
CARLOS ROBERTO ANTUNES
ELENICE NEUBERGER
ELISANGELA CRISTINA B.B.LUTKEMEYER
FABIANO JUZWIAK
FáTIMA JESUALDA JARDIM DE MORAES

GABRIEL DIEL BRAGA
JOBELI PEDROSO FERRETTI
LETICIA MORAIS
MARA ADELINA MOREIRA DA ROZA
MOANY LISIÊ LAZAROTTO SCHEEREN
PATRICIA BECKMANN DUTRA
RAFAELE DAIANE BERTE MEDEIROS
RENATA TABORDA MAIER
ROMILSON WELTER KELLER
VANDERLEI DALBERTO DOS SANTOS
VANESSA FRANCIELI DOS SANTOS TELLES

O objetivo da Promoção é estimular asso-
ciados e não associados a realizar suas compras 
onde residem. Ainda dá tempo de participar e 
cooperar com o desenvolvimento da economia 
local. Compre de estabelecimentos participantes 
da promoção, peça as notas fiscais, cadastre-as 
no site e participe dos sorteios. Podem concorrer 
aos prêmios os consumidores residentes na área 
de atuação da promoção, pessoas físicas e jurí-
dicas. É gerado um número da sorte a cada R$ 
50,00 em compras.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Pregão Presencial nº. 44/2020 – Objeto: 
contratação de seguro de acidentes pessoais para 
estagiários  Protocolo de Propostas: até 9 horas do 
dia 24/02/2021. Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, 
e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá 
ser acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.
br.

Edital de Pregão Presencial nº. 01/2021 – Objeto: 
registro de preços de  cargas de oxigênio medicinal, 
com fornecimento de cilindros em forma de comodato. 
Protocolo de Propostas: até 9 horas do dia 25/02/2021. 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações no 
Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes 
Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser 
acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

 Aviso de Suspenção de licitação
O Município de Santo Ângelo comunica a suspensão 
do Edital de Pregão Eletrônico nº. 001/2021. Objeto: 
serviços de coleta, transporte, tratamento térmico e 
destinação final de resíduos sólidos da Saúde, para 
adequação das exigências de qualificação técnica e 
outras questões. O reagendamento, será, posteriormente 
informado. Informações no Departamento de Compras 
e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX 
(055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.
br. O edital poderá ser acessado através do sítio www.
santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito                                                                 

Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de
Santo Ângelo 

EDITAL Nº 02/2021 - PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de Emissora de Rádio AM, para 
divulgação de boletins informativos e transmissão 
do espaço do “Pinga Fogo”. PROTOCOLO DE 
PROPOSTAS: até às  9 horas e 00 minutos do dia 
25.02.2021. ABERTURA: 25.02.2021 às 9 horas e 
10 minutos. Informações poderão ser obtidas com 
os membros da Comissão de Licitação, Rua Antunes 
Ribas, nº 1111, ou pelo fone (55) 3313-2315, compras@
camarasa.rs.gov.br. Os editais também poderão ser 
acessados através do sítio: www.camarasa.rs.gov.br.

NADER HASSAN AWAD
Presidente do Poder Legislativo

FÉRIAS NA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO

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. 

NOTAS
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A quantidade de árvores existentes 
no município pode estar em função do 
araçá compor uma lista de espécies re-
comendadas pelo setor de licenciamento 
ambiental da prefeitura. No capítulo IV a 
espécie está na lista das árvores que po-
dem ser plantadas em qualquer situação, 
inclusive para uso sob rede aérea. Antô-
nio Cardoso, que Trabalha na Secretaria 
do Meio Ambiente acredita nesta hipó-
tese, “por ser uma árvore de médio porte 
se adaptou muito bem na área urbana da 
cidade” completou Antônio. 

A Embrapa realiza pesquisas e sele-
ciona cultivares que apresentam maior 
valor para a alimentação humana. Se-
gundo a literatura da Embrapa, duas 
espécies de araçazeiros nativos foram 
difundidas no Sul do Brasil, a “Ya-cy” 
(em tupi-guarani significa a mãe de to-

dos os frutos) e a “Irapuã” (ambos da 
espécie Psidium Cattleyanum). A pri-
meira produz frutos de película amare-
la considerada mais doce e a segunda, 
vermelha, possui maior acidez e ads-
tringência. 

“Os araçazeiros atingem no máxi-
mo nove metros de altura, tem tronco 
tortuoso de casca lisa que descama em 
placas finas. Os frutos são bagas arre-
dondadas, verdes, amarelados ou ver-
melhos, coroados pelo cálice persisten-
te, de polpa suculenta esbranquiçada, 
semelhante a uma goiaba pequena". 
(pt.wikipedia.org). 

O capítulo IV da lei Lei Municipal 
Nº 2.916 de 2005 relaciona, conforme 
os locais os tipos de árvores que podem 
ser plantadas, inclusive recomenda o 
plantio de espécies nativas. Confira:

O auge da 
frutificação dos 

araçás na cidade
Os frutos vermelhos ou amarelos despertam a curiosidade de quem não 
conhece os araçazeiros, pois na zona urbana do município é muito co-
mum encontrar um exemplar de araçá implantado no passeio público 

Foto: Marcos Demeneghi

RETRATO COTIDIANO

. Açoita cavalo (Luehea divaricata);

. Capororoca (Rapanea umbellata);

. Capororoca mole (Rapanea balansae);

. Cedro (Cedrela fissilis);

. Cerejeira (Eugenia involucrata);

. Chal-chal (Allophylus edulis);

. Cocão (Erythroxylum pelleterianum);

. Guabijú (Myrcianthes pungens);

. Guamirim (Myrceugenia euosma);

. Ipê amarelo (serra)(Tabebuia Alba);

. Ipê amarelo (várzea) (T. chrysotricha);

. Ipê roxo (Tabebuia avellanedae);

. Jaboticabeira (Eugenia Trunciflora);

. Jacarandá (Jacarandá mimosifolia);

. Louro (Cordia trichotoma);

. Murta (Blepharocalyx salicifoliu);

. Pata-de-vaca (Bauhinia candicans);

. Quaresmeira (Tibouchina sellowiana);

. Tarumã (Vitex megapotamica);

. Tipuana (Tipuana tipu).

. Angico Vermelho (Paraptadenia rígida);

. Cambará (Moquínia molissima);

. Canafístula (Peltophorum dubium);

. Canjarana (Cabrelea canjerana);

. Cedro (Cedrela fissilis);

. Grevilha robusta (Grevillea rubusta);

. Ipê amarelo (Tabebuia Alba);

. Ipê roxo (Tabebuia avelanedae);

. Liquidambar (Liquidambar styraciflua);

. Butiazeiro (Butiá capitata);

. Fênix (phoenix roebelinii);

. Gerivá (Arecastrum romanzoffianum).

PARA CANTEIROS CENTRAIS SEM REDE AÉREA

PARA CANTEIROS CENTRAIS E CALÇADAS SEM REDE AÉREA

. Acer (Acer palmatum);

. Araçá (Psidium cattleyanum);

. Camboim (Myrciaria tenella);

. Cerejeira japonesa (prunus serrulata);

. Extremosa (lagerstroemia indica);

. Goiaba serrana (Feijoa selowiana);

. Guaçatunga (Casearia parviflora);

. Pitangueira (Eugenia uniflora);

. Primavera ou Manacá-da-serra 

(Brunfelsia mutabilis);
. Sete capotes (Britoa sellowiana);
. Topete-de-Cardeal (Calliandra tweendii);
. Mimo-de-Vênus (Hibiscus rosa - 
sinensis);
. Quaresmeira (Tibouchina sellowiana);
. Pitosporo (Pittosporum tenuifolium;
. Camélia (Camellia japonica);
. Murta (Eugenia opingelli).

PARA QUALQUER SITUAÇÃO, INCLUSIVE PARA USO SOB REDE AÉREA

Araçás encontrados na Rua Marechal Floriano, zona norte do Município de Santo Ângelo
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É algo muito difícil de traduzir 
em palavras, disse Lucas, ao explicar 
como consegue realizar o replan-
te, poda, aramações que conferem 
aquela aparência de árvore antiga, 
para as espécies arbórias plantadas 
em pequenos vasos. “Eu vou tateado 
a planta e ela vai dizendo pra mim o 
que ele quer. É como no filme, quan-
do o mestre disse para o aprendiz: 
‘Feche os olhos e imagine árvore’” 
explicou o bonsaista ao contar de 
sua particular relação com as plantas 
e a concentração que a falta de visão 
lhe exige nesta nova etapa da vida. 

Lucas tem 35 anos, é casado com 
Michely Campos dos Santos com 
quem têm três filhos(as): a Laura, 
o Davi e a Luiza. “Sempre fui mui-
to ativo, praticava esportes, artes 
marciais, esta casa onde moro com 
minha Esposa, fui eu que fiz, sempre 
gostei de marcenaria e isso também 
me ajuda superar o desafio de traba-
lhar com as mãos sem a visão”. 

O primeiro contato que Lucas 
Jardim teve com os bonsais, foi há 
13 anos, quando ganhou de presen-
te um exemplar, doado pelo casal de 
amigos, Juliano Pereira Lima e Ga-
briela Franzen, que também o incen-
tivaram a não desistir de praticar o 
seu hobby, após a perda da visão. 

Lucas também conheceu Pedro 
Garcia, outro Bonsaista que divide 
conhecimento com ele e estuda com 

o mesmo mestre. Ambos seguem a 
técnica da Escola de Bonsai on-line 
do Rock Júnior, um mestre que já 
participou de diversos exposições 
e concursos nacionais e internacio-
nais. Rock Jr., em 2004, ganhou o 
prêmio internacional de Honoura-
ble Mention Winner no concurso 
internacional organizado pela As-
sociação Nipônica de Bonsai, World 
Bonsai Contest 2004, repetindo o 
feito em 2005 e 2006. 

Pedro e Lucas falam com mui-
to respeito do professor e explicam 
que agora já compreendem o que é 
um bonsai, em sua essência. Lucas 
trabalha para que suas plantas este-
jam adequadas aos ensinamentos de 
seu mestre, ele explica que a técnica 
exige uma proporção que respeita as 
dimensões das raízes, tronco, galhos 
inferiores e superiores e fala da “Es-
tética Zen”. 

Talvez seu mestre tenha influen-
cias do Zen-Budismo, um conceito 
filosófico que ensina que a beleza 
está mesmo nas coisas imperfeitas, 
impermanentes e incompletas. 

Lucas nutre suas plantas com 
adubo orgânico feito por meio de 
fermentação natural. Confecciona os 
vasos e bandejas que utiliza e, deste 
modo, preenche seus dias com uma 
rotina caracterizada pelo contato 
com a família e a natureza. 

Sem o sentido da visão, Lucas de Freitas Jardim, cultiva bonsais 
ao aliar o conhecimento teórico e a prática desenvolvida quando 
ainda enxergava, pois há cerca de três anos a diabetes lhe deixou 
cego. Desde então, desenvolve o tato e a concentração para cuidar 
de suas plantas e desenvolver uma relação de cumplicidade com a 

natureza, rotina que lhe trás motivação para viver.

‘Feche os olhos e 
imagine árvore’

NÓS E AS PLANTAS

Lucas de Freitas Jardim analisa um bonsai de buxos

Quintal da casa onde Lucas trabalha a arte dos Bonsais

Em seu ateliê usa argamassa e isopor para confeccionar vazos para os bonsais Edição e reportagem | Marcos Demeneghi

Fotos: Marcos Demeneghi
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A peculiar 
independência 
jornalística que 
completa 24 anos

Arlindo Diel foi um dos sócios fundadores que liderou o trabalho até 
2018, ano em que resolveu dedicar-se exclusivamente ao ramo da conta-
bilidade, afastando-se do Jornal. O Mensageiro está sob a direção do Jor-
nalista Amauri Lírio, profissional que construiu boa parte de sua carrei-
ra neste veículo de comunicação. Atualmente, ao lado dos sócios Carlos 
Miguel Scholl e Milton Piltz, assumiu o comando definitivo da “Empresa 
Jornalística JOM LTDA”, a nova detentora da marca “O Mensageiro”.

O Mensageiro continua cada vez mais independente, focado no im-
presso, mas atento às mudanças tecnológicas. Possui uma das mais anti-
gas e bem montadas plataformas digitais jornalísticas da cidade, na qual, 
atualiza o conteúdo produzido para o impresso e disponibiliza, com aces-
so gratuito, para todas as pessoas, de qualquer lugar do mundo. Basta 
conferir no seguinte endereço eletrônico: www.jom.com.br

Um dos produtos de maior destaque é a revista “BS Magazine” que to-
dos os sábados chega encartada na casa dos assinantes do jornal. Assina-
da pelo diretor e jornalista, Amauri Lírio, é uma inovação consolidada no 
interior do estado. Circula neste formato desde o dia 30 de abril de 2016 
e ganha a contribuição de colaboradores de moda, opinião e fotografia.

Atualmente a editoria de notícias conta com o trabalho do Jornalis-
ta Marcos Demeneghi que lidera a confecção de matérias especiais, por 
vezes seriadas, para trazer conteúdos com mais aprofundamento para os 
leitores. Além das principais notícias da semana que também estão no 
Mensageiro, leva aos leitores um caderno focado em temas de bem estar, 
que é o “Viver Bem”, encartes que comemoram datas especiais, entre ou-
tros produtos impressos. 

Uma história consolidada com a contribuição de muitas pessoas talen-
tosas, já passaram por aqui diversos jornalistas, entre eles: Flávio Bech-
ler, Itamar Stadtlober, Tarso Weber, Danton Michael Mousquer, Vanessa 
Sampaio, Fábio De la Rue, Tiaraju Goldschmidt, Daison Laurence Wo-
beto, Rodrigo Bergslaithener, Edna Lautert. Atualmente são editores, os 
jornalistas, Marcos Demeneghi e Amauri Lírio.

Ao completar 24 anos queremos agradecer a você pela parceria, aos 
jornalistas que já passaram per este veículo de comunicação e todos os 
empresários e profissionais liberais de Santo Ângelo que acreditam no 
potencial de suas marcas e imprimem, edição a edição, sua melhor ima-
gem.

Caderno "Viver Bem" em processo de impressão na Adhara Print Shop

No dia 2 de fevereiro o Jornal e Revista O Mensageiro fez aniver-
sário de 24 anos. Uma história que inicia no ano de 1997 quando 
foi impressa a primeira edição do jornal. Veículo que nasceu com 
vistas a uma editoria menos polarizada, pois os demais veículos 
de comunicação locais, historicamente defendem ideologias parti-
dárias com pretensa dominação do discurso social, pois ainda são 
detentores de veículos de difusão radiofônica

O MENSAGEIRO
Marcos Demeneghi
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O Clube 
Gaúcho 

completou 
119 anos 

no dia 2 de 
fevereiro 

HISTÓRIA

O Clube Gaúcho de Santo Ângelo é 
considerado um dos maiores e mais 

tradicionais clubes do interior do Esta-
do do Rio Grande do Sul. Históra secu-

lar que se passou em três sedes sociais 
diferentes: A primeira delas doada por 

Antônio Gomes Pinheiro Machado, a 
segunda, já edificada na esquina da 

Marques do Herval com a Bento Gon-
çalves e, finalmente, em 1967 inaugura-
do o Palácio Metálico. A sede campestre 

do Clube é um projeto de 1985. 

A história iniciada no ano de 1902 teve o prota-
gonismo de um grupo de 24 associados fundadores, 
contou com a liderança de Leonardo Salgado Guari-
ta e foi instalado durante 20 anos no Chalé dos Pi-
nheiro Machado, doação de Antônio Gomes Pinhei-
ro Machado,  localizado onde hoje é o Colégio Onofre 
Pires.

A edificação da segunda sede, foi na Rua Mar-
ques do Herval, esquina com a Bento Gonçalves e 
inaugurada no ano de 1922 (na presidência de Bráu-
lio de Oliveira). Registros de documentos do clube 
indicam que o terreno foi doado no ano de 1902 para 
a associação.

O primeiro baile feito no Palácio Metálico como 
conhecemos hoje, foi no ano de 1967 (projeto inicia-
do sob a gestão de Luiz Loureiro Kruel). Uma obra 
arrojada para a época. Até hoje sua estrutura metáli-
ca tencionada em formato de estrela, causa impacto 
visual para quem analisa esta edificação. 

No Clube Gaúcho ocorreram, e ainda são realiza-
dos, os mais memoráveis bailes e eventos da socieda-
de de Santo Ângelo. 

A sede campestre também possui uma estrutu-
ra com vários salões de festas, cabanas, quiosques, 
campos de futebol, pista de atletismo, quadras de 
tênis, basquete, vôlei e futebol de areia, piscinas, 
parquinhos infantil, saunas, hidromassagem, acade-
mia, áreas de lazer com churrasqueiras, entre outros 
atrativos. O projeto da sede campestre foi iniciado 
no ano de 1985 sob a presidência de João Nicola Me-
deiros de Farias. 

Entre os anos de 2020 e 2021, O clube teve, pela 
primeira vez, uma mulher como presidente, Marilise 
Lacroix Voese, que liderou a restauração da cober-
tura metálica do salão principal e diversas  reformas 
estruturantes na sede social, com vistas a conserva-
ção do patrimônio e da história iniciada há mais de 
um século no município de Santo Ângelo.

Foto - Arquivo de divulgação do C/G

Atual fachada da sede social do Clube Gaúcho 
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A identificação biométrica já é 
adotada em vários cenários, seja 
em processo eleitoral ou em qual-
quer outra situação, o que é algo 
muito interessante e inovador.

Num olhar de detecção de 
fraudes a biometria é bem inte-
ressante, mas tem vários proble-
mas como: dedos demasiado frios 
(o sistema considera-o como um 
dedo morto), dedos demasiado 
secos ou demasiado gordurosos, 
dedos com muita ou pouca humidade, ângulo de colocação do dedo, pressão 
exercida no leitor, corte das impressões digitais (remoção ou degradação da 
pele), degradação das impressões digitais (atividades manuais ofensivas à pele 
dos dedos) e tantos outros problemas. 

A melhor solução e mais inteligente seria o reconhecimento facial, o rosto 

humano desempenha um papel importante em nossa interação social, trans-
mitindo a identidade das pessoas. O rosto humano poderá ser um elemento es-
sencial para a segurança e tem recebido atenção significativa nos últimos anos.

Comparado a outros sistemas biométricos que utilizam a impressão digi-
tal/impressão da palma da mão e a íris, o reconhecimento facial tem vantagens 
diferenciadas devido ao seu processo independente de contato. As imagens do 
rosto podem ser capturadas à distância sem que a pessoa que está sendo iden-
tificada seja tocada e a identificação não requer interação com a pessoa. Além 
disso, o reconhecimento facial serve ao propósito de impedir o crime, pois as 
imagens do rosto que são registradas e arquivadas podem ajudar a identificar 
uma pessoa posteriormente.

Em 2018 escrevi aqui que “olhando para um futuro próximo, nós podería-
mos estar utilizando o reconhecimento facial em aeroportos, estádios, portos 
aduaneiros e tantos outros lugares”, eis que na última semana, em parceria 
com a Administração de Segurança dos Transportes (TSA), a Delta acaba de 
lançar o primeiro teste de reconhecimento facial para viajantes domésticos 
usando uma identificação digital composta pelo número do passaporte e a 
filiação TSA PreCheck. O serviço será expandido para entrega de bagagem e 
embarque ainda no início de 2021, tornando o aeroporto de Detroit o primeiro 
a oferecer uma opção de reconhecimento facial da chegada ao terminal até o 
embarque para clientes TSA PreCheck que viajam internamente, um passo im-
portante no caminho para uma experiência pré-voo sem contato.

A questão da pandemia nos trouxe inúmeras novas possibilidades com o 
uso da tecnologia, então precisamos olhar para esse futuro que é agora, e assim 
explorar as novas oportunidades e tencologias.

andre@escolabigmaster.com.br

Reconhecimento facial
para check-in

André Ruschel

Servir desinteressadamente

COLUNA DO LIONS 
SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

MOVIDOS PELA ESPERANÇA
CaL Dinalva Agissé Alves de Souza

No dia 23 de janeiro realizamos a primeira reu-
nião do ano 2021. Para esse primeiro encontro da 
jaula, escolhemos a palavra ESPERANÇA para a 
Instrução Leonística, considerando que passamos 
praticamente todo o ano de 2020 movidos pela 
esperança. A Esperança é um sentimento que nos 
faz acreditar em dias melhores, que nos impulsio-
na para frente, que nos mobiliza para a ação. Não 
uma esperança que nos acomoda e que nos deixa 
inertes, passivos, simplesmente à espera de algo 
acontecer, como uma espécie de milagre. Mas a 
esperança que nos conduz ao possível e que nos 
torna garimpeiros de nossas próprias minas. Tal-
vez não de ouro ou de diamantes. Mas da essência 
que nos torna cada vez mais humanos, no sentido 
de nos ensinar a olhar para os lados e enxergar o 
outro. Que nos ensina a sentir a dor do outro. Que 
nos ensina a nos colocar no lugar do outro.

O ano de 2020 passou, ensinando-nos a ser-
mos diferentes, a buscar novas formas de ser e de 
agir, para podermos superar todas as dificulda-
des advindas desde a explosão da pandemia. E o 
que mais vimos durante os meses do ano passado 
foram pessoas morrendo e se infectando com o 
coronavírus, deixando para sempre gravada em 
nossa memória a imagem de dezenas, centenas 
de covas sendo abertas, em uma triste e sombria 
fileira, para enterrar as pessoas que sucumbiram 
à COVID-19.

Certamente, cada um de nós tem histórias a se-
rem contadas desse inusitado período que ainda 
não terminou. Ninguém pode dizer que passou 
incólume por tudo isso, porque, além da doença e 
da morte, a pandemia deixou – e ainda está dei-
xando – muitas outras consequências e muitos 
outros efeitos danosos.

A chegada da vacina, apesar de todas as polêmi-
cas e contradições em seu entorno, aponta para 
uma possibilidade de vermos, finalmente, o coro-
navírus ser derrotado. E essa é hoje a nossa maior 
esperança.  A esperança de que 2021 se abra, tra-
zendo novos horizontes, sem as cinzas dessa tra-
gédia que abalou o mundo todo, com um saldo 
estatístico de milhares de mortes.  Mesmo saben-
do que ele não terá dias felizes o tempo todo, a 
expectativa sempre se centra nas possibilidades 
de recomeço e, por isso, ele sempre se veste com 
as cores da esperança que nos move e que nos faz 
andar sempre para frente. Afinal, nós, Leões, so-
mos movidos pela Esperança.

Políticos pe-
dem a mu-
nicipaliza-

ção de três 
quilômetros 
da ERS-218

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitu-
ra a municipalização de três quilômetros da ERS 
218 foi bem recebida pelo secretário de Estado de 
Logística e Transportes, Juvir Costella, que pro-
meteu pedir um parecer técnico sobre a viabilida-
de de municipalização para o DAER. 

O pedido foi feito por uma comitiva liderada 
pelo prefeito em exercício de Santo Ângelo, Volnei 
Teixeira, acompanhado do secretário municipal 
de Planejamento Urbano e Habitação, Vinicius 
Makvitz e pelo vereador Márcio Antunes. Lide-
ranças políticas que estiveram em Porto Alegre 
nesta semana. 

Volnei explicou que o trecho precisa urgente-
mente de melhorias e que, sob o domínio do mu-
nicípio, a execução de obras ganharia em agilida-
de. Segundo o prefeito em exercício é necessário, 
além da manutenção da pavimentação, a cons-
trução do acesso ao Instituto Federal Farroupilha 
(IFFar) e ao Distrito Industrial Hans Pfaff, além 
da implantação de loteamentos habitacionais ao 
longo rodovia. 

Também foi pauta do encontro o projeto de 
ampliação do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, 
bem como a articulação do Governo do Estado 
para que Santo Ângelo receba os voos da Gol com 
destino a São Paulo. 

TREVOS DE ACESSO
Entre os pleitos apresentados ao secretário 

Costella, está à execução de melhorias nos trevos 
de acesso à cidade, com prioridade para a constru-
ção da rotatória definitiva no entroncamento da 
ERS 344 com as avenidas Imigrantes e São João, 
em direção ao Parque de Exposições Siegfried Rit-
ter. 

Conforme o prefeito em Exercício, Volnei Tei-
xeira, ficou acordado com o secretário Costella que 
o Estado fará a cedência do material e o município 
executará a conclusão da rotatória, garantindo se-
gurança no local. Para isso, Santo Ângelo deverá 
formalizar convênio com o Estado. “Tão logo seja 
oficiado pelo município, o secretário assegurou 
que a obra será efetivada”, afirmou Volnei. 

Administração municipal reivindica 
a municipalização do trecho da ERS 
218, compreendido entre o trevo da 
Av. Salgado Filho e o Bairro Garibaldi 
Carrera Machado (Indubras). Outra 
solicitação que pautou a semana foi a 
execução definitiva da rótula da Fe-
namilho, na ERS 344. Demandas que 
foram expostas ao secretário estadual 
dos Transportes, Juvir Costella, du-
rante uma audiência com lideranças 
municipais, o encontro ocorreu na 
quarta-feira, dia 3. 

Trecho da ERS 218 em Santo Ângelo, próximo a sede campestre do Clube 28 de Maio

Foto: Marcos Demeneghi

MOBILIDADE



A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Sábado, 6 de fevereiro de 2021   |   Ano XXIV - Nº 2285  |   R$ 2,50 www.jom.com.br


