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PANDEMIA

Na quinta-feira, dia 8, idosos na faixa etária entre 
77 e 80 anos são vacinados com a segunda dose

A vacinação contra 
covid-19 continua

Na terça-
-feira, dia 06, o 
trabalho esteve 

focado na 
vacinação dos 

idosos maiores 
de 64 anos.

A imunização 
foi efetivada 
por meio de 

um drive-thru 
realizado no 
Bairro Pippi, 

na Rua da 
UPA.

Marcos Demeneghi

Músicos santo-
angelenses 
propõem reflexão 
no domingo de 
páscoa com a 
música “A Prece” 
(The Prayer)
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ARTE
Imagem (frame) reproduzido a partir do audiovisual postado no Youtube
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 30°
16°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

30°
18°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

32º
18°

0 mm

MÍN.

6/4/2021 - 14h

1° Prêmio -  9.565
2° Prêmio -  4.664
3° Prêmio -  2.318
4° Prêmio -  6.792
5° Prêmio -  2.894
6° Prêmio -  6.233

6/4/2021 - 18h

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

Minguante
4/4 a 10/4

Nova
11/4 a 20/4

GOL DEMONSTRA INTERESSE 
NA ROTA SANTO ÂNGELO-
-SÃO PAULO

A Gol Linhas Aéreas demostra interesse em 
ampliar a atuação no Rio Grande do Sul e ven-
tilou a possibilidade de ligar Santo Ângelo a São 
Paulo com voos comerciais a partir de junho de 
2022. 

A possível expansão da atuação da companhia 
no Rio Grande do Sul foi divulgada pela assesso-
ria do Deputado Estadual Eduardo Loureiro, que 
integra a frente parlamentar da Aviação Civil. 

A conclusão foi divulgada logo após a reu-
nião que ocorreu na última segunda-feira, dia 5. 
A princípio, o investimento para efetivar os voos 
regionais seriam a partir do mês de outubro de 
2021. Mas em duas etapas, inicialmente a partir 
de setembro de 2021 com voos ligando as cidades 
de Pelotas e Uruguaiana ao aeroporto de Gua-
rulhos, em São Paulo, com três voos diretos por 
semana, aumentando essa frequência mês a mês 
até a rota ficar diária.

As cidades de Uruguaiana, Pelotas, Santa Ma-
ria e Santo Ângelo devem ser ligadas à capital de 
São Paulo por voos diretos a partir de junho de 
2022. Segundo a assessoria do deputado “Am-
pliar os voos regionais possibilita um crescimen-
to mais harmônico de todas as regiões do Estado, 
afinal, não há desenvolvimento sem logística ade-
quada de transporte”, afirmou Loureiro.

INSCRIÇÃO NO SISU 
ATÉ SEXTA 

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Mi-
nistério da Educação iniciou as inscrições para o 
primeiro semestre de 2021 ontem, dia 6 de abril e 
segue até a próxima sexta-feira, dia 9. Serão exi-
gidos para essa seleção, exclusivamente, a nota 
do candidato no Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) de 2020.

Para se inscrever no Sisu, o interessado não 
pode ter zerado a redação do Enem 2020. Já o 
peso de cada prova para o curso de escolha varia e 
deve ser consultado no edital da instituição supe-
rior de interesse ou no site do Sisu. As notas indi-
viduais do Enem 2020, que foram divulgadas na 
semana passada, estão disponíveis para consulta 
na Página do Participante ou aplicativo do Enem.

Os interessados em participar do Sisu devem 
manifestar interesse em até duas opções de cur-
so/instituição e especificar a ordem de prefe-
rência. Eles poderão optar pelas vagas de ampla 
concorrência ou aquelas reservadas a políticas de 
ações afirmativas, as cotas. 

Pela página do Sisu será possível checar a nota 
de corte para cada instituição participante, local 
de oferta, curso, turno e modalidade de concor-
rência. Os dados serão atualizados periodica-
mente conforme o processamento das inscrições. 
Durante esse período, o estudante pode alterar as 
suas opções e até cancelar a inscrição. O resultado 
para a única chamada do Sisu será divulgado em 
13 de abril. O processo de matrícula será de 14 a 
19 de abril, em dias, horários e locais de atendi-
mento definidos por cada instituição de ensino.

NOTAS
Imagem: Clay Cardoso

 A reunião de lançamento ocorreu no salão de eventos da ACISA 

Cidade Empreendedora em 
parceria com o Sebrae

EMPREENDEDORISMO

Na manhã desta terça-feira, dia 6, no salão de 
eventos da Acisa, foi lançado o Programa Cidade 
Empreendedora, uma parceria entre o Governo Mu-
nicipal e o Sebrae que estabelece a implantação de 
políticas públicas para o apoio e fortalecimento do 
empreendedorismo em Santo Ângelo, centrada em 
eixos como Liderança, Desburocratização, Compras 
Governamentais e Educação Empreendedora.

No lançamento, o prefeito Jacques Barbosa afir-
mou que o programa propõe uma transformação 
econômica, sendo voltado para a gestão pública e 
para lideranças locais. “Serve para aproximar o po-
der público da iniciativa privada, bem como para  
qualificar ações, com eixos importantes que são a 
base para o desenvolvimento”. 

Claudiomiro Reis, gestor de políticas públicas 
do Sebrae, salienta que o objetivo não é apenas 
trabalhar com o empreendedor, mas abrange o 
serviço público por meio de seus servidores. “São 
eixos fundamentais a serem trabalhados para que 
os municípios possam ser mais ágeis, mais dinâ-
micos e estejam preparados para a retomada pós-
-pandemia”.

Jacques ressaltou que a retomada econômi-
ca pós-pandemia é uma preocupação do Governo 
Municipal e o Cidade Empreendedora atuará nes-
sa área, estimulando a participação das empresas 

locais nos editais de licitação do município, que 
trabalhará ainda a desburocratização dessas ações. 
Ele lembrou ainda que a Secretaria Municipal de 
Educação já desenvolve em parceria com o Sebrae 
o programa de Educação Empreendedora nas esco-
las, envolvendo e preparando a comunidade escolar 
para o empreendedorismo.

PARTICIPAÇÃO
O Programa será executado por dois anos con-

tando com a participação das entidades empresa-
riais como ACISA, CDL, Sindilojas Missões e Agên-
cia de Desenvolvimento.  

Participaram do lançamento, os secretários mu-
nicipais João Batista Santos da Silva (Desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e Inovação); Luis Al-
berto Voese (Gestão de Finanças); Vinícius Makvitz 
(Planejamento Urbano e Habitação); Marco An-
dré München (Cultura e Esportes); Eliane Carpes 
(Educação); Adolar Queiroz (Desenvolvimento So-
cial) e Francisco da Silva Medeiros (Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Urbano); Leandro de Conti 
(Procuradoria Geral do Município); Eziane Samara 
Augustin, consultora técnica do Sebrae; Felipe Fon-
tana (ACISA); Gilberto Aiolfi (Sindilojas Missões), 
José Nilton Ribeiro (CDL); Rodrigo Zucco (Agência 
de Desenvolvimento) e o vereador Rodrigo Flores.
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MÚSICA

A mensagem de amor e esperança veio em áudio visual, no qual Jennifer e Jonas interpretam a canção ‘The Prayer’ 

Músicos santo-angelenses propõem 
reflexão no domingo de páscoa 

Furto e 
vandalismo 
em placas é 
prática comum 
no município

Dois interpretes santo-angelenses, Jennifer 
Scheffer e Jonas Demeneghi lançam durante a 
páscoa uma versão da música ‘The Prayer’, can-
ção que ficou mundialmente conhecida na voz de 
Celine Dion e Andrea Bocelli.  Com o título em 
português ‘A Prece’, conta também com a contri-
buição vocal de Carlinhos P.O. Box (ex-vocalista 
da banda P.O. BOX da música Papo de jacaré).

A iniciativa partiu de Jennifer e o audiovisual 
postado no domingo de páscoa veio acompanha-
do da seguinte legenda “hoje é um dia de refle-
xão... então convidei meus amigos músicos para 
passarmos uma mensagem de amor e esperan-
ça”, manifestou a cantora ao falar do trabalho 
que está impulsionando a mensagem da música 
nas redes sociais. 

A gravação foi inspirada na versão editada 
para o espetáculo Amare, realizado em Santo 
Ângelo, no ano de 2014 quando foi interpreta 
em frente à Catedral Angelopolitana. A música 
pode ser acessada no canal da @jennifercantora 
e foi arranjada por Jonas Demeneghi, que tam-
bém faz o piano e orquestra. Conta com Samuka 
Sampaio na Bateria, Naldinho Peixoto no Baixo, 
Olemir Cândido no Violão e Foka no Sax. 

O cover foi gravado, mixado e masterizado 
por Olemir Cândido e a edição de vídeo feita por 
Olemix Audio Design.  The Prayer (a canção ori-

ginal) foi escrita por David Foster, Carole Bayer 
Sager, Alberto Testa e Tony Renis. O grupo cel-
ta irlandês Celtic Woman performou esta can-
ção no espetáculo A New Journey, de 2007. 

A música também foi trilha sonora do lon-

ga Quest for Camelot, a canção ganhou o Gol-
den Globe de “Melhor Canção Original”. Para 
conhecer a canção acesse o canal do Youtube 
@jennifercantora ou acesse o nosso site www.
jom.com.br.

Coordenadoria Municipal de Trânsito 
revela que as placas indicativas de trânsito 
localizadas na zona urbana de Santo Ângelo 
são alvos constantes de vandalismo e furtos. 

A Declaração foi dada pelo Coordena-
dor Nelson Koch, por meio da assessoria 
de imprensa. Ele levantou dados de que, 
em uma única ocorrência em 2018, foram 
danificadas e furtadas 60 placas indicati-
vas. 

Nesta semana, outra ocorrência foi fla-
grada, na qual uma única pessoa mantinha 
em sua casa cinco placas. Segundo o coor-
denador, estes atos geram prejuízos para 
os cofres públicos e precarizam o sistema 
de mobilidade urbana do município. 

Por outro lado, informou sobre o pro-
cesso de pintura de faixas de pedestres, 
além do trabalho diurno em ruas e aveni-
das dos bairros da cidade, a equipe atua à 
noite, entre 19 e 22 horas, aprimorando 
a sinalização nas vias centrais, em locais 
com grande fluxo de veículos e pedestres, 
com a pintura de faixas de segurança, lom-
badas, divisões de fluxos, estacionamen-
tos, entre outros.

Jonas Demeneghi, Jennifer Scheffer e Carlinhos P.O. BOX 
Imagem (frame) reproduzida a partir do audio visual da música ‘A prace’ disponível na internet 

Foto: Arquivo de Clay Cardoso

Alunos da rede 
municipal 
ganharão 
uniformes a 
partir de 2022

Estudantes da rede municipal de ensino de 
Santo Ângelo usarão uniformes repassados pela 
Secretaria de Educação (SMEd) a partir do próxi-
mo ano. Cerca de seis mil alunos das escolas do 
município, da Educação Infantil ao Ensino Fun-
damental, serão contemplados com uniformes pa-
dronizados, adequados às estações do ano.

O projeto sugestão do vereador Valdemir Roe-
pke, o Nanaco, teve o encaminhamento aprovado 
pela Câmara de Vereadores e a lei foi sanciona-
da pelo prefeito Jacques Barbosa, na tarde desta 
segunda-feira, 05, na presença do presidente do 
Legislativo, Nader Hassan Awad; do secretário 
municipal de Governo e Relações Institucionais, 
Hélio Costa; do autor da proposição; e dos vere-
adores Rodrigo Flores e Vando Ribeiro de Souza, 
apoiadores da iniciativa.

No ato da sanção, o prefeito Jacques Barbosa, 
lembrou que o uniforme padrão para os alunos da 
rede de ensino do município é um dos programas 
que integram o Plano de Governo da sua gestão. 
De acordo com o prefeito, os recursos para a pa-
dronização serão do salário educação, repassados 
pela União ao município de Santo Ângelo. 

Marcos Demeneghi

Foto de arquivo do Mensageiro. Registrada no setor de 
recuperação de placas de Santo Ângelo
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ELOPEMENT WEDDING 
Os destacados jovens Maikel Freitas 

e Camila Hartmann celebraram o 
amor num paraíso chamado Ilhas 

Maldivas, no dia 8 de março.

Foto: Divulgação
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Os dinâmicos empresários DAIANA SIMOR DA ROCHA e DIEGO RODRIGUES estão felizes e realizados com o 
sucesso da DS Conforto e Lazer. Agora além das duas lojas em Santo Ângelo, desde o dia 1º de abril, a DS está 
em Ijuí. A nova e ampla loja da  DS Conforto e Lazer, de Ijuí, fica na rua 19 de Outubro, 180, esquina com a rua 

14 de Julho,onde você encontra um belo show room que evidencia inúmeros modelos de piscinas de fibra, bem 
como você pode ver de perto as condições e possibilidades de construir uma piscina de concreto. Sendo assim, 

você de Ijuí e região está convidado para visitar a DS Conforto e Lazer, que está cheia de novidades.

Equipe DS: MATHEUS DA ROCHA RODRIGUES, DIEGO RODRIGUES e DAIANA SIMOR DA ROCHA, e 
CARLOS ALBERTO -  brindando a estreia da DS Conforto e Lazer, em Ijuí.

DS CONFORTO E LAZER INAUGURA EM IJUÍ
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30/03/2021 - 
Ação de Páscoa 
1:  280 pacotes 
de pipoca doce, 
11 pacotes com 
50 pirulitos 
cada, 10 pacotes 

com 2000 balas cada, 11 pacotes com 50 bombons 
cada, 180 geladinhos e 170 achocolatados doados para 
a escola do Bairro Rogowski

LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

31/03/2021 - Ação 
de Páscoa 3: Doação 
de de varios kits de 
mamãe / bebe para 
a UTI neonatal do 
HSA!

31/03/2021 - Ação 
de Páscoa 2: Doação 
de 150 livros infantis 
para a Biblioteca do 
Bairro João Goulart.

02/04/2021 - A sepa-
ração de tampinhas con-
tinua. Junte-se  a esse 
projeto!

01/04/2021 - 23 sacos 
de tampinhas indo para 
Porto Alegre. Lembran-
do que a renda da venda 
de tampinhas e lacres é 
revertida para compras 
de produtos para os três 
lares de idosos de nosso 
município.

03/04/2021 - Ação de Páscoa 4: Cinco famílias rece-
beram 11 kgs de alimentos,  cada. Essas doações foram 
de Companheiros anônimos.

04/04/2021 - Reunião 
Conselheiros LEO para 
fazer os relatórios tri-
mestrais.

ECONOMIA

Os alimentos in natura ou processados por 
agroindústrias familiares localizadas na zona ru-
ral de Santo Ângelo são adquiridos por meio des-
te programa (PAA) e posteriormente distribuídos 
para entidades cadastradas: A APAE, Banco de 
Alimentos, CAPS AD, CAPS II, CAPS Infantil, CE-
DEDICA, Cozinha Comunitária, Ecos do Verde, 
Centro de Formação São José (Lar da Menina), 
Lar de Idosos Izabel Oliveira Rodrigues, Lar Suza-
na Wesley, Centro de Acolhimento Martinho Lute-
ro, Retiro de Idosos Universina Carrera Machado 
e SOS Vida.

O PROGRAMA
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho 
de 2003, possui duas finalidades básicas: promo-
ver o acesso à alimentação e incentivar a agricul-
tura familiar. 

Para o alcance desses dois objetivos, o progra-
ma compra alimentos produzidos pela agricultura 
familiar, com dispensa de licitação, e os destina 
às pessoas em situação de insegurança alimentar 

e nutricional e àquelas atendidas pela rede socio-
assistencial, pelos equipamentos públicos de segu-
rança alimentar e nutricional e pela rede pública e 
filantrópica de ensino.

O prefeito Jacques Barbosa lembra que Santo 
Ângelo é um dos 84 municípios gaúchos que man-
teve o PAA, em articulação com o Ministério da Ci-
dadania. “É um programa de grande importância 
para a agricultura familiar, o dinheiro vai direto 
para o produtor, o recurso fica no município, faz a 
economia girar e fortalece o setor produtivo local”, 
assinalou.

Diomar Formenton, coordenador de Projetos e 
Programas da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Rural, destaca que o PAA teve início em 
Santo Ângelo no ano de 2009, tendo como objeti-
vos promover o acesso à alimentação e incentivar 
a agricultura familiar. Ele lembra que em torno de 
80 produtos são fornecidos ao programa, como 
pães, cucas, bolachas, massas, queijos, schimier, 
alface, repolho, bergamota, laranja, moranga, abó-
bora, milho verde e muitos outros, inclusive tendo 
alguns de produção orgânica como alface.

O Contrato que viabiliza o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos  será 
renovado com a formalização das assinaturas nesta quarta-feira, dia 07. A 

iniciativa envolve 88 famílias produtoras rurais e no ano passado fechou com 
o montante de repasses no valor de R$ 340 mil

Da zona rural... para a 
mesa dos santo-angelenses 

Foto: Fernando Gomes 

Produtos como pães, cucas, bolachas, massas, queijos, schimier, alface, repolho, bergamota, laranja, moranga, abóbora, 
milho verde, entre outros, são fornecidos pelo programa. 

Auxílio emergencial
Cerca de 45,6 milhões de brasileiros começam a receber no 

dia 6, a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá 
parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.

O auxílio será pago a quem recebia o benefício em dezembro 
de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para 
ter direito à nova rodada.

O calendário de pagamentos foi divulgado pelo governo na 
semana passada. Hoje começam a receber os trabalhadores in-
formais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro. O dinheiro 
será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser mo-
vimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a qua-
tro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em 
espécie ou transferido para uma conta corrente.
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Olá queri-
dos leitores! 
Estamos aqui 
com vocês mais 
uma semana, 
imensamente 
felizes com essa 
parceria! Já es-
tamos em Abril, 
um novo mês! 
E o Rotaract 
Club de Santo 
Ângelo não po-
deria deixar de 
destacar a im-

portância do Abril Laranja, que é destinado para a 
prevenção contra a crueldade animal.

 Muitas pessoas não sabem, mas no Brasil, de 
acordo com a Lei federal nº 9605/98, maltratar 
animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos 
é crime e a pena pode variar de três meses a um ano 
de prisão, além de ser passível de multa.

Hoje, trouxemos uma pauta muito relevante, 
pois nosso clube está desenvolvendo um projeto 
importantíssimo na nossa comunidade, totalmente 
voltado para esse mês tão especial! Será uma parce-
ria com o Grupo de Proteção Animal de Santo Ân-
gelo, que faz um trabalho há cerca de três anos na 
nossa cidade, tratando mais de 260 animais de rua. 
Então, precisaremos da ajuda de toda a comuni-
dade, com muito engajamento nesse projeto! Será 
feito em etapas, sendo que a primeira consistirá no 
banho e tosa dos animais, uma sessão de fotos de-
les para divulgação nas redes sociais, fomentando a 
adoção. Além disso, estaremos recebendo doações 
ou parcerias, podendo ser em forma de dinheiro, 
pix, transferências bancárias, ração ou medica-
mentos. Para esse auxílio, basta entrar em contato 
conosco ou com um dos companheiros do nosso 
clube, nas nossas redes sociais ou nos números: 55 
999459070 ou 55 999426909.

Com a evolução do projeto, iremos trazer as 
próximas etapas para vocês e o feedback de tudo 
que já foi realizado! Contamos com a ajuda de todo 
vocês!

EM ABRIL, USAMOS 
LARANJA!

Rotaract Club
Santo Ângelo

Mês da prevenção a crueldade animal

COVID-19

Idosos com 64 anos ou mais podem realizar a 
vacinação (primeira dose) nesta semana. Ontem 
foi realizado um drive-thru em que os veículos se 
dirigiam para a Rua da UPA, Dr. Antão Assis Bra-
sil no Bairro Pippi. Mas a imunização continua na 
manhã desta quarta-feira, dia 07, com a vacinação 
dos idosos acima de 64 anos. Quem não tomou a 
primeira dose da vacina e está nesta faixa etária 
pode se vacinar no Centro Municipal de Cultura, 
entre às 8 horas e 11 horas. 

O secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio 
Christensen, ressalta que para garantir a agilida-
de no processo de vacinação é fundamental que as 
pessoas já realizem o cadastro no site da prefeitura, 
por meio do endereço  https://vacinacao-santoan-
gelors.azurewebsites.net/

No dia da imunização, os idosos devem portar 
RG, CPF, Cartão SUS e Carteira de Vacina (caso 
possuir).

PARCERIA COM A 
CENTRAL DO BEM
Em todas as edições do drive-thru e nos dias 
de vacinação organizados para o Centro Mu-
nicipal de Cultura, a Central do Bem estará 
disponibilizando o ponto de coleta para a 
doação de roupas, produtos de limpeza e 
alimentos não perecíveis.

Ontem um drive-thru que ocorreu na rua da UPA  vacinou idosos com mais de 64 
anos e hoje pela manhã, no centro de cultura de Santo Ângelo, continua o processo 
de vacinação (primeira dose) para esta faixa etária. Na quinta-feira, dia 8 , é a vez  

da segunda dose dos idosos na faixa etária entre 77 e 80 anos no mesmo sistema

Idosos com 
mais de 64 
anos tomam a 
primeira dose 
de vacina 
nesta semana 

Agentes que trabalham nas 
forças de segurança e salvamen-
to começaram a receber a vaci-
na contra a Covid-19. Nesta fase 
310 profissionais da segurança 
pública da Polícia Civil, Brigada 
Militar (BM), Corpo de Bombei-
ros Militar e da Superintendên-
cia dos Serviços Penitenciários 
(Susepe) foram imunizados com 
a primeira dose da vacina Astra-
Zeneca/Fiocruz. A segunda apli-
cação do imunizante ocorrerá no 
mês de julho.

O início das atividades ocor-
reu na sede do Comando Regio-
nal de Polícia Ostensiva Missões 
(CRPO Missões), no início da 
tarde. Na sede da Secretaria de 
Saúde, os profissionais da Suse-
pe receberam a primeira dose do 
imunizante. O cronograma se-
guiu pela 13ª Delegacia de Polícia 
Regional em Santo Ângelo, com 
a vacinação dos policiais civis e 
encerrou no final da tarde no 11º 
Batalhão do Corpo de Bombeiros 
Militar.

O secretário municipal de Saú-
de de Santo Ângelo, Flávio Chris-

tensen, acompanhou o processo 
de vacinação da segurança públi-
ca e ressaltou a importância da 
vacinação destes profissionais que 
também estão na linha de frente, 
por conta da exposição maior e do 
risco de contágio e transmissão 
do vírus, envolvidos em resgates, 
atendimentos pré-hospitalar e na 
vigilância das medidas de distan-
ciamento social.

No encerramento das ativi-
dades de vacinação no CRPO 
Missões, o major Itamar Ferreira 
Walter e o major Enizio da Sil-
veira Vasconcelos, em nome do 
efetivo da BM prestaram home-
nagem aos profissionais da Se-
cretaria de Saúde pelo trabalho 
na linha de frente neste um ano 
de pandemia do novo Coronaví-
rus (Covid-19). Na oportunidade, 
o fiscal sanitário Ubiratan Gross 
Alencastro e as enfermeiras Dei-
se Froes e Carine Amabile Gui-
marães foram agraciados com 
flores.

Durante a imunização dos 
policiais militares, o CRPO Mis-
sões, o 7º RPMon e a Associa-

ção dos Policiais Militares das 
Missões (Aspomm) realizaram 
a arrecadação de alimentos não 
perecíveis que serão repassados 
às famílias em vulnerabilidade 
social.

Inicia a vacinação das forças 
de segurança e salvamento

Vacinação realizada na terça-feira na Rua da UPA

2ª DOSE AOS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE
Na sexta-feira (09), das 13h às 15h, no Centro 
Municipal de Cultura, serão imunizados com 
a segunda dose os profissionais da saúde que 
foram vacinados no dia 9 de março.

Marcos Demeneghi

Vacinação no  corpo de bombeiros

Vacinação no CRPO Missões

Brigada Militar presta homenagem aos 
profissionais da Saúde

BARBADA
Vendo Ford Escort SW 1.6, motor 

Zetec 16v, ano 2000.
Vidros elétricos, direção hidráulica, 
em bom estado de conservação. 

R$6,500.00 somente à vista.
(55) 9.8154-6697 com Marcos
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São diversas mudanças que impac-
tam na vida de condutores, proprietá-
rios de veículos, ciclistas e pedestres. 
Pensando nisso, o DetranRS reuniu as 
principais modificações em um e-book 
que mostra de forma objetiva como era 
cada regra e como ela passará a ser.

O material foi construído para levar 
até a população informações precisas 
e de modo simples, o objetivo do De-
tranRS foi de estimular a divulgação 
em qualquer plataforma de divulga-

ção, tanto nas redes sociais, quanto 
pelo aplicativos de mensagens como o 
WhatsApp.

Dentre os temas abordados e que 
geram bastante dúvida estão a mudan-
ça na pontuação para suspensão do di-
reito de dirigir e o aumento do período 
de validade da CNH; o transporte de 
crianças nos diversos veículos; a altera-
ção na gravidade de algumas infrações; 
e a obrigatoriedade de atender ao recall 
para licenciar o veículo.

Alterações do 
Código de Trânsito 

Brasileiro

No dia 12 de abril passam a valer as alterações do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) trazidas pela Lei Federal 

14.071/20. O DetramRS lançou um e-book com as 
principais alterações. O material completo está disponível 

em nosso site: www.jom.com.br

Imagem do e-book produzido pelo DetramRS

Imagem do e-book produzido pelo DetramRS


