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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria
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8/6/2021 - 14h

1° Prêmio -  4.753
2° Prêmio -  6.472
3° Prêmio -  1.774
4° Prêmio -  1.545
5° Prêmio -  8.636
6° Prêmio -  3.180

8/6/2021 - 18h

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

Minguante
2/6 a 9/6

Nova
10/6 a 17/6

NOTAS
Foto: Marcos Demeneghi

Frutos caídos na Rua Padre Manoel da Nóbrega

Uva-do-japão 
ou cajueiro-japonês

FLORA URBANA

A Hovenia dulcis possui diversos nomes popula-
res, entre os mais conhecidos uva-do-japão ou cajuei-
ro-japonês, mas recebe nomes bem pitorescos como 
chico-magro e pé-de-galinha. É uma árvore muito fá-
cil de ser identificada nesta época, pois é justamente 
no outono que suas folhas caem e os frutos também 
aparecem e vem ao chão, doces e aromáticos. Na es-
quina das ruas Marques do Herval e Av. Brasil, pode-
mos encontrar os frutos caídos na calçada, principal-
mente antes dos agentes da limpeza pública passarem 
com suas vassouras e retirarem as folhas e frutos ca-
ídos. Na foto desta edição são os frutos que estão caí-
dos em um trecho da Rua Padre Manoel da Nóbrega, 
localizada na zona norte de Santo Ângelo. 

A planta é nativa da China, Coreia e Japão, mas 
está bem adaptada na região. É uma árvore comum 
nos campos das propriedades rurais, talvez por ser or-

namental, devido à sua copa ampla e intensa floração, 
além de servir de alimento para os animais silvestres. 
No entanto, não é recomendada para ser utilizada na 
arborização urbana de Santo Ângelo, pois pode atin-
gir mais de 20 metros de altura. Mesmo assim, ainda 
é possível presenciar a cena de seus frutos caídos ao 
chão, que, aliás, são comestíveis e bem adocicados.

Segundo publicação da Embrapa, o pedúnculo 
da uva-do-japão é rico em sacarose e é utilizado pela 
fauna silvestre, ou seja, animais do mato gostam de se 
alimentar de seus frutos. O fruto é carnoso, suculento 
e saboroso, tendo a polpa aroma idêntico ao da pera, 
sendo geralmente chamado “fruto” e com boa aceita-
ção para consumo humano. 

Dos seus frutos podem ser feitos suco, vinho, vina-
gre e “mus” (marmelada). Não há informações seguras 
sobre a análise fito-química do pedúnculo frutífero.

#DEGUSTAMISSOES 
@DEGUSTAMISSOES

O perfil do Degusta Missões Delivery no Insta-
gram e Facebook já esta ativo e disponível para que 
a população possa seguir/curtir e conferir as atuali-
zações de divulgação deste evento gastronômico que 
será realizado entre os dias 1º e 18 de julho em Santo 
Ângelo. 

A meta de agregar 20 estabelecimentos já foi al-
cançada. Cada um dos participantes deve disponibi-
lizar, pelo menos, duas opções de pratos finalizados 
especialmente para o sistema de entrega a domicílio.

O Degusta Missões Delivery é organizado pelo 
Sebrae e conta com a parceria do Delivery Much, 
Prefeitura de Santo Ângelo, AMM – Associação dos 
Municípios das Missões, Funmissões, Senac, Ca-
tedral e veículos de comunicação como o jornal ‘O 
Mensageiro’.

O ENEM 2021 SERÁ 
EM NOVEMBRO

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2021 será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro. O 
cronograma do exame foi publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU) no mês de junho, pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep). Os interessados em participar 
do Enem 2021, versão impressa ou digital, poderão 
fazer a inscrição no período de 30 de junho a 14 de 
julho, na Página do Participante.

A novidade deste ano é que as duas versões do 
Enem 2021 (impressa e digital) terão as mesmas 
provas, com itens iguais, aplicadas nas mesmas da-
tas. Vale destacar que o Enem Digital é exclusivo 
para quem já concluiu o ensino médio ou que está 
concluindo essa etapa em 2021. Assim, os partici-
pantes que desejarem fazer o exame para fins de au-
toavaliação — os chamados “treineiros” — devem se 
inscrever para o Enem 2021 impresso.

LIVRO SOBRE DESENVOLVI-
MENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
SERÁ LANÇADO POR PESQUI-
SADORES

O mestrado em Desenvolvimento e Políticas Pú-
blicas – PPGDPP lançará, no dia 9 de junho de 2021, 
o livro “Desenvolvimento e Políticas Públicas: traje-
tórias de pesquisas do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Políticas Públicas da UFFS, 
Campus Cerro Largo”, que traz uma coletânea com 
13 artigos que retratam o cenário das pesquisas de-
senvolvidas na área por alunos e professores do pro-
grama. Será às 19h30, com transmissão via Cisco 
Webex.

SOBRE O PROGRAMA
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvi-

mento e Políticas Públicas da UFFS - Campus Cer-
ro Largo iniciou em 2015 com o mestrado acadê-
mico, atendendo a uma demanda de qualificação 
de recursos humanos para atuar na área interdis-
ciplinar de Ciências Sociais e Humanidades.

Apresenta como objetivo principal a formação 
de cientistas sociais qualificados para a docência e 
a pesquisa, mediante uma sólida formação teórica 
e crítica na área de Desenvolvimento e Políticas 
Públicas, numa perspectiva interdisciplinar, habi-
litando-os a usarem os conceitos e as ferramentas 
teóricas fundamentais para análise da realidade 
socioeconômica, político-cultural e ambiental.

Com ingresso anual, está organizado em duas 
linhas de pesquisa: 01 - Estado, Sociedade e Po-
líticas de Desenvolvimento; 02 - Dinâmicas So-
ciopolíticas e Experiências de Desenvolvimento. 
Até o final de 2020, 90 acadêmicos ingressaram 
no programa,  que já contabiliza 60 dissertações 
defendidas.
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Foto: Marcos Demeneghi

Kits de alimentos adquiridos pelo estado com a verba da merenda escolar foram recebidos pela 14ª Coordenadoria Regio-
nal de Educação em Santo Ângelo. O efetivo do Exército Brasileiro, por meio do 1º Batalhão de Comunicações contribuiu 
com a logística de recepção armazenagem e operacionalização da entrega para 34 escolas da rede estadual localizadas em 

onze municípios da regional. 

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação 
coordenou o recebimento e a distribuição de ces-
tas básicas compradas com o dinheiro da meren-
da escolar. Nesta segunda-feira, dia 7, assim que 
o descarregamento ocorreu, as equipes diretivas 
de cada uma das 34 escolas já iniciaram a retirada 
dos alimentos. 

A Coordenadora Regional de Educação, Rosa 
Maria de Souza Rosa, acompanhou a operação e 
elogiou o trabalho do Exército que operaciona-
lizou a ação. Ela recorda de duas ações exitosas 
semelhantes ocorridas durante o ano letivo de 
2020, uma delas no dia 28 de abril e uma segunda 
no dia 11 de maio. Ambas contaram com a asses-
soria dos militares. 

Rosa informou que o auxílio alimentar pres-
tado à famílias de alunos, não se resume a estas 

operações mais complexas, pois durante o ano le-
tivo de 2021, as equipes diretivas das escolas or-
ganizaram kits de alimentação com verba do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
complementado com verba do Estado, que desti-
na R$ 0,50 diários, por aluno, para qualificar a 
merenda distribuída na rede. Este montante tam-
bém foi destinado para a alimentação dos alunos, 
principalmente, famílias que participavam dos 
programas sociais do governo, como Bolsa famí-
lia.

Em todo o estado foram 95.000 kits de ces-
tas básicas, cada uma com 26,5kg. Uma carreta 
transporta cerca de 1000 kits de cestas básicas e 
cada diretor de escola fará um relatório da entre-
ga dos kits com as assinaturas que comprovam a 
distribuição. 

A merenda escolar que 
agora é cesta básica

ENSINO

Duas carretas com cestas básicas são descarregadas no quartel do 1º Batalhão de Comunicações em Santo Ângelo

Uma campanha virtual que procura divulgar os 
cuidados na prevenção contra a covid-19 é incenti-
vada entre alunos do 3º ano da EMEF Antônio Ma-
noel, localizada no Bairro Garibaldi Carreira Ma-
chado. Trata-se de uma ação pedagógica que tem 
como título “Xô coronarírus!” sob a coordenação 
da Professora Charlene Teixeira. 

Durante o mês de maio a professora desenvol-
veu com a turma o “Projeto: Corpo humano e saú-
de”, foram realizados vários estudos e atividades 
com a turma. Deste modo, a educadora aproveitou 
a pauta covid-19 para aprofundar o estudo neste 
tema. 

Foi criada então a campanha virtual para cons-
cientizar a população sobre a importância de união 
para vencer o vírus, principalmente ao adotar os 
cuidados recomendados pelos órgãos da saúde. 

A campanha virtual foi denominada “Xô co-
ronavírus!” e está sendo divulgada através do Fa-
cebook. Os alunos produzem vídeos e elaboram 
cartazes junto com suas famílias e enviam para a 
professora através do WhatsApp, então a professo-
ra pública os trabalhos na rede social.

Esta campanha além de conscientizar a comu-

nidade santoangelense sobre os cuidados na pre-
venção da covid-19, também tem o propósito de 
mostrar a todos que a união faz a diferença e que 
somente juntos vamos mudar o cenário preocu-
pante que estamos vivendo atualmente e vencer a 
luta contra esse vírus terrível, declarou a professo-
ra Charlene.

“Xô coronavírus!”
Fotos: Divulgação da professora Charlene Teixeira.

A coordenadora Rosa Maria de Souza acompanhou a operação
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NADIR VIER - uma mulher que se destaca 
pela sua autenticidade, além de ser uma 
dedicada ativista da proteção amimal, 
celebrou no sábado passado, dia 5, o 
seu aniversário, em família, e em sua 
aconchegante morada. Na foto, Nadir Vier 
com seu marido, o anestesista, Dr. Egmar 
Vier e seu filho Cédrik - acadêmico curso 
de Medicina, na ULBRA. À Nadir, parabéns 
e sucesso sempre!

CELEBRANDO A VIDA



5Quarta-feira, 9 de junho de 2021

No último sábado, dia 5, ELIANE PALMEIRO - 
conceituada maquiadora que comanda com sucesso 
Salão Mademoiselle, festejou o seu aniversário. Ontem,  
dia 8,  foi a vez da consagrada confeiteira MÔNICA 
LOUREGA HEITLING CARGNELUTTI - leia-se  Delícias 

da Mônica, ouvir o tradicional “parabéns à você”. 
Também ontem, terça-feira, IVY REICHERT GRESSLER,  
respeitada biomédica, professora da Faculdade CNEC 
e integrante da equipe da Viera - Ondontologia e 
Biomedicina Estética, estrear idade nova. Já amanhã, 

10, quem acrescenta mais um ano em sua vida é a 
dinâmica empresária - NILZANE BELTRÃO, que dirige 
com competência a Rekinte - Móveis e Decoração , e o 
Celeiro - Festas & Eventos. À Eliane, à Mônica, à Ivy e à 
Nilzane, parabéns, sucesso e muitas felicidades!

FELIZ ANIVERSÁRIO!

MÔNICA CARGNELUTTI IVY REICHERT GRESSLERELIANE PALMEIRO NILZANE BELTRÃO

Foto: Vick Almeida Foto: Amauri LirioFoto: Divulgação
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões

AVISO DE LICITAÇÃO –
PREGÃO Nº: 11/2021

O Município de Vitória das Missões torna público que 
às 08:00, do dia 21 de junho de 2021, na Prefeitura, 
o Pregão nº 11/2021 para Aquisição de Fraldas Ger-
iátricas e Pediátricas para a Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Vitória das Missões - RS. 
Edital no site www.pmvm.rs.gov.br e informações pelo 
fone: (55) 3614-4112.

Vitória das Missões (RS), 08 de Junho de 2021.

Cornélio Luís Grimm,
Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

LAR DA VELHICE
SUZANA WESLEY

O presidente Aldair Pereira Marques 
convoca Assembleia Geral para Eleição 
da nova Diretoria Executiva e Conselho 
do Lar.

Dia: 09 de Julho, sexta-feira, 19h00, 
nas dependências do Lar Suzana 
Wesley - rua Sete de Setembro, Centro.

ENSINO

“Prato feito com amor”
Refeições são distribuídas como cortesia aos sábados em Santo Ângelo. 
Em duas ações lideradas pelo Sindicomerciários já foram distribuídas 

300 marmitas para pessoas em vulnerabilidade social
O programa ‘Prato feito com amor’ é uma inicia-

tiva do Sindicato dos Comerciários de Santo Ângelo 
e conta com o apoio de voluntários e empresas que 
doam alimentos, mão de obra e recursos para a elabo-
ração das refeições que são distribuídas aos sábados. 

Na primeira edição foram feitas 100 marmitas e 
no último sábado foram confeccionadas 200, a ideia é 
atingir a maior quantidade possível de pessoas. 

Cristian Fontella lidera o projeto que tem por ob-
jetivo principal complementar a alimentação de uma 
parcela da população que está em situação de vulne-
rabilidade social. Informou que as marmitas são feitas 
com doações e cuidadosamente preparadas por vo-
luntários, posteriormente, são distribuídas para quem 
precisa, “especialmente nesses tempos em que a fome 
bate na porta de tantas famílias”. 

Para Cristian a necessidade de criação desse pro-
jeto se deu através de uma análise criteriosa do Sin-
dicomerciários que, desde o início da pandemia, vem 
observando a urgência da sociedade civil organizada 
se comprometer com o auxílio aos menos favorecidos, 
tentando, dessa forma, minimizar a fome e a miséria 
que estão assombrando um número crescente de fa-
mílias do nosso município.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA PRATO 
FEITO COM AMOR

O Programa PRATO FEITO COM AMOR conta 
com subsídios doados por empresas e pessoas físicas. 
A preparação e montagem das marmitas é realizada 
por voluntários na cozinha do Sindicato que oferece, 
além da estrutura física, gás, panelas e espaço para ar-
mazenamento dos alimentos. 

Neste momento são oferecidas cerca de 100 refei-
ções aos sábados em diversos bairros da nossa cidade.

QUANTO CUSTAM AS REFEIÇÕES? 
As refeições do Programa PRATO FEITO COM 

AMOR estão sendo disponibilizadas gratuitamente 
para a população em situação de vulnerabilidade ca-
dastrada em nosso banco de dados. O preço de custo 
estimado de cada marmita é de R$5,00 e são compos-
tas por arroz, feijão, uma proteína e salada.

O prefeito Jacques Barbosa decretou luto oficial 
de três dias em Santo Ângelo pelo falecimento do 
empresário Heitor Müller. 

No decreto, Jacques destaca que Müller for-
mou-se em direito na antiga Fadisa, era um em-
presário exemplar, gerando centenas de empregos 
e renda e que deu notável crescimento para a Fun-
dimisa, contribuindo para o desenvolvimento de 
Santo Ângelo.

Heitor José Müller morreu na manhã desta ter-
ça-feira (8). Ele tinha completado 81 anos de vida 
no último sábado (5). Estava internado no Hospital 
Moinhos de Vento, em Porto Alegre, devido a pro-
blemas respiratórios, cardíacos e renais.

Empresário 
fundador da 
Fundimisa e ex-
presidente da 
Fiergs faleceu aos 
81 anos

Pessoas físicas podem ajudar sendo voluntárias 
ou doando quantidade em dinheiro ou alimento 

não perecível via PIX55999320969 CAIXA (Cris-
tian Carmo Fontella) ou com os organizadores

Pessoas jurídicas podem doar alimentos ou 
valores em dinheiro.

Contamos com a sua ajuda.
Entre em contato pelo whatsApp

Cristian – 55999320969
Marjorie – 55999416868

COMO POSSO AJUDAR?

Fotos: Divulgação de Cristian Fontellla

Foto: Fernando Gomes

O alimento é preparado na cozinha do Sindicato dos Comerciários de Santo Ângelo
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VENDE-SE
Vendo apartamento c/ 3 
quartos, sala grande, 2 

banheiros, cozinha, área de 
serviço, sacada, garagem. 3º 

andar. Ótima localização, área 
central. Valor R$235.000,00

Contato: 9.9705-8663

Se interessou? Afinal de contas comprar um delici-
oso hambúrguer e ainda poder contribuir com alguém 
que necessita é a combinação perfeita, não é mesmo?! 
O título da nossa coluna de hoje foi somente para lhe 
chamar a atenção, mas fique tranquilo, em breve es-
taremos realizando uma venda de verdade!

Bom dia caros leitores, brincadeiras à parte estamos 
aqui hoje para falar um pouco sobre os projetos finan-
ceiros realizados pelo Rotaract. Acredito que você já 
tenha comprado uma pizza, um galeto ou uma lasanha 
solidária, certo?

Pois então, muitas entidades e ONG’s utilizam as 
vendas de alimentos para arrecadar fundos que serão 
destinados para um projeto social. O Rotaract tam-
bém, especialmente aqui em Santo Ângelo o clube já 
realizou diversas vendas de pizzas e galetos, e para os 
mais antigos, em épocas “normais” realizávamos inclu-
sive jantares beneficentes, como o Jantar das Massas, 
das Lasanhas e até mesmo o Jantar das Panquecas, 
tradicionalmente realizados na Casa da Amizade pelos 
jovens rotaractianos.

Mas hoje vamos explicar como funcionam esses 
projetos e por quais motivos realizamos eles.

O Rotaract Club de Santo Ângelo trabalha de forma 
totalmente voluntária e autônoma, isso significa que o 
dinheiro em caixa não vem de doações fixas, mensais 
ou anuais como muitos imaginam. Para que o Rotaract 
possa realizar projetos sociais, tais como: entregas de 
materiais escolares, doações de cestas básicas, repasses 
de kits higiênicos à comunidade carente, entre outros, 
é necessário verba e para isso projetos financeiros ou 
em outra palavras projetos para captação de recursos.

O trabalho do Rotaract além de ajudar a comuni-
dade também visa desenvolver seus associados, ensi-
nando-os a trabalhar pelos seus objetivos, por isso cos-
tumamos dizer que o Rotaract é uma escola de líderes, 
afinal de contas se você quer ajudar alguém, na maioria 
das vezes vai precisar de dinheiro e aqui no Rotaract 
aprendemos a fazer isso do início ao fim, da maneira 
mais profissional possível.

Mas qual o diferencial do Rotaract?
Nossos projetos financeiros sempre irão lhe infor-

mar previamente a destinação dos valores, e o objetivo 
é trabalhar com total transparência junto à comuni-
dade parceira. Dessa forma sempre que você comprar 
uma pizza, um galeto ou um hambúrguer conosco, an-
tes mesmo de efetuar o pagamento você já será infor-
mado sobre a destinação, ou seja, o que faremos com 
o seu dinheiro.

O exemplo mais recente foi a 2ª Edição da Hambur-
gada Solidária, a qual em grande parte só foi possível 
graças à parceria com a empresa BR MEATS e aos pro-
prietários Jeancarlo Damian e Gabi Meinhardt. No dia 
10 de novembro de 2020, o Rotaract conseguiu vender 
148 hambúrgueres, alcançando um lucro líquido de R$ 
2.085,00 reais e possibilitando a compra de 700kg de 
ração canina destinadas à ASPA. Um dos principais 
motivos que levam o clube a alcançar grandes lucros 
com os projetos é a importância dada às parcerias, de 
modo que buscamos sempre realizar os projetos com o 
maior número possível de doações, pois sabemos que 
isso será decisivo no lucro final. A propósito a com-
pra de 700kg de ração foi possível graças ao apoio da 
Agropet Armazém Natural, a qual ofereceu valor pro-
mocional ao clube em vista do caráter beneficente da 
compra.

Agora você já sabe como trabalhamos, e não há 
desculpas para não comprar um delicioso hambúrguer 
na próxima edição, certo?!

Nos vemos na próxima quarta-feira e qualquer 
dúvida é só entrar em contato conosco pelo instagram:

@rctsantoangelo

Compre hambúrgueres 
beneficentes!

MOBILIDADE

Voos com horários alterados 
em junho
Voos operados pela Azul com destino a Porto Alegre, bem como, da capital 
para Santo Ângelo sofreram alterações 

Saúde vacina 
mais 583 pessoas 
contra a Covid

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Santo Ângelo vacinou mais 583 
pessoas contra a Covid-19 na tarde 
da segunda-feira (07), em atividades 
realizadas no Centro Municipal de 
Cultura e no 1º Batalhão de Comuni-
cações (1º Bcom).

Todos os idosos e trabalhadores 
da saúde que estavam com a segun-
da dose do imunizante AstraZeneca 
pendente até ontem, foram vacina-
dos no Centro de Cultura, quando 
114 pessoas receberam a segunda 
dose da vacina.

No 1º BCom, à tarde, 469 milita-
res foram imunizados com a primei-
ra dose da AstraZeneca.

Os voos com saída de Santo 
Ângelo e com destino a Porto 
Alegre (e demais conexões) tem 
a decolagem prevista, durante 
o mês de junho, às 12h40min. 
A informação é da Azul Linhas  
Aéreas que destacou ainda que 
a previsão de chegada em Porto 

Alegre/RS é às 13:45h.
Já os voos com origem em 

Porto Alegre/RS, sairão às 
10:35h, com previsão de che-
gada em Santo Ângelo/RS às 
11:55h.

Uma das recomendações 

da companhia é para efetuar o 
Check-in 2 (dois) dias antes do 
voo, para assim, ter todas as in-
formações atualizadas. Em caso 
de dúvidas ou para maiores es-
clarecimentos, entrar em con-
tado com a agência local pelo 
telefone (55) 3312-8686.
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PANDEMIA

Saúde divulga o 
cronograma de 
vacinação contra 
a Covid para esta 
semana
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo 
definiu o cronograma de vacinação contra a Covid-19 
para esta semana, no qual estão incluídos os motoristas 
e cobradores de transporte coletivo urbano e rodoviário, 
motoristas de cargas, pessoas de 56 a 59 anos e a segunda 
chamada para professores, pessoas com comorbidades e idosos 
com a vacinação pendente.

Terça-feira (08), das 7h às 11h, no bairro Pippi, em frente à Unidade Básica de 
Saúde (UBS), no Centro Social Urbano, aplicação da primeira dose às pessoas com 
58 e 59 anos. É imprescindível portar o Cartão SUS atualizado, RG e CPF. A vacina 
utilizada neste dia será a AstraZeneca.

58 E 59 ANOS (1ª DOSE) 

Quarta-feira (09), das 13h30min às 16h, no Centro Municipal de Cultura, serão 
vacinados os motoristas e cobradores de transporte coletivo urbano e rodoviá-
rio, e motoristas de cargas. É necessário portar documento que comprove vínculo 
empregatício, Cartão SUS atualizado, RG e CPF. Se o motorista for autônomo, deve 
apresentar uma declaração registrada em cartório e deixar uma cópia com a Se-
cretaria de Saúde. A vacina utilizada neste dia será a AstraZeneca.

MOTORISTAS

Quarta-feira (09), das 13h às 16h, na Secretaria de Saúde, no Setor de Gineco-
logia (2º piso), serão imunizadas as gestantes e puérperas dos grupos prioritários 
(professores, portadores de comorbidades, profissionais da saúde). É obrigatório 
apresentar laudo médico com a autorização, além do Cartão SUS atualizado, RG e 
CPF. As gestantes e puérperas serão vacinadas com o imunizante Pfizer.

GESTANTES E PUÉRPERAS 

Na quinta-feira (10), das 7h às 11h, no bairro Pippi, em frente à Unidade Básica 
de Saúde (UBS), no Centro Social Urbano, aplicação da primeira dose da AstraZe-
neca às pessoas com idades entre 56 e 57 anos. É imprescindível portar o Cartão 
SUS atualizado, RG e CPF.

56 E 57 ANOS (1ª DOSE) 

Sexta-feira (11), das 13h30min às 16h, no Centro Municipal de Cultura, segun-
da chamada para a aplicação da primeira dose da AstraZeneca em motoristas, 
professores, portadores de comorbidades e idosos acima dos 60 anos que ainda 
não foram vacinados, com apresentação de laudo, atestado ou receituário médico.

SEGUNDA CHAMADA 

Detalhes do cronograma de vacinação

Santo Ângelo recebeu 3220 doses 
da Astrazeneca Fiocruz e deve garan-
tir a vacinação com a primeira dose 
das faixas etárias anunciadas. 

Os professores que ainda não to-
maram a vacina deverão apresentar 
comprovante de vínculo empregatí-
cio. Do mesmo modo, os motoristas, 
caso atuem de forma autônoma pre-
cisarão de uma declaração registrada 
em cartório. 

Para as gestantes, puérperas é  
obrigatório apresentar laudo médico 
com a autorização, além do Cartão 
SUS atualizado, RG e CPF. As gestan-
tes e puérperas serão vacinadas com 
o imunizante Pfizer.

Para os demais grupos que tomam 
a vacina devido ao cronograma deter-
minado pela idade de 57 a 59 anos é 
imprescindível portar o Cartão SUS 
atualizado, RG e CPF. 

Comparativo diário dos casos ativos de covid-19 de 17/05 a 07/06


