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ARQUITETURA O primeiro 
templo 
evangélico 
edificado 
em Santo 
Ângelo 
foi dos 
Metodistas
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 31°
20°

5 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

29°
20°

22 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

26º
20°

12 mm

MÍN.

2/3/2021 - 14h

1° Prêmio -  1.308
2° Prêmio -  7.311
3° Prêmio -  3.752
4° Prêmio -  7.361
5° Prêmio -  4.921
6° Prêmio -  4.653

2/3/2021 - 18h

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

Minguante
5/3 a 12/3

Cheia
27/2 a 4/3

CORSAN SUSPENDE O ATENDI-
MENTO PRESENCIAL

Está suspenso o atendimento presencial 
na CORSAN, pelo menos até o dia 7 de março. 
Quem precisa de algum dos serviços da compa-
nhia terá apenas as plataformas. Através do Site 
(Central de Serviços) e App Corsan:

• Solicitar 2ª via da fatura
• Solicitar Cadastro de fatura por e-mail 
• Solicitar Certidão negativa de débito
• Solicitar Demonst. fatura Braille 
• Consultar Extrato das últimas faturas
• Informar código do imóvel
• Consultar Histórico de consumo/leituras
• Informar Falta de água
• Consultar Situação do abastecimento
• Informar Vazamento de água na rua/calçada
• Informar Vazamento de esgoto na rua/calçada
• Informar Vazamento no quadro
• Informar Vazamento de hidrante
• Informar Hidrômetro com vazamento
• Solicitar Conserto de chuveiro público
• Acompanhar solicitações
• Solicitar Limpeza e remoção de entulho na 

via pública
• Solicitar encerramento de contrato

Fica instituído também que neste pe-
ríodo não serão realizados atendimentos 
para os seguintes serviços:

- A   Solicitação de tarifa social/desconto so-
cial

- Suspensão a pedido do usuário
- Aferição de hidrômetro
- Aprovação/fiscalização projetos
- Recebimento de contraditório/defesa con-

tra auto de constatação de irregularidade
- Comercialização de serviços (venda de 

água)
- Solicitação análise onde não há rede de 

água da Corsan
- Solicitação de redução de valores por vaza-

mento
- Solicitar alteração de titularidade

Os serviços de leitura e de suspensão do 
abastecimento por inadimplência não serão exe-
cutados neste período. Os demais serviços co-
merciais considerados essenciais, permanecem 
inalterados e devem ser executados.

NOTAS

Verzeri completou 89 
anos na segunda-feira

O Colégio Teresa Verzeri com-
pletou 89 anos na segunda-feira, 
dia 1º de março. Foi fundado em 
01 de março de 1932 por um grupo 
de religiosas liderados pela Madre 
Catarina Lépori, constituindo-se a 
segunda escola a ser implantada no 
Rio Grande do Sul pelas Filhas do 
Sagrado Coração de Jesus. 

Teresa Verzeri nasceu em Ber-
gamo, na Itália e juntamente com 
Monsenhor Giuseppe Benaglio ini-
ciaram a congregação denominada 
“Filhas do Sagrado Coração de Je-
sus”. A obra das “Filhas do Sagrado 
Coração de Jesus” frutificou e se es-
palhou por 14 países nos quatro con-
tinentes, chegando ao sul do Brasil 
(na cidade de Três de Maio) no final 
do ano de 1930, e, no ano de 1932, o 
Colégio Teresa Verzeri de Santo Ân-
gelo foi inaugurado. 

A provincial Irmã Neusa Falcade 

fala que a história do Colégio Tereza 
Verzeri de Santo Ângelo se confunde 
com a própria história da missão no 
Brasil, sendo este educandário uma 
referência para o movimento mis-
sionário na América Latina. Tendo 
em vista que o Colégio Teresa Ver-
zeri também foi a primeira casa pro-
vincial, onde Madre Catarina Lepo-
ri, coordenava as ações nesta região 
do Brasil.

Madre Catarina também foi a 
primeira diretora do Colégio Teresa 
Verzeri. Veio ao Brasil juntamente 
com a segunda comitiva de mis-
sionárias. Neste continente a obra 
iniciada por Teresa Verzeri ganhou 
força no Brasil, Argentina, Paraguai 
e Bolívia. No Brasil está em Santa 
Catarina, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Bahia, Alagoas e Pernambu-
co, com atuação nas áreas da educa-
ção, saúde, além de ações sociais em 

diversas comunidades.

Arquitetura
As colunas e os tradicionais bri-

ses que compõe a arquitetura do co-
légio e lhe conferem peculiar identi-
dade foram implantadas na década 
de 70, quando o prédio original re-
cebeu reformas estruturantes. 

Naqueles anos foi necessário o 
reforço das estruturas de fundação. 
Neste sentido, além de sapatas, fo-
ram feitas vigas entrelaçando todas 
as paredes, formando uma espécie 
de esqueleto estrutural. Nas vigas 
foram fixados os brises reforçando o 
tom de originalidade do prédio,

No ano de 2017 a pintura nas co-
res azul, amarelo e vermelho foi re-
alizada, projeto de pintura que con-
templa as cores que fazem parte da 
marca que compõe a Rede Verzeri. 

POLÍTICA

Foto: Marcos Demeneghi
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ENSINO

Até a sexta-feira, dia 5, é possível participar da 2ª Chamada 
Pública Escolar para Ingresso no Ano Letivo de 2021 da rede 

estadual de educação                          

Vagas para o 1º 
ano do ensino 

fundamental 
e também do 
ensino médio 

Foto: Marcos Demeneghi

Foi lançado em evento on-line uma  
obra literária alusiva aos cinco anos do 
IFFar na região das Missões

A 2ª Chamada pública para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino, iniciou na segunda-feira, 1º de 
março, e segue até sexta-feira, dia 5, diretamente pelo site da Seduc. 

Com o objetivo de beneficiar os alunos que não realizaram a pré-matrícula 
em tempo hábil e dar oportunidade para que as comunidades escolares se or-
ganizem com tranquilidade, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) está 
lançando a 2ª edição da Chamada Pública Escolar, para garantir o ingresso 
dos estudantes no ano letivo de 2021 na Rede Estadual de Ensino. 

Neste novo período, pelo site www.educacao.rs.gov.br, podem ser efetua-
das apenas as pré-matrículas para o 1º ano do Ensino Fundamental e para o 
1° ano do Ensino Médio. 

As transferências, que já foram encerradas pelo sistema no dia 31 de janei-
ro, devem ser realizadas diretamente nas escolas, conforme as vagas rema-
nescentes de cada instituição de ensino, a partir do dia 03 de março. 

Para preencher a ficha de pré-matrícula, basta clicar na aba Serviços e 
Informações e acessar o item Chamada Pública Escolar. Lá estarão todas as 
informações para inscrição conforme a etapa de ensino desejada. O resultado 
da 2º edição da Chamada Pública Escolar ocorre no dia 8 de março e a con-

firmação da matrícula na escola designada neste segundo período acontece 
entre os dias 8 e 12 de março.

Para os estudantes que já realizaram a pré-matrícula na 1ª edição da Cha-
mada Pública Escolar, os pais ou responsáveis devem comparecer à escola 
designada pelo sistema com a devida documentação- Certidão de nascimento 
do aluno ou RG, comprovante de escolaridade, comprovante de residência 
do responsável; RG do responsável, para alunos do 1º Ano do Ensino Funda-
mental - CNS (Cartão Nacional de Saúde), do NIS (Número de Identificação 
Social) e atestado de vacinação. 

O resultado da Chamada Pública ocorre no dia 28 de fevereiro e o período 
para efetivar a matrícula ocorre entre os dias 1º e 12 de março.

O livro intitulado “Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha, Campus Santo Ângelo: 
compromisso com a educação pública, 
gratuita e de qualidade” tem como ob-
jetivo socializar com a comunidade lo-
cal e regional o compromisso do IFFar 
com a formação profissional e cidadã, 
alinhada à missão da instituição de 
promover educação profissional, cien-
tífica e tecnológica, apoiada no ensino, 
na pesquisa e na extensão.

Os organizadores desse primeiro li-
vro são as professoras Eliane de Lour-
des Felden, Ângela Pawlowski, Karlise 
Soares Nascimento e o atual Diretor 
Geral do IFFar Campus Santo Ângelo, 
docente Adilson Paz Stamberg. 

A obra é dedicada a todos os que 
acreditam na força da educação como 
caminho para a construção de uma so-
ciedade justa e democrática. 

Em especial, expressa um agradeci-
mento: à Comissão de implantação do 
Instituto Federal Farroupilha, Campus 
Santo Ângelo, pelo empenho e dedica-
ção; à magnífica reitora do Instituto 
Federal Farroupilha, Carla Comerlato 
Jardim, pelo apoio e investimentos no 
Campus Santo Ângelo; aos primeiros 
Diretores Gerais do Instituto Federal 

Farroupilha, Campus Santo Ânge-
lo, professor César Eduardo Stevens 
Kroetz e professora Rosane Rodrigues 
Pagno, bem como suas respectivas 
equipes diretivas, pela persistência e 
entusiasmo em dar início a essa im-
portante Instituição; aos gestores e 
servidores do Instituto Federal Far-
roupilha, Campus Santo Ângelo, pelo 
compromisso e pelos esforços empre-
endidos no cotidiano para consolidar 
uma educação pública, gratuita e de 
qualidade; aos alunos do Instituto 
Federal Farroupilha, Campus Santo 
Ângelo, e respectivos familiares que 
acreditam no trabalho de formação 
ofertado pelo IFFar; a toda comunida-
de local e regional que confia e valoriza 
o trabalho dessa Instituição de Ensino 
como lugar de formação cidadã e pro-
fissional.

A produção reúne vários capítulos 
em que é apresentado um conjunto de 
relatos de ações, projetos e trabalhos 
concretizados no IFFar visando regis-
trar e divulgar as experiências exitosas 
realizadas na instituição. Os capítu-
los, em geral, expressam a história de 
implantação do IFFar na região das 
missões; o trabalho da comissão de 
implantação do IFFar, incluindo o de-

poimento de alguns participantes; prá-
ticas, projetos e realizações dos Cursos 
Técnico em Enfermagem, Técnico em 
Estética; Técnico em Manutenção e 
Suporte em Informática; Técnico em 
Agricultura; Curso Superior de Siste-
mas para Internet; Curso Superior de 
Licenciatura em Computação.

Igualmente há uma valiosa abor-
dagem de temáticas interdisciplinares, 
que resultaram de projetos de ensino, 
de pesquisa e de extensão, bem como 
a socialização de importantes políticas 
do IFFar, entre elas: a gestão e organi-
zação administrativa do IFFar; o apoio 
permanente à inovação tecnológica; à 
oferta de programas de Cursos de Pós-
-graduação; aos investimentos para a 
permanência e êxito dos estudantes; 
ao compromisso com a democratiza-
ção do ensino superior.

O lançamento da obra ocorreu na 
última quarta-feira, dia 24 de fevereiro 
de 2021, com a presença da reitoria do 
IFFar, professora Nídia Heringer, a ex-
-reitora Sra. Carla Comerlatto Jardim, 
o Diretor Geral do Campus do IFFar 
SAN, professor Adilson Paz Stam-
berg, servidores e estudantes do IFFar, 
membros da Comissão de implanta-
ção do IFFar e comunidade em geral. 
A transmissão foi gravada e o vídeo já 
está disponível no YouTube, neste link: 
https://youtu.be/249YIFGUjLg. 

Os organizadores da obra, agrade-
cem a todos, em especial aos autores e 
coautores pelas valiosas contribuições 
e participação.

Informam que o livro em ebook, já 
está disponível no site da instituição, 
com acesso livre para a leitura pela co-
munidade interna e externa do IFFar.

Alunos caminham pela rua Três de Outrubro
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Mesmo diante deste momento de 
muitas incertezas, seguimos concentrados 
e trabalhando com muitas novidades 
na edição 2021 da tradicional e 
consagrada revista em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher. Porém, 
devido estarmos em “Bandeira Preta”, 
vamos reagendar o lançamento da 60ª 
edição da Revista O Mensageiro - Especial 
“MULHERES INSPIRADORAS DESTA TERRA 
2021”, para meados de março. O dia, 
horário e local comunicaremos em breve.  E 
será conforme o progamado: 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 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 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!!! Ainda dá tempo!

MULHERES 
INSPIRADORAS!

MARLUSSE THOMAS BRUM e LUCIANO NAHED - 
dinâmicos empresários que comandam a VIBE Gastrobar, 

felizes e realizados, oficializaram a sua união, no último dia 25 
de fevereiro. Parabéns!  Muitas felicidades hoje e sempre!

Foto: Divulgação
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No dia 26 de fevereiro, o designer JULIANO ZACAN, 
que integra a equipe aqui do JOM, festejou o seu 
aniversário. Também, no dia 26 de fevereiro foi 
a vez da Yane Wagner, destacada acadêmica do 
curso de Agronomia, na UPF, ouvir o tradicional 

“parabéns à você”. E hoje, dia 3, MONALISA 
FAUSTINO, respeitada farmacêutica que atua 
em São Miguel das Missões, estreia idade nova. 
Também hoje, 3, quem acrescenta mais um ano 
em sua vida é a conceituada psicóloga CRISTIANE 

FRUET, da Secretaria da Segurança Pública - SSP/
RS. E ainda hoje, 3, o dinâmico empresário EDSON 
FONTOURA celebra o seu aniversário. Ao Juliano, 
à Yane, à Monalisa, à Cris e ao Fontoura, parabéns, 
sucesso e muitas felicidades!

FELIZ ANIVERSÁRIO!

YANE WAGNER MONALISA FAUSTINOJULIANO ZANCAN CRISTIANE FRUET EDSON FONTOURA

Foto: Amauri Lirio Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação Foto: Divulgação
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20.02.21 - Recebemos muitas tampinhas!!!!

LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

24.02.21 - Ma-
nutenção da rótula 
de responsabili-
dade nossa.

23.02.21 - Empréstimo de uma cadeira de banho e 
um andador! Nosso banco ortopédico é pequeno,  mas 
tem prestado grande ajuda a muitas pessoas! Aceita-
mos doações de material ortopédico!

24.02.21 - Ma-
nutenção do jardim 
da Casa Lions

23.02.21 - Retomando as obras da futura Casa Li-
ons! Sonho se realizando!!!!

28.02.21 - E como 
ninguém faz nada soz-
inho,  o Lions Tiaraju 
nos entrega tampin-
has e nós entregamos 
esponjas usadas!! 
Dois grandes projetos 
de reciclagem acon-
tecendo!!!!!

27.02.21 - 
Reunião virtual 
de nossa jaula!

O Vacinômetro
A Secretaria da Saúde deve divulgar nas segundas e sextas-feiras um boletim 

atualizando sobre o registro das doses aplicadas da vacina Covid-19

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de San-
to Ângelo iniciou na segunda-feira (1º de março), a 
divulgação do “Vacinômetro”, um infográfico elabo-
rado a partir de um banco de dados que registra a 
quantidade de pessoas que já tomou o imunizante 
contra a Covid-19 e quais grupos prioritários estão 
sendo vacinados. O informativo será divulgado as 
segundas e sextas-feiras, atualizando semanalmente 
sobre o registro das doses aplicadas da vacina.

IMUNIZAÇÕES
O cenário atual aponta que 4.787 pessoas foram 

imunizadas com a primeira dose (91,3% da meta, 

com 5.243 vacinas recebidas) e 1.248 pessoas rece-
beram a segunda dose em Santo Ângelo (63,2% da 
meta, com 1.973 doses recebidas).

Foram 2.923 profissionais da Saúde imuniza-
dos, o que representa 81,6% do total de 3.581 doses 
disponíveis. 

Os idosos com mais de 81 anos, considerando os 
dois grupos prioritários imunizados e os acamados 
vacinados em casa, têm 72,9% da meta cumprida, 
com a vacinação de 1.451 idosos de um total pre-
visto de 1.990 pessoas. Já os indígenas foram imu-
nizados em 82,7%, com 24 vacinações de um total 
de 29.

Dos 5.292 casos confirmados de 
Covid-19 em todo o cenário da pande-
mia em Santo Ângelo, desde o primeiro 
registro da doença em 25 de abril do 
ano passado até a segunda-feira, 1º de 
março, 1.094 infecções ocorreram no 
Centro da cidade, totalizando 20,6% 
dos casos.

“Não temos como precisar a totali-
dade dos casos divididos por bairros, 
pois houve casos de óbitos de santo-
-angelenses fora do município que são 
contabilizados para nós, sem esquecer-
mos que a cidade possui 80 bairros e há 
a zona rural também, então o que apre-
sentamos neste gráfico é uma parcial 
dos principais bairros de Santo Ângelo 
até o momento”, explica.

A maioria dos casos de Covid-19 
estão no Centro
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ECONOMIA Gasolina já estava 
mais cara na segunda 
Preço da gasolina apresentou variação de R$ 0,37 centavos entre 

postos em Santo Ângelo na manhã de segunda-feira, 1º, e os 
consumidores iniciaram a semana surpreendidos por mais uma 
alta no preço da gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Segundo 

a Petrobras, seus preços são baseados no valor do produto no 
mercado internacional e na taxa de câmbio. 

Um dos motivos do aumento está as-
sociado à política de livre mercado, que 
força o governo a realizar a abertura do 
capital da Petrobras para o mercado de 
ações. Neste contexto, o governo perde 
o poder de decisão política dentro e fora 
da companhia e o controle dos preços 
já não depende mais do governo. Vale 
lembrar, que este viés econômico sem-
pre foi uma bandeira do atual Ministro 
da Economia. 

O alto custo para o consumidor 
também está associado a carga tributá-
ria, principalmente o ICMS (estadual), 
PIS e Cofins (federal) pois apesar de 
adotar uma política de livre mercado 
o setor público só pode ser sustentado 
pelos impostos em vigor. O resultado 
(previsível) é o descontrole do preço 
diante de uma política cambial de des-
valorização do real. 

É importante o consumidor saber 
que a livre variação cambial é outra 
opção política econômica adotada nes-
te governo, como afirmou a Petrobras. 
Este é um dos principais fatores que 
influencia diretamente no preço que 
pagamos e também está associado 

a política de liberdades econômicas. 
Quando ocorre a desvalorização do real 
frente ao dólar, aumentam, ainda mais, 
os preços de vários itens, tanto dos ele-
trônicos, quanto de computadores, ce-
lulares, remédios, combustíveis, entre 
outros. Uma das opções deste tipo de 
economia (avalizada pelo voto) é não 
interferir no câmbio e deixar que o mer-
cado se autorregule.  

Isso significa que estamos sujei-
tos a interferências do mercado inter-
nacional. Por outro lado, produtores 
brasileiros de soja e demais produtos 
considerados “commodities”, (que pos-
suem cotação nas bolsas de comércio 
internacional) lucram alto com esta 
política.  Pois seus produtos vendidos 
com base na cotação do dólar (mantido 
a patamares altos) são valorizados, in-
clusive no mercado interno. Pois bem, é 
o que ocorre com a soja, que está sendo 
comercializada a preços nunca obtidos 
pelos produtores. Neste sentido os pro-
dutos in natura vendidos pelo Brasil ao 
mundo ajudam o País a equilibrar a ba-
lança comercial, mas no entanto, o po-
der aquisitivo da população é achatado, 

pois a conjuntura não é favorável para 
as populações de média e baixa renda. 

A Petrobras também alerta que  “os 
valores praticados nas refinarias pela 
Petrobras são diferentes dos percebi-
dos pelo consumidor final no varejo. 
Até chegar ao consumidor são acresci-
dos tributos federais e estaduais, custos 
para aquisição e mistura obrigatória de 
biocombustíveis pelas distribuidoras, 
no caso da gasolina e do diesel, além 
dos custos e margens das companhias 
distribuidoras e dos revendedores de 
combustíveis”, 

Edição | Marcos Demeneghi

De acordo com a EMBRAPA 
(safra 2019/20), o Brasil é o maior 
produtor mundial de soja – 124,845 
milhões de toneladas, seguido dos 
Estados Unidos – 96,676 milhões de 
toneladas.

Constituindo-se uma das prin-
cipais commodities (produtos que 
funcionam como matéria prima) 
mundiais, desempenha papel funda-
mental na economia, com os grãos 
sendo utilizados na alimentação hu-
mana, na produção de farelo, óleo, 
além do biodiesel. É a principal cul-
tura do agronegócio brasileiro.

Na área experimental “Inovação e 
Tecnologia” do curso de Agronomia 
da URI Santo Ângelo, está em desen-
volvimento um Centro de Geração de 
Informações para as Missões, no que 
se refere à soja.

Sob a coordenação dos professo-
res Marcelo Gripa Madalosso, doutor 
em Tecnologia de Aplicação e Fitopa-

tologia, e Juliano Farias, doutor em 
Entomologia, ambos coordenadores 
do Grupo de Proteção de Plantas/URI 
Santo Ângelo, um grupo de estudan-
tes de Agronomia da URI, câmpus de 
Santo Ângelo e de Santiago, realizam 
pesquisa de novas ferramentas para 
controle de doenças em soja.

SINGULARIDADE REGIONAL
“Nosso objetivo é auxiliar o pro-

dutor a utilizar a melhor estratégia 
de manejo, de cultivares, de tecno-
logia de aplicação, para atingir o 
máximo de resultado na sua lavou-
ra”, diz Madalosso, observando que 
“na agricultura em geral e sobretudo 
na lavoura de soja, precisamos de 
informações desenvolvidas na pró-
pria região, pois a característica do 
solo é singular, a condição de alti-
tude remete a uma condição de cli-
ma particular, a própria água, tudo 
é diferente e os dados que existem 

na Região do Planalto, por exem-
plo, não servem para as Missões ou 
para o Centro-Sul. Para a Região das 
Missões, praticamente não existem 
informações.”

“Queremos fazer aqui um Centro 
de Geração de Informações para as 
Missões e na medida que formos ex-
pandindo as pesquisas, podemos ge-
rar esses dados para outras regiões”.

Pesquisa da URI pretende ser referência para o cultivo de soja
ASCOM|URI

Gasolina, óleo diesel e gás de cozinha passam a custar mais caro  nas 
refinarias da Petrobras a partir de terça-feira, dia 2. O litro da gasolina ficou R$ 
0,12 mais caro (4,8%) e passou a custar R$ 2,60 para a venda às distribuidoras.  

O aumento do óleo diesel foi de 5% (ou R$ 0,13 por litro). O preço para as 
distribuidoras passou a ser de R$ 2,71. Já o gás liquefeito de petróleo (GLP), 

conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha, ficou 5,2% mais caro.
O preço do GLP para as distribuidoras será de R$ 3,05 por quilo (R$ 0,15 

mais caro), ou seja R$ 36,69 por 13 kg (ou R$ 1,90 mais caro).

Na terça feira, dia 2, quando 
passou a vigorar o aumento o pos-
to que vendia a R$ 5,129 passou a 
comercializar a R$ 5,39, enquanto 
o segundo posto usado no exem-

plo, manteve o preço de 5,499, a 
diferença caiu para R$ 0,10 

A pesquisa inicia já com o tipo de água captada para fazer a calda de aplicação dos produtos

Fotos dos preços praticados na 
segunda-feira

Foto: Marcos Demeneghi
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O primeiro 
templo 
evangélico 
edificado 
em Santo 
Ângelo 
foi dos 
Metodistas

A atual igreja metodista está no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens 
Imóveis do Município com grau de classificação GP1. Possui 63 anos incompletos 
e por suas características é considerada de excepcional importância histórica e 
relevante valor arquitetônico. No entanto, a história é ainda mais antiga, pois há 
99 anos foi erguido o primeiro templo desta denominação religiosa no município 
(1922), considerada então, a primeira igreja evangélica constituída no município.

Neste contexto, a Lei 3998/2015 regulamenta o processo de manutenção e 
conservação deste imóvel que deverá manter os elementos originais da época 
em que foi construído, tanto internamente, quanto em seu exterior, conservando 
assim, os adornos e detalhes que compõe a sua fachada e estrutura. 

Em contrapartida, o Executivo do Município deverá garantir o bom anda-
mento dos processos de conservação com assessoria técnica da Equipe do Patri-
mônio Arquitetônico, Histórico e Cultural - EPAHC ou COMPAHC – Conselho 
Municipal do Patrimônio Arquitetônico, Histórico e Cultural e também realizar 
políticas de incentivo fiscal, como isenção do IPTU. 

Portanto, o imóvel onde os metodistas contemporâneos celebram a sua fé faz 

parte da história visual da Rua Três de Outubro e no ano de 2021 completa 63 
anos (o mês de aniversário é dezembro). Mas considerando o primeiro templo 
dos Metodistas em Santo Ângelo, construído no ano de 1922, esta história se 
tornará centenária no ano de 2022.

Segundo publicação do Bispo Stanley da Silva Moraes (Secretário do Colé-
gio Episcopal da Igreja Metodista) os templos antigos do Sul do Brasil foram 
construídos entre 1910 e 1930 e se localizaram na maioria das cidades em que 
passava a linha férrea. Muitos deles eram templos de múltiplo uso, qual seja, 
nos horários em que não havia culto, se tornavam salas de aula para alfabetiza-
ção, profissionalização, cuidados da saúde. 

No entanto, a presença dos Metodistas é ainda mais antiga e relembra a 
história de João da Costa Correa, iniciador da obra Metodista no Rio Grande 
do Sul. A pedido de um grupo de crentes valdenses, visitou, em 1887, a cidade 
de Bento Gonçalves, organizando com eles o segundo núcleo Metodista no Rio 
Grande do Sul. Foram eles que, em 1889, ergueram o primeiro templo Meto-
dista no estado.

Igreja Metodista localizada na Rua Três de Outubro, centro de Santo Ângelo

Marcos Demeneghi

A atual edificação da Igreja Metodista de Santo Ângelo, localizada na Rua Três de Outubro, é a terceira construída 
por esta comunidade religiosa e a presença desta denominação de fé no município remonta uma história de quase um século

PATRIMÔNIO


