
A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Sábado, 6 de março de 2021   |   Ano XXIV - Nº 2292   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O 
protagonismo 

feminino na 
na pauta do 

dia
Mulheres contam histórias de 

profissão, saúde, negócios e 
sociedade 

Im
ag

em
: C

lia
rt



2 Sábado, 6 de março de 2021

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 27°
16°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

28°
14°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

30º
15º

0 mm

5/3/2021 - 14h

1° Prêmio -  6.603
2° Prêmio -  3.960
3° Prêmio -  2.044
4° Prêmio -  1.651
5° Prêmio -  6.859
6° Prêmio -  1.117

5/3/2021 - 18h

Até o fechamento 
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sultado da extração 
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HISTÓRIA

A Associação Comercial, Cultural, Industrial, 
Serviços e Agropecuária de Santo Ângelo (ACISA) 
foi fundada por um grupo de empresários em 04 de 
março de 1929, uma associação sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica e de direito privado criada 
para dar amparo à classe empresarial, porém, ao lon-
go dos anos, consolidou-se como uma associação que 
atua de forma muito mais ampla.

Afinal, já se passados 92 anos desde a sua funda-
ção e muitos fatos marcaram a história da entidade. A 
presidência da ACISA comenta este momento históri-
co vivenciado nos últimos meses:

“O ano de 2021 certamente foi o ano mais de-
safiador, não apenas para a entidade, mas para o 
mundo todo. As empresas, mais do que nunca, pre-
cisaram se reinventar, inovar e batalhar muito para 
manter seus negócios. E além da saúde, a economia 
também começou a sentir os impactos da pandemia 
do COVID-19. 

As incertezas nos diversos setores diante de um 
colapso econômico, de proporções jamais vistas 
antes, com o fechamento das empresas e a queda 
no faturamento fez todo o mundo refletir. O atual 
momento, mesmo que difícil, exige ações rápidas e 
assertivas para minimizar os prejuízos e ter forças 
para sair dessa crise ainda mais fortalecidos.  

Mesmo diante deste cenário tão desafiador em 
que estamos vivendo, a ACISA segue fazendo o seu 
papel, com foco na atuação junto às esferas muni-
cipal, estadual e federal, buscando a defesa dos in-
teresses dos associados e da comunidade em geral.

A ACISA, enquanto entidade representativa 
aposta num futuro melhor e acredita no potencial de 
seus associados. As ações e projetos liderados pela 
entidade ao longo dos anos, juntamente com a credi-
bilidade, responsabilidade e seriedade com que atua 
demonstra o seu fortalecimento, que promove e fo-
menta ações para o crescimento e desenvolvimento 
dos associados nas diferentes áreas de atuação.

Durante todos esses anos, a entidade esteve à 
frente de grandes e importantes projetos que ala-
vancaram o desenvolvimento regional. Não pode-
mos deixar de citar a reinauguração do Aeroporto 
Regional Sepé Tiaraju, que hoje movimento passa-
geiros de toda grande região e movimenta também, 
a economia local".

Para o presidente da ACISA, Felipe Fontana, 
"nesses 92 anos a ACISA tem feito o seu papel funda-
mental: representar os empresários em suas pautas, 
promovendo a interlocução entre a classe produtiva 
e o poder público, visando sempre o desenvolvimento 
regional através de geração de emprego e renda”.

ACISA 
completa 

92 anos 

EX-APRENDIZES DA VONPAR 
TÊM VALORES A RECEBER

Jovens que trabalharam como aprendizes 
em unidades gaúchas da Vonpar Refrescos S.A. 
de 2009 a 2016 podem ter valores a receber em 
decorrência de ação judicial do Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) em Santo Ângelo, julgada 
procedente em 2020 e que reconhece o direito ao 
recebimento do salário mínimo regional vigente à 
época. As diferenças foram depositadas judicial-
mente e aguardam a manifestação dos titulares 
para que sejam transferidas.

Até o momento, no entanto, apenas 37 dos 482 
beneficiados com a ação se manifestaram e resga-
taram os valores devidos, que chegam a R$ 2,5 mil. 
Para recebê-los, os titulares deverão encaminhar, 
via email à Vara do Trabalho de Santo Ângelo nú-
mero de conta na Caixa Econômica Federal, mais 
cópias das folhas da carteira de trabalho onde 
constem a sua qualificação e o contrato de trabalho 
mantido com a Vonpar. O prazo para manifestação 
é de mais um ano.

NOTAS

O 'JOM'  NO  'ZH'

O Grande Projeto Missões ganha um impulso 
de divulgação essa semana a partir de um conteúdo 
produzido aqui no Mensageiro pelo jornalista Mar-
cos Demeneghi. A matéria foi publicada em sua ín-
tegra no Jornal Zero Hora, edição de quarta-feira, 
dia 3 de março na coluna “Almanaque Gaúcho” 
com a colaboração de Ricardo Chaves. 

O conteúdo faz uma síntese do que é o “Grande 
Projeto Missões” e foi elaborado com informações 
do coordenador do projeto, Álvaro Theisen. Segun-
do o coordenador este projeto é efetivado pela cola-
boração voluntária da sociedade civil e não há ou-
tros interesses que não a divulgação e valorização 
do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico 
da Região das Missões. 
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O turismo é um dos setores de des-
taque quando o assunto é a participa-
ção do gênero feminino em atuação: 
está na lista das 10 áreas com maior 
participação das mulheres no mer-
cado de trabalho. Pesquisas recentes 
apontam que, aproximadamente 56% 
dos profissionais ligados ao setor são 

mulheres.
É importante lembrar que o se-

tor do Turismo gera renda e emprego 
mundo afora e porque seria diferente 
no Brasil? É isso que estamos buscan-
do a cada novo projeto implantado na 
Região das Missões. O segmento mo-
vimenta hotelaria, gastronomia, en-

tretenimento, negócios, lazer e tantos 
outros. Ou seja, um ciclo virtuoso que 
faz a economia girar e impacta direta 
ou indiretamente mais de 50 setores 
do mercado. 

A atuação feminina se mostra fun-
damental para manter as atividades 
que giram em torno do mercado de 
viagens,  principalmente pela força 
e pela visão empreendedora que as 
mulheres possuem. São artesãs, hote-
leiras, guias de turismo, turismólogas, 
agentes de viagens, chefs de cozinha, 
aeromoças e diversas outras funções. 
Em outras palávras, podemos dizer 
que a mulher é uma líder em cresci-
mento constante. Dados do Ministério 
do Turismo apontam que, dos guias de 
turismo registrados no Cadastur, mais 
da metade são mulheres.

SOMOS MAIORIA NO BRASIL
A mulherada é maioria no Brasil, 

cerca de 51,4% da população do país. 
O Brasil está entre os cinco países com 
mais mulheres que viajam por conta 
própria. Apesar de uma viagem sozi-
nha para uma mulher caracterizar ain-
da um desafio, principalmente quando 
levamos em consideração a cultura e 
costumes de alguns destinos, a ten-
dência é que o número de viajantes de-
sacompanhadas cresça ainda mais nos 
próximos anos. 

O protagonismo feminino no tu-
rismo é legítimo. Temos uma partici-
pação expressiva de mulheres neste 
mercado, o que abre uma possibilida-
de real de empoderamento, uma vez 
que as insere no meio produtor, além 
de conferir voz e autonomia para se co-

locar perante a sociedade. Além disso, 
as viagens de mulheres, solo ou entre 
amigas, também são uma tendência de 
mercado. Já existem pacotes específi-
cos e destinos especializados neste tipo 
turismo, onde as atrações e atividades 
são voltadas ao público feminino, de-
sacompanhado ou não.

Jogar luz sobre o tema e reforçar a 
importância do papel da mulher frente 
à indústria de viagens e turismo é per-
mitir uma avaliação profunda sobre 
os espaços conquistados até aqui. Ter 
mais mulheres no mercado de traba-
lho, em posições de liderança e com 
salários que refletem suas qualifica-
ções e estudos é um dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável propos-
to pela ONU, ou seja, a busca por tra-
balho descente e igualdade de gênero 
são fundamentais para uma sociedade 
justa e desenvolvida.

Seja em âmbito global, nacional ou 
regional, ainda há um grande desafio 
em diversos sentidos. Acredito que a 
evolução da presença feminina é, sem 
dúvida, uma contribuição de extrema 
relevância e um divisor importante de 
águas, em um mercado que se mostra 
acolhedor e otimista.

É importante destacar o imensu-
rável papel da mulher na sociedade 
e a sua contribuição na indústria de 
viagens e turismo. Que possamos en-
contrar, cada vez mais, ânimo para 
cumprir nossos papéis e permanecer 
atuando em prol do Turismo, enquan-
to profissionais apaixonadas ou como 
viajantes encantadas. Parabéns a to-
das nós, mulheres do Turismo Missio-
neiro!

A força e o 
protagonismo da 

mulher no turismo

Foto: Anderson Utzig

TURISMO

No dia 8 de março, como 
sabemos, é comemorado o 

Dia Internacional da Mulher. 
Dia de todas, de qualquer 

lugar do mundo, de todos os 
continentes, todas as culturas, 
todas as religiões. O intercâm-

bio de conhecimento promo-
vido pelas mulheres, passa 

por muitas áreas, e uma delas 
é o turismo, onde as mulheres 

possuem papel fundamental 
tanto no exercício das ativi-
dades da indústria, quanto 

como viajantes.

Por - Izabél Cristina Ribas de 
Freitas Assessora de Comunicação 
AMM/FUNMISSÕES
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O prefeito de Santo Ângelo defende a vaci-
nação em massa da população para a retomada 
da rotina e garante que integrará todos os movi-
mentos pela aquisição do imunizante. 

Na quinta-feira, dia 4, encaminhou a adesão 
de Santo Ângelo à mobilização das prefeituras 
brasileiras organizada pela FAMURS e pela 
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), visando à 
aquisição de vacinas contra a COVID-19 direta-
mente pelos municípios. 

A Associação dos Municípios Missioneiros 
(AMM) também está mobilizada. “O melhor in-
vestimento para a população, neste momento, é 
a aquisição da vacina. Vamos aderir a todos os 
movimentos de municípios brasileiros para am-
pliar e acelerar o Programa Nacional de Imuni-
zação”, justificou Jacques. 

A adesão foi formalizada na sexta-feira, dia 
05, com o envio da minuta do projeto de lei do 

Executivo para as entidades municipalistas. O 
projeto de lei será encaminhado para apreciação 
da Câmara de Vereadores nos próximos dias. 

Acompanharam o prefeito no ato de assina-
tura dos termos de Adesão, o secretário munici-
pal de Saúde, Flávio Christensen, e a servidora 
Nicole Duprat, da Secretaria de Governo e Rela-
ções Institucionais.

Para o prefeito Jacques, "esta é uma condi-
ção indispensável para o retorno à normalidade, 
para a retomada da economia e da geração de 
emprego e renda. Caminhos para a negociação 
direta entre os municípios e os laboratórios es-
tão abertos com a segurança jurídica do Supre-
mo Tribunal Federal e com os desdobramentos 
de projetos no Congresso Nacional. A partir daí, 
os municípios estão se organizando em consór-
cios para garantir preço e quantidade nas vaci-
nas”, afirmou.

O número de casos ativos de Covid-19 atinge 
o maior índice desde o início da pandemia 
em Santo Ângelo e indica o agravamento da 
situação de saúde no município. Este recorde 
de casos pode estar associado a maior movi-
mentação de pessoas no feriadão, pois o pico 
ocorre 15 dias após o carnaval. O dia 2 de 
março fechou com 399 casos ativos, quantida-
de superior a todos os dias anteriores, desde 
que foi registrado o primeiro caso em Santo 
Ângelo. A situação não é diferente em outros 
municípios brasileiros e os prefeitos se arti-
culam para realizarem a compra das vacinas 
diretamente dos laboratórios. 

A quantidade de 
casos ativos de 
covid-19 é o maior 
desde o início da 
pandemia

SAÚDE
Gráfico: Marcos Demeneghi
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Oito anos 
de Plena 
Dra. Juliana Dalla Vechia e Dra. Priscila Vargas comemoram 
oito anos de Plena e falam como é ser mulher, fisioterapeuta 
e empreendedora no setor da saúde. A Plena se tornou uma 
referência regional em reabilitação por meio da fisioterapia, 
principalmente para pessoas que buscam alívio de dores oca-
sionados pela coluna. Confira!

A Clínica de Fisioterapia Plena com-
pleta oito anos no dia 13 de março sob 
a liderança de duas determinadas mu-
lheres,  Dra. Juliana Dalla Vechia e Dra. 
Priscila Vargas, profissionais que além 
de realizarem o atendimento clínico ao 
lado de um grupo de excelência em fisio-
terapia e pilates, conduzem este empre-
endimento de saúde que se tornou uma 
referência regional, principalmente por 
atender pacientes que buscam trata-
mento pelo método - ITC Vertebral -  de-
senvolvido pelo Instituto de Tratamento 
para Coluna Vertebral.

Priscila Vargas explica que é muito 
gratificante exercer funções que permi-
tam cuidar da saúde das pessoas. “Mui-
tos pacientes chegam na clínica sem 
poder caminhar e eles têm uma melhora 
com os nossos tratamentos, isso é muito 
gratificante, gostamos da nossa profis-
são e acredito que, deste modo,  a rotina 
de trabalho se torna mais leve. Além de 
que, nós mulheres somos reconhecidas 
pela habilidade de otimizar as tarefas, 
acredito que isso contribua para em-
preender e ao mesmo tempo, exercer a 
fisioterapia”. 

No entanto, ser mulher, fisioterapeu-
ta e empreendedora do setor da saúde 
requer organização e talento, principal-
mente pelas questões organizacionais 
que envolvem a rotina de trabalho. 
“Muitas vezes atendemos até as 20h e 
ainda é necessário dar encaminhamento 
às questões administrativas. Veja bem, 
neste período de pandemia os insumos 
usados na clínica são muito mais volu-
mosos, muita máscara, álcool, jalecos 
descartáveis, entre outros” explicam as 
Dras. Priscila e Juliana, ao descreverem 
a rotina vivenciada todos os dias. 

A Plena não se tornou referência por 
acaso. Conta hoje com a colaboração de 
seis pessoas em constante movimento 

para buscar o conhecimento e aplicá-
-los na reabilitação de pacientes. Priscila 
lembra ainda que a função que desem-
penham está relacionada a recuperação 
de pessoas e sua qualidade de vida. "Os 
pacientes esperam resultados efetivos 
na recuperação e neste sentido também 
exige de nós, certo grau de responsabi-
lidade, que transcende o ambiente de 
trabalho, quando necessário, ao sairmos 
da clínica vamos estudar um processo 
de reabilitação para entender o que está 
ocorrendo, buscamos sempre o melhor 
resultado para o cliente." 

Além de trabalhar na reabilitação, 
as empreendedoras realizam constantes 
cursos de pós graduação, tanto para atu-
alização de técnicas ligadas ao ITC, (com 
o curso de pós graduação em osteopatia) 
quanto em outras áreas da fisioterapia. 

Nestes oito anos de atuação, as pro-
prietárias da clínica Dra. Juliana Dalla 
Vechia e Dra. Priscila Vargas se torna-
ram especialistas e referência regional 
no tratamento de dores na coluna com 
método franqueado pela ITC. Buscam 
reabilitação na Plena pessoas vindas de 
Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões, 
Porto Xavier, Guarani das Missões, Cer-
ro Largo, Santo Antônio das Missões, 
entre outras, 

Além de usar técnicas mais avan-
çadas para este tipo de atendimento, a 
Plena possui equipamentos específicos 
como a maca de tração que permite rea-
lizar a descompressão da coluna e maca 
de flexo extensão, que ajuda a trabalhar 
o movimento que o paciente precisa.  

Serviços oferecidos: Pilates , RPG, 
Fisioterapia, Fisioterapia em ATM, Gru-
po de Fibromialgia, Dry Needling, Ven-
tosas e Auriculoterapia. ITC Vertebral 
(Instituto de Tratamento para Coluna 
Vertebral) que trata qualquer tipo de 
dores e disfunções na coluna.

Dra. Priscila Vargas Fortes e Dra. Juliana Dalla Vechia 

Foto: Divulgação /Plena
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A inclusão 
feminina no ramo 
dos “Brutos”
Foi na terra vermelha da região missioneira, no Rio 
Grande do Sul, que Paulla Demeneghi aprendeu a diri-
gir caminhões pesados, ficou conhecida em todo o Bra-
sil por exercer uma profissão dominada por homens e 
aprendeu a lidar com os “brutos”. Recentemente veio a 
Santo  Ângelo visitar os avós maternos, momento em que 
detalhou como é ser embaixadora de uma uma tecnolo-
gia que permite dirigir caminhões remotamente. Paulla 
Demeneghi conta que esta inovação permite guiar cami-
nhões com controles semelhantes a um joystick de vide-
ogame e abre caminhos para a atuação de mulheres e 
pessoas com  necessidades especiais. Paulla Demeneghi na Praça Pinheiro Machado em Santo Ângelo

Marcos Demeneghi

O termo “brutos” é usado por 
Paulla quando se refere aos cami-
nhões que acompanham a sua traje-
tória profissional. Só no Instagram ela 
comunica com mais de 250 mil segui-
dores e se tornou uma influenciadora 
digital. Atualmente possui uma parce-
ria com a Rodobens - Mercedes Benz 
do Brasil - onde atua como instrutora 
técnica, possui uma franquia de re-
programação de motores e mantém 

contratos de divulgação de produtos 
voltado para este público. No entanto 
revela que está focada em um projeto 
que distribui caminhões autônomos, 
dirigidos a distância, uma inovação 
tecnológica que ela considera inclusi-
va, tanto para mulheres, quanto para 
pessoas com necessidades especiais. 

Paulla comenta que muitas pessoas 
que sofreram algum acidente e se sen-
tem inválidas, podem encontrar neste 

tipo de atividade uma alternativa de 
colocação profissional. Esta tecnologia 
é uma expertise do Grupo AIZ de Curi-
tiba e atualmente emprega este tipo de 
automação em áreas de alto risco, como 
na construção de represas e lugares de 
alta periculosidade, aquelas em que o 
motorista não pode ficar exposto aos 
riscos que o lugar de trabalho oferece. 

“Estou focada neste projeto porque 
acredito que seja uma oportunidade de 

inclusão social das mulheres ou pesso-
as com necessidades especiais no ramo 
dos Brutos” disse Paulla ao justificar a 
seu foco de trabalho neste momento. 

Neste projeto todas as funções do 
caminhão ou máquinas da linha ama-
rela são transformadas para o contro-
le remoto. Atualmente no Brasil, este 
tipo de equipamento é usado em mi-
nas, na construção de barragens, luga-
res íngremes.
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Diariamente muitos usuários reclamam da qualidade da internet, mas ge-
ralmente esquecem de verificar as configurações em seus roteadores Wi-Fi. 
Existem vários aplicativos que realizam análise da qualidade e outros serviços, 
mas hoje vamos falar do Wi-Fi Analyzer, um aplicativo que você pode medir a 
intensidade do sinal de sua rede Wi-Fi, descobrir qual o canal menos usado em 
sua área, identificar as redes Wi-Fi, verifcar informações sobre as redes entre 
outros. Ao abrir o aplicativo, ele exibe a rede Wi-Fi que você está conectado e 
todas as redes Wi-Fi próximas, com informações como nome, força do sinal, 
canal, velocidade, segurança, frequência e fabricante, entre outros. A intensi-
dade do sinal (exibida em dBM) pode ajudá-lo a identificar os locais em sua 
residência onde o sinal está mais fraco. Quanto mais próximo de zero o valor, 
melhor é a intensidade do sinal no ponto que você está medindo.

A partir do menu do Wi-Fi Analyzer você tem acesso a diversas outras op-
ções, como a avaliação de canais, gráfico de canais, gráfico de tempo, ver canais 
disponíveis e outras configurações. 

A avaliação dos canais exibe os canais menos usados pelas redes próximas. 
Com base nessa informação, você pode trocar o canal de sua rede Wi-Fi para 

reduzir a interferência e melhorar o sinal de sua rede Wi-Fi. Por último, os grá-
ficos de canais e gráficos de tempo também podem ajudá-lo a medir a força do 
sinal em diferentes pontos, descobrir quem está usando o mesmo canal e ver a 
variação do sinal ao longo do tempo.

Em resumo, Wi-Fi Analyzer é uma ótima opção para você analisar, otimizar 
e medir a força do sinal de sua rede Wi-Fi. Outra característica interessante do 
Wi-Fi Analyzer é que ele é completamente livre de anúncios.

Uma sugestão é você comprar roteadores Wi-Fi 5 GHz ou dual band. Fala-
remos mais sobre 2.4 GHz e 5 GHz em outras colunas.

Para baixar o aplicativo, procure por Wi-Fi Analyzer na Play Store.

andre@escolabigmaster.com.br

Analisando sua
conexão Wi-Fi

André Ruschel

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Ditongos abertos sem e com acento

Ditongo é a presença de vogal e semivogal ou de 
semivogal e vogal na mesma sílaba: pai, mãe. Havendo 
na sílaba primeiro vogal e depois semivogal, o ditongo 
chamar-se-á decrescente – amei, estudei, doei, voei 
– e havendo na sílaba primeiro semivogal e depois 
vogal, o ditongo será chamado de crescente – sério, sé-
rie, história, vitória. Os exemplos desses ditongos são 
chamados de ditongos orais – pronunciados apenas 
pela boca. Estes exemplos – pão, pães, irmãos, irmãos 
–, como têm o til /~/ na vogal, são chamados de diton-
gos nasais. Aliás, todos os ditongos nasais são ditongos 
decrescentes. Há mais isto: ditongos abertos possuem 
pronúncia aberta / ´/, mesmo que não tenham esse 
acento gráfico, como o primeiro e de este, sinônimo de 
leste, cuja pronúncia é /é/]; e ditongos fechados pos-
suem pronúncia fechada /^/, mesmo não tendo esse 
acento gráfico, como em amei e estudei, ou tendo-o, 
como em docência e reticência. 

Posto isso, reforça-se aqui hoje que a vogal o e a 
vogal e dos ditongos abertos oi e ei em palavras paroxí-
tonas, cujas vogais tinham acento gráfico na penúltima 
reforma ortográfica, de 1971 a 2014, adenóide e bóia, 
de 2015 para cá não mais o têm, adenoide e boia, nem 
em palavras no singular, nem em palavras no plural, 
adenoides e boias. Eis mais alguns exemplos de vogais 
tônicas abertas nos ditongos oi das palavras paroxíto-
nas que não mais recebem acento gráfico: alcaloide, 
androide, antropoide, apoiam, asteroide, benzoico, 
claraboia, dermatoide, heroico, introito, paranoia, pi-
noia, Saboia, sequoia, tramoia, Troia e xifoide. E eis, 
também entre centenas e centenas, alguns exemplos 
de vogais tônicas abertas nos ditongos ei das palavras 
paroxítonas que perderam o acento gráfico: alcateia, 
Andreia, assembleia, azaleia, boleia, diarreia, Eneias, 
epopeia, geleia, ideia, Medeia, Odisseia [poema épico], 
odisseia [viagem atormentada], onomatopeia, plateia,  
seborreia e traqueia. 

  Observe-se que essas vogais nos ditongos ab-
ertos das palavras monossílabas tônicas continuam 
normalmente com o acento gráfico: rói, róis, mói, móis, 
rói, róis [verbo, e róis é, também, plural de rol]. Também 
nas oxítonas oi(s): anzóis, caracóis, destrói, destróis, 
herói, heróis, motobói, motobóis, paióis. E também nas 
oxítonas ei(s): anéis, bacharéis, beleléu, beleléus, car-
retéis, coronéis, cruéis, escarcéu, escarcéus, fogaréu, 
fogaréus, mausoléu, mausoléus, motéis, narcocartéis, 
troféu e troféus. E também nas proparoxítonas: al-
calóidico, destróieres, etc. 

Assim, este tipo de regramento acentual em tela não 
passa, no fundo, de um descuido ou de uma bobagem 
dos iluminados da língua portuguesa, pois deixaram 
acento em herói, palavra oxítona, e tiraram-no de he-
roico só porque é palavra paroxítona. Haja saco!

São 1.260 vacinas para Santo Ângelo destina-
das somente para a segunda dose de idosos com 
idade superior a 85 anos e profissionais da Saú-
de, divididas em 1.060 vacinas aos idosos e 200 
aos profissionais da saúde.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio 
Christensen, esteve acompanhando o coordena-
dor regional de Saúde, Iury Sommer Zabolotsky, 
na chegada dos imunizantes. 

A 12ª CRS recebeu 4.340 doses, distribuídas 
em 3.400 doses aos idosos e 940 aos profissio-
nais da Saúde. Nesse lote, enviado pelo Ministé-
rio da Saúde, o Rio Grande do Sul recebeu 174,8 
mil unidades.

O Município recebeu 1.260 Imunizantes 
Coronavac/Butantan. Vacina que será 
destinada à segunda dose em idosos e 
aos profissionais da saúde. O lote foi re-
cebido pela 12ª Coordenadoria Regional 
de Saúde no dia 04, no Aeroporto Re-
gional Sepé Tiaraju. Para toda a região 
Missioneira foram 4.340 doses destina-
das às 24 cidades.  

Secretário 
de Saúde 
acompa-
nha a che-
gada da 
Coronavac

PANDEMIA

Segunda dose da vacinação aos idosos e 
profissionais de saúde continua na próxima semana 

ACAMADOS - Na segunda-
-feira (08), os acamados com 80 
anos ou mais, cadastrados na SMS 
serão vacinados em suas respecti-
vas residências nos turnos manhã 
e tarde, com a segunda dose da 
vacina.

PROFISSIONAIS DA SAÚ-
DE - 1ª DOSE - Nova etapa de 
vacinação aos profissionais da 
saúde vai acontecer na terça-feira 
(09), das 8h às 10h, no Centro Mu-
nicipal de Cultura, quando ocorre 
a aplicação da primeira dose da 
vacina Coronavac aos não imuni-
zados, conforme cadastro previa-
mente já realizado na Secretaria 

de Saúde. Os profissionais devem 
portar documentação que compro-
ve a atividade profissional, cartão 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 
carteira de vacina e documento de 
identificação com foto.

DRIVE-THRU - Mais uma 
edição do Drive-Thru de vacina-
ção contra a Covid-19 vai ser re-
alizada na próxima quarta-feira 
(10), das 7h às 12h, no Largo da 
Constituição, entre a Rua Ma-
rechal Floriano e a Avenida Ve-
nâncio Ayres, em frente ao 1º 
Batalhão de Comunicações (1º 
B Com), quando acontece a se-
gunda dose da vacina aos idosos 
na faixa etária de 85 anos acima, 
que já receberam a primeira dose 
do imunizante nas edições do 
Drive-thru dos dias 10 e 12 de fe-
vereiro. Os idosos devem portar a 
carteira de vacinação e documen-
to com foto.

Foto: Fernando Gomes

Drive Thru em frente ao 1º B Com 

Christensen e Zabolotsky no aeroporto

Foto Rafael Matos
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Programação 
“Março é Mulher”
A abertura oficial da programação do Mês da Mulher em 
Santo Ângelo está marcada para a segunda-feira (8), às 9 
horas, com as mensagens da primeira-dama Juliana Bar-
bosa e da psicóloga Simone Lunkes, diretora da CMM, e 
divulgação nas redes sociais do vídeo “A importância da 
mulher nos espaços de trabalhos”. Em razão do agravamento 
da pandemia será mediada pela internet com transmissão 
online via redes sociais da Coordenadoria Municipal da 
Mulher (CMM) https://www.facebook.com/CMM-Coor-
denadoria-Municipal-da-Mulher-Santo-%C3%82ngelo-
-100316685250893/?ref=page_internal. 

A realização é da Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Coordenadoria 
Municipal da Mulher, com apoio da 
Câmara de Vereadores. A programa-
ção integra as comemorações do 148º 
aniversário de emancipação político-
-administrativa de Santo Ângelo e se 
estenderá até o dia 27. 

Ainda na segunda-feira (8), será 
realizado o programa Roda Viva espe-
cial na Rádio Santo Ângelo, às 13 ho-
ras, com as participações de Juliana 
da Rosa, representando o Movimento 

das Mulheres Negras; delegada Elai-
ne Maria da Silva, titular da Delega-
cia Especializada de Atendimento a 
Mulher (DEAM); Rosângela Angelin, 
professora do curso de Direito da URI 
- Santo Ângelo e Simone Lunkes. 

DIA 17 - Seminário “Feminismo 
como travessia para o protagonismo 
das mulheres”, na Câmara de verea-
dores e com transmissão no Facebook 
CMM, manhã e tarde.  Rita Gattibo-
ni, auditora do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), falará sobre “O patriar-

cado e suas consequências”, tendo 
como mediadora Rosângela Angelin, 
professora do curso de Direito da URI 
Santo Ângelo. A psicanalista Lúcia 
Bohmgahen falará sobre o tema “Res-
significando histórias”. “Mulheres no 
espaço do poder” é o tema a ser tra-
tado pela promotora Angelita Maders. 
A vereadora Bruna Gubiani, de Ijuí, 
abordará o tema “Mulheres na luta: a 
construção de políticas e direitos da 
mulher”.

DIA 24 - Cine Mulher às 9h, com a 

apresentação do filme Mary Poppins, 
seguido de debate com as psicólogas 
Marjorie Machado e Karoline Bones 
em evento restrito para convidadas 
da CMM. E às 19h15min, o Conselho 
Regional de Administração (CRA-RS) 
Mulher Noroeste e Missões apresen-
tará painel sobre saúde, segurança e 
negócios em sua página no Facebook.

Dia 27, às 9 horas, no auditório 
do PROCON, será lançado o curso de 
Promotoras Legais Populares “Mu-
lheres apóiam Mulheres”.


