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Janeiro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

01 JANEIRO

Jacques e Volnei são 
empossados e apresentam 
secretários municipais

O prefeito eleito Jacques Barbosa e o 
vice-prefeito Volnei Teixeira foram em-
possados no dia 1º de janeiro. O Prefeito 
afirmou que vai prosseguir com uma gestão 
próxima da população, acessível, trans-
parente, franca e verdadeiramente mais 
humana. Segundo Jacques, para a escolha 
dos secretários os perfis técnicos e políticos 
foram levados em consideração. Na Câmara 
de Vereadores, Jacques e Volnei prestaram 
o juramento e foram empossados em so-
lenidade que marcou ainda a posse dos 15 
vereadores e eleição de Nader Awad como 
presidente da mesa diretora do Legislativo.

CONFIRA OS NOMES 
DO SECRETARIADO

Hélio Costa de Oliveira - Secretaria de 
Governo e Relações Institucionais
Jorge Meirelles - Secretaria de Gestão de 
Recursos Humanos
Eliane Fátima Carpes Stiegelmeier (interi-
na) - Secretaria de Educação
Flávio Christensen - Secretaria de Saúde
Luís Alberto Voese - Secretaria de Gestão 
de Finanças
Vinícius Damião Makvitz - Secretaria de 
Planejamento Urbano e Habitação
João Baptista Santos da Silva - Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Inovação
Álvaro Uggeri Rodrigues - Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Rural
Valdeci Teresinha dos Santos Braga 
(interina) - Secretaria de Desenvolvimento 
Social
Francisco da Silva Medeiros - Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano
Marco André München - Secretaria de 
Cultura e Esporte

07 DE JANEIRO

Weinert inaugura nova filial
Terceira loja do Weinert abriu as portas 

no dia 7 de janeiro na Rua Marechal Floriano, 
gerando 57 empregos diretos e 20 no setor de 
produção.  Os empresários Gastão e Henrique 
Weinert e esposas Maria da Glória e Paula 
Weinert recepcionaram a comunidade. 

Prestigiaram o evento também, o 
deputado Estadual Eduardo Loureiro; vice-
prefeito Volnei Teixeira; prefeito Jacques 
Barbosa; presidente da Associação Comercial 
Industrial de Santo Ângelo (ACISA),Felipe 
Montana; demais autoridades; funcionários e 
clientes.

20 DE JANEIRO

Santo Ângelo inicia vacinação 
contra a COVID-19 

Plano Operacional de Vacinação Emer-
gencial contra a COVID-19 é organizado pelo 
Governo Municipal. A  vacinação iniciou no 
dia 20 de janeiro com várias equipes volantes 
aplicando a primeira dose nos profissionais 
que atuam na linha de frente no enfrenta-
mento à COVID-19, nos lares de idosos e em 
indígenas.  

27 DE JANEIRO

Recursos para modernização 
da iluminação de praças e do 
ginásio

O Ministério da Cidadania liberou mais 
de R$ 1 milhão para a modernização do 
sistema de iluminação pública de quatro 
praças da cidade e do Ginásio Municipal 
Marcelo Mioso. O anúncio foi feito no dia 27 
de janeiro pelo prefeito em exercício, Volnei 
Teixeira, e pelo secretário de Planejamento, 
Vinicius Makvitz, em vistoria à quadra 
do Marcelo Mioso, acompanhados do 
secretário de Cultura e Esporte, Marco André 
München, e da diretora da pasta, Marcela 
Waszkiewicz; e do engenheiro da prefeitura 
Cléberson Taborda. Os recursos no valor de 
R$ 1.189.302,85 do Ministério da Cidadania 
foram canalizados para substituição de 
luminárias de alta pressão por tecnologia 
LED nas praças esportivas dos bairros Haller, 
Missões, Ghellar e Oliveira, além do ginásio 
municipal.
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Fevereiro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

10 DE FEVEREIRO

Imóvel restaurado preserva a 
história do município

O prédio da Antiga Algodoeira é classificado 
em um grau de preservação “GP2”, em uma 
escala que vai de 1 a 3 (GP1, GP2 e GP3). GP2 
enseja preservação de suas características ar-
quitetônicas, artísticas e decorativas externas, 
ou seja, podem sofrer intervenções internas, 
desde que mantidas as características volu-
métricas e de aparência, preservando o estilo 
arquitetônico original que guarda a história 
do município. Conforme dados divulgados 
em 2019, possui doze salas comerciais e rece-
be o nome de “Condomínio Centro Comercial 
Algodoeira”, investimento dos empresários 
santo-angelenses Pedro Castro e Paulo Mello.

10 DE FEVEREIRO

Metade na escola e a outra em 
casa

A Associação dos Municípios das Missões 
recomenda o retorno das aulas do ensino 
fundamental em formato híbrido (presencial 
e remoto), com uso de 50% da capacidade 
de cada sala de aula. Quanto aos alunos da 
educação infantil, devem ser observadas as 
particularidades de cada município. A AMM 
também considera prioritária a vacinação dos 
profissionais de educação. 

18 DE FEVEREIRO

Missioneiros lamentam a 
morte de Telmo de Lima Freitas

O músico, poeta e escritor nativista 
Telmo de Lima Freitas morreu aos 88 anos 
na cidade de Cachoeirinha. Considerado 
uma referência do regionalismo e da música 
campeira, sua partida despertou a comoção 
dos companheiros de regionalismo em todo 
o estado do Rio Grande do Sul. 

27 -  DE FEVEREIRO

Volta a crescer o número de 
infectados pelo COVID-19

O número de casos ativos, suspeitos e 
pessoas em isolamento em virtude da con-
taminação com o Covid-19 aumenta gra-
dativamente desde o feriadão de carnaval 
em Santo Ângelo. Fenômeno semelhante 
ocorre em todo o estado do Rio Grande do 
Sul, diante da curva em ascensão assinalada 
pelos indicadores que alimentam o Sistema 
de Distanciamento Controlado do Estado 
do Rio Grande do Sul. Verificou-se um ce-
nário que acendeu o sinal de alerta, e caso 
não seja contida a contaminação pelo vírus, 
o sistema de saúde pública do estado, prin-
cipalmente no litoral e região metropolita-
na, pode entrar em colapso.

27 - FEVEREIRO

Panelaço em frente à 
Faculdade CNEC

Acadêmicos da Faculdade CNEC não 
aceitam aulas remotas ministradas por pro-
fessores de outras unidades da rede e rea-
lizam um panelaço para manifestar o seu 
repúdio. Além disso, encaminharam uma 
carta ao Ministério Público de Santo Ângelo 
para a Mantenedora da CNEC localizada em 
Brasília, pedindo que a decisão seja revista 
e cancelada. Tendo em vista que, na opinião 
dos alunos a Unidade CNEC de Santo Ân-
gelo está se transformando apenas em um 
polo de captação de alunos.

Os acadêmicos contam que a mantenedo-
ra agiu de forma sigilosa e aproveitou-se da 
pandemia para impor aulas remotas com 
professores de outras Unidades e Estados 
da Rede. No atual sistema imposto, foram 
selecionados somente alguns professores 
que ministram aulas para os diversos polos 
da Rede CNEC, o que nitidamente caracte-
riza um ensino EAD. Além de mudar o sis-
tema sem aviso prévio, os alunos já sentem 
a perda dos vínculos acadêmicos, aos quais, 
se dispuseram no momento de assinar o 
contrato com a instituição de ensino.
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Março
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

04 DE MARÇO

A quantidade de casos ativos 
de covid-19 continua a 
crescer

O número de casos ativos de Covid-19 
atinge o maior índice desde o início da pan-
demia em Santo Ângelo e indica o agrava-
mento da situação de saúde no município. 
Este recorde de casos pode estar associado 
a maior movimentação de pessoas no fe-
riadão, pois o pico ocorre 15 dias após o 
carnaval. O dia 2 de março fechou com 399 
casos ativos, quantidade superior a todos 
os dias anteriores, desde que foi registrado 
o primeiro caso em Santo Ângelo. A situa-
ção não é diferente em outros municípios 
brasileiros e os prefeitos se articulam para 
realizarem a compra das vacinas direta-
mente dos laboratórios.  

08 DE MARÇO

Prefeitos de 111 municípios 
querem o retorno da 
Cogestão

Os prefeitos não aceitam as regras deter-
minadas pelo Governo Estadual e pedem o 
retorno da “Cogestão”. O manifesto divul-
gado no dia 8 de março, foi motivado por 
entenderem que a alternativa da cogestão 
surgiu de um amplo debate, o qual resul-
tou na divisão das responsabilidades. Um 
documento contendo as razões deste ma-
nifesto foi assinado por cinco associações 
que representam os municípios da região 
das missões, fronteira oeste e noroeste, 
centro do estado e alto do Jacuí.

A cogestão, na opinião dos prefeitos, per-
mitia adoção de medidas de acordo com a 
realidade de cada município.

21 DE MARÇO

Comerciantes denunciam 
aglomerações em diversos 
setores sociais e consideram 
injusto o fechamento do 
comércio

Empreendedores do comércio acreditam 
que o fechamento de suas lojas é seletivo e 
querem mudanças nas regras de afastamento 
social. Realizaram uma carreata para defen-
der dois caminhos que consideram viáveis, 
ou o fechamento total dos estabelecimentos, 
inclusive postos de gasolina e supermercados, 
para reduzir os índices de contaminação pelo 
Covid-19. Ou, o relaxamento das medidas e a 
reabertura do comércio, pois acreditam que 
não são os responsáveis pelo aumento dos ín-
dices de infecção. 

23 DE MARÇO

Jato com hipoclorito de sódio 
é usado para limpar espaços 
públicos

Jato com solução composta por hipoclori-
to de sódio concentrado é aplicado com um 
caminhão hidrojato em frente a secretaria de 
Saúde de Santo Ângelo. Esta ação é periódi-
ca e iniciou em março de 2020, por conta da 
pandemia de Covid-19. A solução de hipoclo-
rito de sódio é usada frequentemente como 
desinfetante e como agente alvejante. É es-
perado que a aplicação reduza as chances de 
contaminação por vírus, parasitas e bactérias 
na higienização dos espaços públicos.

23 DE MARÇO

O “Caminho das Missões” 
ganha destaque nacional

O roteiro de peregrinação liderado pela 
agência de turismo “O Caminho das Missões” 
é um dos vencedores do Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade 2020. Este premio é con-
siderado o mais importante do país voltado 
às ações de valorização, promoção e preser-
vação do Patrimônio Cultural Brasileiro e no 
Rio Grande do Sul, o Caminho das Missões 
foi uma das iniciativaa premiadas no ano de 
2021.
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Abril
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

02 DE ABRIL

A polêmica dos remédios na 
UPA

A médica plantonista da UPA mencionou 
em entrevista que ficou chocada com o nível de 
irresponsabilidade social do jornalista que pu-
blicou a matéria com o título “Doentes de co-
vid-19 tratados com dipirona”, pois na opinião 
dela, a polêmica têm três consequências que 
afetam diretamente a população: Uma delas 
está associada à relação de confiança existen-
te entre a pessoa doente e a principal porta de 
atendimento que é a UPA, outra consequência 
é o incentivo a automedicação e por fim, a ma-
nutenção da ideia de que o uso de certos medi-
camentos protegem as pessoas de uma doença, 
sem tratamento estabelecido e altos índices de 
mortalidade.

10 DE ABRIL

A sede da ASLE é edificada
A nova sede da ASLE – Academia Santo-An-

gelense de Letras já está edificada e o acaba-
mento praticamente pronto. Esta é uma obra 
pública integrante do complexo do Centro 
Municipal de Cultura, em abril faltavam obras 
para garantir a segurança do patrimônio. O 
marco de início das obras está associado ao dia 
8 de janeiro de 2020, quando os escritores da 
academia realizaram a implantação da pedra 
fundamental.

17 DE ABRIL

Defensoria Pública em sede 
própria

A Defensoria Pública Regional de San-
to Ângelo está em sede própria e com 
a identificação na fachada, além de re-
forçar o status de independência e dar 
mais visibilidade institucional, o dire-
tor, Waldemar Menchik Júnior, consi-
dera que o novo espaço é mais adequado 
para a atuação dos defensores públicos 
e para ofertar acolhimento a população 
assistida. O atendimento era realizado 
junto a fórum de Santo Ângelo, mas em 
dezembro de 2020. Em abril a nova sede 
já estava  e foi providenciada a identifi-
cação na fachada.

20 DE ABRIL

Carreata chama a atenção 
para a situação das escolas 
de educação infantil

Uma carreata em prol da retomada 
das aulas presenciais na rede particular 
de ensino infantil foi realizada na manhã 
de terça-feira, dia 20, nas ruas centrais 
de Santo Ângelo. Uma das bandeiras 
levantadas na manifestação organizada 
por diretores de escolas infantis e pais de 
crianças, pede a inclusão dos professores 
nos grupos prioritários para a vacinação 
contra a covid-19. 

28 DE ABRIL

Viação Tiaraju sobe o preço 
da passagem e prefeitura 
assume o custo do aumento

O plenário da Câmara de Vereadores 
aprovou por maioria na sessão ordinária 
do dia 26, o projeto de lei do Executivo 
que concede subsídio de R$ 0,70 para 
evitar que a passagem custe R$ 4,45 
para os usuários do transporte coletivo. 
A concessionária alega que houve queda 
brusca na receita, provocada pela pan-
demia do Coronavírus. 

14 DE ABRIL

‘Coleta mais Limpa’ 
A Associação de Reciclagem e 

Educação Ambiental Ecos do Verde 
foi contemplada com um projeto 
de qualificação dos equipamentos 
usados na separação e destinação 
do lixo doméstico em Santo Ânge-
lo. Intermediado pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano foram 
entregues dois caminhões, um trator, esteiras, esteira para triagem, prensas hidráulicas, 
60 conjuntos de lixeiras, 15 contêineres com capacidade de mil litros, balança digital 
para uma tonelada, uniforme e equipamentos de proteção individual, além de outros, 
em regime de comodato, orçados em R$ 1.174.000,00.
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Maio
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

05 DE MAIO

Dezessete mortes em 10 
dias

A pandemia se mostrou mais 
agressiva nos meses de abril e maio 
em Santo Ângelo. No período de 2 
de abril a 3 de maio foram registra-
dos mais do que um óbito por dia, 
43 óbitos de santo-angelenses. Além 
disso, a quantidade de casos ativos 
está em perspectiva de alta. 

15 DE MAIO

Explosão de casos 
de Covid-19 leva 
autoridades da saúde 
fazerem apelo dramático

O maior número de casos ativos 
de covid-19 desde o início da pande-
mia em Santo Ângelo leva o Hospital 
Santo Ângelo ao limite de sua capa-
cidade. A provedora do HSA, Iara 
Fortes, fez um apelo dramático para 
a população na tarde de quinta-feira, 

dia 13. Ela pede que cada pessoa se 
cuide, adote as medidas de proteção 
necessárias para frear a contamina-
ção na região, tendo em vista que, o 
Hospital Santo Ângelo não tem mais 
condições de acolher pessoas.

30 DE MAIO

Onze mortes em três 
dias 

Número de óbitos registrados en-
tre os dias 28 e 30 de maio surpre-
endeu os santo-angelenses. Nestes 
três dias, ocorreram 11 mortes no 
hospital Santo Ângelo e a pandemia 
alcançou o maior número de casos 
ativos desde o início no município. 
Embora a administração do hospital 
tenha informado que ninguém dei-
xou de ser atendido e que as 11 mor-
tes ocorridas em apenas três dias 
estão em função da agressividade do 
vírus, os dados acendem o sinal de 
alerta, pois o número de internados 
está em seu mais alto índice, além de 
que o banco de sangue está com es-
toques muito baixos.

15 DE MAIO

Solidariedade com o povo 
palestino

A solidariedade com o povo palestino 
foi demonstrada por meio de uma mani-
festação ocorrida no dia 15, em Santo Ân-
gelo. O ato foi liderado pela médica Bácila 
Badwan e iniciado com uma carreata pe-
las ruas centrais da cidade. A ação foi en-
cerrada com uma exposição de bandeiras 
e cartazes na Praça Pinheiro Machado, 
em frente da Catedral Angelopolitana. Na 
visão desta líder são mais de 70 anos de 
sofrimento enfrentado pelos palestinos e 
um fato de opressão gerado pela ideia do 
‘sionismo de Israhell’.

15 DE MAIO

A 1ª cirurgia cardíaca de alta 
complexidade no Hospital 
da UNIMED

O Hospital Regional Unimed Missões 
realizou em 24 de abril a primeira cirur-
gia cardíaca de alta complexidade, um 
marco na história da instituição, da cida-
de e dos demais 27 municípios que aten-
de. Foi investido cerca de meio milhão de 
reais realizado pelos médicos cooperados 
para equipar a sala cirúrgica. Além disso, 
houve a formação da equipe médica e as-
sistencial especializada em cirurgias car-
díacas.  

25 DE MAIO

Professores ganham 
prioridade na vacinação

Um grupo de 687 profissionais da edu-
cação, professores pertencentes a educa-
ção infantil e séries iniciais 1ª e 2ª anos, 
bem como, atendentes de escolas, além da 
equipe de apoio (profissionais da limpeza, 
merendeiras e setor administrativo) fo-
ram vacinados para covid-19. Nos dia 26, 
professores e servidores da rede munici-
pal, no dia 27, professores e servidores 
das redes Estadual e Particular.
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Junho
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

04 DE JUNHO

Prefeitura anuncia obras da 
Rua 25 de julho

Para resolver problemas de saneamento 
básico foram iniciadas obras no Calçadão 
de Santo Ângelo, inclusive no trecho entre a 
Antunes Ribas e Marques do Herval. Aquele 
tradicional espaço urbano passou por trans-
formações, as vagas de estacionamento fo-
ram ampliadas, recebeu nova iluminação 
pública e um novo projeto de urbanismo foi 
desenhado. Em junho a ordem de serviço foi 
assinada com prazo de conclusão de 90 dias.

10 DE JUNHO

A merenda escolar que agora 
é cesta básica

Kits de alimentos adquiridos pelo estado 
com a verba da merenda escolar foram re-
cebidos pela 14ª Coordenadoria Regional 
de Educação em Santo Ângelo. O efetivo do 
Exército Brasileiro, por meio do 1º Batalhão 
de Comunicações contribuiu com a logísti-
ca de recepção armazenagem e operaciona-
lização da entrega para 34 escolas da rede 
estadual localizadas em onze municípios da 
regional. 

16 DE JUNHO

Sicredi anuncia obra de novo 
prédio em Santo Ângelo

A esquina onde se encontram as ruas 
Antunes Ribas e Marques de Tamandaré 
receberá a nova edificação do Sicredi União 
RS/ES. Será sede da agência central da 
cooperativa em Santo Ângelo, o projeto totaliza 
2.200m² com salas de reunião, cafeteria, 
espaço para negócios e estacionamento. No 
dia 14, depois de removido o entulho da antiga 
casa que fazia parte daquele local, operários 
trabalharam na colocação dos tapumes de 
compensado.

16 DE JUNHO

Baixo estoque de sangue durante a 
pandemia é gravíssimo na região

A Gestão do Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo per-
cebe uma situação gravíssima que envolve seus estoques, pois a 
pandemia de Covid-19 reprimiu o doador voluntário e provoca 
o aumento da demanda. Pacientes necessitam diariamente de 
transfusões devido a problemas de coagulação provocados pela 
doença e, em diversas situações, foi necessário recorrer a esto-
ques de municípios vizinhos como Santa Rosa. Outro agravante 
que reprime o doador em Santo Ângelo é a dificuldade de encon-
trar estacionamento. Sem o protagonismo de nenhuma política 
de incentivo ao doador de Sangue, ele corre o risco de pagar caro 
no estacionamento rotativo e ainda exceder o tempo e ser mul-
tado, mas em geral não há vagas nas proximidades do Hospital.

26 DE JUNHO

Reduz o número de casos ativos de Covid-19
Número de casos ativos de covid-19 volta ao patamar regis-

trado no final de abril e início de maio. Na segunda quinzena de 
maio, a contaminação pelo vírus ultrapassou a casa de 300 casos 
ativos e iniciou um crescente alcançando um pico acima de 800 
casos ativos (841 em 30 de maio), ameaçou o sistema de saúde 
regional e disparou todos os sinais de alerta para a população. 
Em um único final de semana, chegou a morrer onze pacientes 
no Hospital Santo Ângelo. Concomitante ao declínio da curva, 
foi realizada a maior operação de vacinação em um mesmo dia 
em Santo Ângelo. No drive-thru realizado no dia 15, a Secreta-
ria Municipal de Saúde aplicou 1700 doses em pessoas da faixa 
etária de 50 a 54 anos.

31
 d

e
z.

 2
02

1 
e

 1
º 

ja
n

. 2
02

2



Julho
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

03 DE JULHO

Degusta Missões mobiliza o 
setor gastronômico 

‘Degusta Missões Delivery’ já está 
em andamento no município de Santo 
Ângelo e conta com a participação de 
vinte estabelecimentos que ofertam 
especialidades gastronômicas que podem 
ser escolhidas e entregues no local que o 
consumidor quiser sem custo adicional. Os 
pedidos possuem preço único de R$ 59,90 
e servem duas pessoas.

07 DE JULHO

50% da população 
imunizada com a primeira 
dose contra Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de San-
to Ângelo encerra a primeira quinzena de 
julho com mais de 50% da população va-
cinada com a primeira dose contra a CO-
VID-19. No incío de julho o cronograma 
de vacinação realizou várias frentes de 
trabalho em faixas etárias distintas, com 
a aplicação da primeira dose e a chamada 
repescagem para quem perdeu o período 
das aplicações.

08 DE JULHO

Casos ativos estabilizam 
baixo de 100 por dia

Depois que mais 50% da população toma 
a primeira dose da vacina contra covid-19 
em Santo Ângelo o número de casos ati-
vos fica abaixo da linha de 100 por dia. O 
maior pico de contágio e número de pes-
soas com a doença foi registrado no final 
do mês de maio e início de junho. Depois 
disso, percebe-se que o número começou 
a cair gradativamente e no mês de julho se 
estabilizou no nível mais baixo do ano. 

17 DE JULHO 

Rede de monitoramento por 
câmera é ampliada

Com um novo convênio assinado entre 
Brigada Militar (BM) e o Governo Muni-
cipal, Santo Ângelo passa a contar com 71 
câmeras de vigilância instaladas em pon-
tos estratégicos e avança no sentido de 
uma ampla cobertura na área urbana. 

21 DE JULHO

A gasolina vendida em Santo 
Ângelo é uma das mais caras 
do estado e do Brasil

Conforme os dados apurados pela Agen-
cia Nacional de Petróleo ANP - no período 
de 4/07 a 10/07 os postos de Santo Ângelo 
vendem a gasolina acima da média esta-
dual e o Rio Grande do Sul está entre os 
estados com o preço mais alto do Brasil. 
Embora não seja a mais cara do estado, o 
preço é mais alto que média gaúcha e con-
sequentemente, mais cara do que na gran-
de maioria das cidades Brasileiras. O Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte e Distrito Federal são os Estados 
com a gasolina mais cara.

24 DE JULHO 

Movimento de retorno das 
aulas presenciais ganha força 
em agosto

Nível de contágio do COVID-19 cai e ins-
tituições de ensino anunciam o retorno de 
atividades presenciais, no entanto, a rede 
estadual mantém a cautela e exige termo 
de responsabilidade dos pais.  

24 DE JULHO 

Ar polar toma conta de Santo 
Ângelo 

Massa de ar polar de grande intensidade 
ingressou no Rio Grande do Sul no final de 
julho, dia 27. No município de Santo Ân-
gelo o frio foi mais intenso entre os dias 29 
e 30, quando os termômetros chegaram a 
registrar dois graus negativos.
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Agosto
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

04 DE AGOSTO
Internações hospitalares 
por covid-19 reduzem no 
município

Por mais de 30 dias consecutivos o núme-
ro de casos ativos de Covid-19 se mantêm 
abaixo de 100 e demonstra estabilidade no 
quadro. O contexto já reflete no número de 
internações em leitos clínicos e aos poucos 
os leitos de Tratamento Intensivo começam 
a ficar vagos.

04 DE AGOSTO

Bosque de eucaliptos em 
pista de mountain bike

O Clube Gaúcho implantou uma pista de 
Mountain Bike em sua Sede Campestre. O 
mapa do percurso totaliza 2,4 Km e a sinuo-
sidade da pista com curvas de terra em meio 
ao bosque de eucaliptos, somados a algumas 
rampas e dois pontilhões de madeira, com-
pletam as características deste novo espaço 
esportivo criado para os associados do clube 
e possíveis eventos regionais.

08 DE AGOSTO
“Jaz” é motivo de reflexão 
depois que Borba Gato é 
incendiado

Antimonumento ‘Jaz’ é uma instalação 
permanente localizada em São Miguel das 
Missões. No ano de 2007, entre 138 proje-
tos de todo o Brasil, foi um dos 12 selecio-
nados para ser executado como forma de 
celebrar os 70 anos do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional Iphan. O 
incêndio da estátua de Borba Gato ocorrido 
em São Paulo provocou a reflexão sobre as 
ações dos bandeirantes no Rio Grande do 
Sul e o antimonumento aos bandeirantes foi 
lembrado pelos Missioneiros. 

11 DE AGOSTO
Provedora do HSA troca a 
direção administrativa e meses 
depois abandona o cargo

Iara Fortes assumiu o cargo de provedora 
do Hospital Santo Ângelo no final do ano de 
2020 com apoio de empresários e industriais. 
Afirmou que era necessário “cuidar da saúde 
do Hospital para dar saúde população”. Uma 
das ações de maior repercussão em sua curta 
gestão, foi contratar a GV Consulting para 
administrar o Hospital Santo Ângelo. Em  
abril de 2021, Marcelo de Oliveira Borges foi 
destituído do cargo de diretor administrati-
vo. Meses depois Iara Fortes deixou o cargo 
alegando motivos de foro íntimo. 

18 DE AGOSTO

Lançada a pedra fundamental 
do pórtico de Santo Ângelo

Lideranças regionais e políticas acompa-
nharam o Ministro do Turismo Gilson Ma-
chado no lançamento da pedra fundamental 
de implantação do pórtico comemorativo 
aos 150 anos de emancipação político-ad-
ministrativo do Município de Santo Ângelo 
(que será em 2023). A solenidade ocorreu na 
manhã de sábado, dia 14, em frente ao Villas 
Hotel, onde o Prefeito Jacques Barbosa en-
tregou ao ministro, projetos reivindicando 
recursos para obras de infraestrutura.

26 DE AGOSTO

População perde poder 
aquisitivo

O preço do combustível têm constantes 
reajustes e leva uma fatia, cada vez maior, 
do orçamento do trabalhador. Além disso, 
energia elétrica e alimentos impactam no 
bolso. A energia, além do aumento no cus-
to da tarifa, houve cobranças de bandeira 
vermelha. Os gêneros alimentícios também 
contribuíram, itens como arroz, óleo de soja, 
carnes, leite e seus derivados, fazem a conta 
disparar na registradora. Ainda os produtos 
de higiene pessoal, como o sabonete, por 
exemplo, aumentaram significativamente a 
conta do supermercado.
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Setembro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

07 DE SETEMBRO

Expositores voltam à “Praça do 
Brique”

O Brique da Praça foi retomado no dia 5 de 
setembro. No ano passado (2020) foi reali-
zada uma tentativa de retorno durante dois 
finais de semana, mas de um modo geral, 
o evento foi interrompido desde o dia 15 de 
março de 2020. A retomada está em função 
da redução dos índices de contágio pelo co-
vid-19. E os expositores estão regulamentados 
por novas regras de funcionamento. Segundo 
a coordenação do evento, cumprirão todas as 
determinações das autoridades sanitárias do 
Município.

04 DE SETEMBRO

Prédio da concessionária 
da Ford em Santo Ângelo 
será transformado em 
hipermercado

Hipermercado e farmácia serão instalados 
no antigo prédio do Bassani. O novo espaço 
já está em obras e faz parte de um empreen-
dimento da Família Becker. A informação foi 
repassada diretamente por Jorge Becker e 
seus filhos para o Prefeito da cidade, Jacques 
Barbosa, em audiência realizada em setem-
bro na Prefeitura de Santo Ângelo. Becker in-
formou que a previsão de conclusão das obras 
e inauguração do novo empreendimento está 
prevista para o mês de fevereiro de 2022.

04 DE SETEMBRO

Festival Cidade das Tortas 
A confeitaria esteve em destaque no muni-

cípio de Santo Ângelo até o dia 19 de setembro 
com o Festival Cidade das Tortas. Torta Zero 
Açúcar, Fenamilho, Invertida, Guarani, entre 
outras especialidades, foram produzidas es-
pecialmente para o evento. A 14ª edição do 

Festival Cidade das Tortas oferta mais de 20 
sabores especiais, e ainda as tradicionais re-
ceitas já conhecidas por todos. Cada um dos 
22 locais de compra também disponibiliza o 
contato para a entrega do doce na casa dos 
moradores.

11 DE SETEMBRO

Unicredi cria a primeira 
ecovaga pública no município

Unicred Eleva instala o primeiro ponto pú-
blico de carregamento para veículos elétricos 
em Santo Ângelo. Localizado em frente a 
sede regional da cooperativa, foi oficialmen-
te anunciado no último dia de agosto. Con-
tou com a presença do Prefeito do município 
Jacques Barbosa entre outras autoridades e 
faz parte de uma estratégia de ampliação e 
motivação para práticas sustentáveis.

15 DE SETEMBRO

Lançado projeto de 
revitalização do Teatro 
Municipal Antônio Sepp

O projeto de revitalização do Teatro Mu-
nicipal Antônio Sepp foi lançado no dia 15 
de setembro, durante um café realizado na 
Acisa. O projeto de captação de recursos foi 
elaborado e apresentado pela Impacto De-
senvolvimento Cultural, que detalhou a obra 
e os modos de captação de recursos, pois a 
revitalização está estimada em cerca de R$ 
5 milhões.

28 DE SETEMBRO

Apicultores realizam 
treinamento de qualificação

Indústria de beneficiamento de mel im-
plantará base na região e agricultores inte-
ressados em produzir mel realizam um curso 
sobre apicultura ofertado por meio de uma 
parceria entre Senar, Sindicato Rural, Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, braço da admi-
nistração municipal. O curso se estrutura em 
duas etapas, uma delas, sobre o manejo das 
abelhas e a segunda, sobre a colheita (extra-
ção) do mel e suas especificidades.
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Outubro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

02 DE OUTUBRO

A retomada do Clube 28 de 
Maio 

A nova diretoria do Clube 28 de Maio 
anuncia ações de curto prazo para resgatar 
os valores essenciais da entidade. Com 95 
anos de história está sob a direção de Ro-
berto Tessele, que anuncia medidas de re-
vitalização e de ampliação do número de 
associados já para a próxima temporada. O 
presidente do clube, Roberto Tessele argu-
mentou que além de gerir os recursos dos 
associados de modo que revertam na qua-
lificação dos espaços da sede, pretende tra-
balhar com a equipe para fortalecer a credi-
bilidade, tendo em vista um longo período 
de pandemia que modificou os ânimos dos 
associados.

16 DE OUTUBRO

Preço local do gás está entre 
os mais caros do estado e do 
País

O gás mais caro do estado e um dos mais 
caros do Brasil é vendido em Santo Ângelo. 
O preço praticado pelas distribuidoras lo-
cais é superior à média de municípios como 
Uruguaiana R$ 108,7 e Bento Gonçalves R$ 
102,63 que também estão no topo da lista. 
O fato foi destaque em rede nacional.

20 DE OUTUBRO

Prefeito defende prazo para 
debater privatização da 
CORSAN

Jacques Barbosa expressa que é necessá-
rio que seja cumprido o contrato da compa-
nhia assinado com Santo Ângelo e pretende 
cobrar avanços na área de saneamento bá-
sico. “O trabalho compartilhado na gestão 

do saneamento básico deve ser mantido. 
Precisamos de avanços no setor e o Estado 
não pode, de uma hora para outra, rompê-
-lo. Um contrato prevê os direitos e os de-
veres de cada ente”, afirmou Jacques. O 
prefeito também criticou o prazo dado pelo 
Governo do Estado aos municípios. 

 
23 DE OUTUBRO

Quatro dias de passeios de 
“Maria Fumaça”

Locomotiva fabricada no ano de 1950 
movida a vapor chega a Santo Ângelo para 
os passeios do projeto ‘Trem das Missões’. 
A composição que já está estacionada na 
Estação Ferroviária do Bairro São Pedro, 
possui 12 carros de época e as viagens con-
duzidas pela Maria Fumaça Mallet 204 se-
rão foram realizadas dias 23 e 24, e  poste-
riormente, dias 30 e 31 de outubro.

27 DEOUTUBRO 

Vacinação anticovid 
ultrapassa 80%

Secretaria Municipal de Saúde divulga 
os dados referentes à imunização da po-
pulação local. Mais de 80% já tomaram a 
primeira dose da vacina anticovid, desde 
janeiro deste ano já foram 113.745 doses 
da vacina.

30 DEOUTUBRO 

RGE conclui usina de energia 
na UPA

Projetos de eficiência energética da RGE 
são realizados em várias cidades do Rio 
Grade do Sul. Em Santo Ângelo, a comuni-
dade foi contemplada com uma usina so-
lar instalada na UPA, onde também foram 
substituídas lâmpadas comuns por outras 
da tecnologia de LED. A Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) de Santo Ângelo re-
cebeu uma usina com capacidade de 92,4 
kWp. Com essa ação, a UPA possui capaci-
dade de geração de 132,6 MWh/ano, o que 
seria suficiente para abastecer mais de 56 
residências durante um mês. A instituição 
de saúde recebeu 643 lâmpadas de LED.

Vacinados 1º 
dose 

81% 

Não Vacinados 

19% 

Percentual de pessoas imunizadas com 
a 1ª dose da vacina anticovid 
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Novembro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

06 DE NOVEMBRO

Aulas presenciais são 
obrigatórias a partir de oito 
de novembro

Alunos voltam a ter a obrigatoriedade de 
frequentar presencialmente às aulas em 
qualquer nível de ensino no Rio Grande do 
Sul. Esta normativa entrou em vigor no dia 
8 de novembro, tanto para as redes públi-
cas, quanto privadas, somente a rede fede-
ral segue outro calendário.

13 DE NOVEMBRO 

supermercado Weinert faz 
aniversário de 72 anos  

Família Weinert comemorou no dia 2 de 
novembro, 72 anos de atuação em Santo 
Ângelo. Uma sólida história na comercia-
lização de gêneros alimentícios que iniciou 
em 1949 com Henrique Weinert, mais tar-
de, assumido pelo casal Gastão e Maria 
Weinert e atualmente, já na terceira gera-
ção da família, o neto Henrique e a esposa 
Paula Weinert também estão no comando 
dos negócios.

20 DE NOVEMBRO

Gol confirma início do 
período de venda dos 
bilhetes de Santo Ângelo à 
São Paulo

Voos comerciais periódicos entre o Ae-
roporto Regional Sepé Tiaraju em Santo 
Ângelo e o Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, em São Paulo, teve o início 
das operações confirmadas para julho de 
2022. A notícia foi comunicada durante 
uma audiência realizada no Plácio Piratini, 
na quarta-feira, dia 17. Estavam presentes 
o Governador Eduardo Leite, o Prefeito de 

Santo Ângelo, Jacques Barbosa e o CEO da 
Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, entre 
outras lideranças regionais e políticas.   

20 DE NOVEMBRO

Atletas de quatro países e seis 
estados na 7ª Copa Mercosul 
de Vôlei de Praia

A infraestrutura esportiva do Clube Gaú-
cho ganha visibilidade na América Latina 
e se consolida como uma referência para a 
prática do vôlei de praia no interior do es-
tado do Rio Grande do Sul. Sediou entre os 
dias 13 e 15 de novembro a 7ª Copa Merco-
sul de Vôlei de Praia com atletas vindos de 
quatro países e seis estados diferentes.    

22 DE NOVEMBRO

A comunidade se despede de 
Jonas Demeneghi

Jonas Demeneghi iniciou a carreira mu-
sical antes dos 15 anos, se tornou multi-ins-
trumentista, produtor musical, compositor 
e intérprete, criou o Estúdio Coletânea e o 
projeto Na Busca da Essência. Foi um dos 
produtores das projeções mapeadas da Ca-
tedral Angelopolitana e da cidade de Canela, 
RS. Em 2017 foi diagnosticado com um tipo 
de câncer muito raro: Linfoma Plasmablás-
tico e faleceu em 22 de novembro, dia do 
músico. Ganhou reconhecimento estadual 
com o trabalho voltado a espiritualidade, à 
música e a arte, teve três filhos com Carina 
Fiorim Comerlato (Luisa, Laura e Arthur).  

28 DE NOVEMBRO

Reforma na Câmara de 
Vereadores

Presidente do Legislativo, Nader Awad, 
anunciou que será contratada uma em-
presa pelo Regime de Empreitada Global 
para pintura, reforma do Plenário Juarez 
Lemos, sala de imprensa e secretaria, além 
de banheiro para pessoas com deficiência. 
A expectativa é que após o fim do recesso 
do Legislativo, em 1º de fevereiro de 2022, 
já seja possível utilizar novamente o espaço 
para as Sessões Ordinárias.
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Dezembro
RE T R O S P E C T I V A  2 0 2 1

01 DE DEZEMBRO

Prefeitura promete agilizar 
escrituração de terrenos e 
casas

Fazer a escritura de terrenos e casas que se 
encontram irregulares é uma meta da Admi-
nistração Municipal que anuncia a criação do 
Programa Aprove Fácil. O programa também 
cumpre a demanda de qualificar as rotinas 
de atendimento à população na Secretaria de 
Planejamento Urbano e Habitação, que ga-
nhou o selo de secretaria 100% digital. Com 
isso, serviços como emissão de alvarás serão 
desburocratizados e todos realizados com 
processos digitais simplificados.

08 DE DEZEMBRO

IFFar Campus Santo Ângelo 
completa sete anos em 
dezembro

O marco inicial das atividades do Campus de 
Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha 
está referenciada na portaria de funcionamen-
to emitida pelo MEC – Ministério de Educação 
- em dezembro de 2014. Mês em que a institui-
ção foi autorizada a iniciar as atividades letivas 
em prédio cedido pela Prefeitura de Santo Ân-
gelo junto a SMED – Secretaria Municipal de 
Educação. No ano posterior, em 2015, o IFFar 
Santo Ângelo inicia em prédio próprio no Bair-
ro Indubras na RS 218 Km 5. 

08 DE DEZEMBRO

Trabalho de conservação do 
museu a céu aberto

Os vidros que protegem as janelas do Mu-
seu a Céu Aberto foram limpos no início 
dedezembro em uma ação comandada pela 
Secretaria Municipal de Cultura e o NARQ 
– Núcleo de Arqueologia de Santo Ângelo. 
Estas estruturas são chamadas de janelas ar-

queológicas e permitem observar remanescen-
tes arqueológicos da antiga estrutura que fez 
parte da igreja construída na Missão Jesuítica 
de Santo Ângelo Custódio. Além da limpeza 
tradicional com água e sabão, foram removi-
das películas já deterioradas que dificultavam 
a visualização, bem como, removida a vegeta-
ção que crescia no local. Estes espaços foram 
deixados à mostra para que a população e vi-
sitantes possam conhecer melhor a história do 
município. 

18 DE DEZEMBRO

Prefeito considera a 
assinatura de novo contrato 
com a Corsan um grande 
retrocesso

O prefeito Jacques Barbosa afirmou que não 
vai assinar um contrato que represente o re-
trocesso nas questões de saneamento básico 
em Santo Ângelo. Compreende que o “chama-
do aditivo” proposto pelo governo do estado é, 
antes de tudo, um novo contrato em que o seu 
conteúdo é inaceitável e não representa avanço 
no tipo de prestação de serviço relacionado ao 
saneamento básico no município.

18 DE DEZEMBRO

Calor e tempo seco elevam o 
consumo de água em até 25%

O gerente da agência Local da Corsan, Araken 
Maicá, confirmou que ocorreu o esvaziamento 
completo dos reservatórios no dia 7 de dezem-
bro. Foi necessário aumentar a quantidade de 
água tratada pela ETA I, realizar obras para 
mudar o fluxo de abastecimento em um setor 
do Bairro Pippi e trabalhar para identificar e 
sanar vazamentos invisíveis na rede de água e 
a companhia ainda trabalha para construir um 
novo reservatório.

21 DE DEZEMBRO

Cinquenta anos depois
Breno de la Rue restaura um Gordini 1965. 

Automóvel que  foi o primeiro e mais marcante 
de sua vida. Uma das viagens inesquecíveis foi 
no ano de 1971, quando ao lado do amigo de 
infância, Milton Sehn, partiu de São Paulo e 
veio a Santo Ângelo (RS). Juntos em dezembro 
de 2021 revivem a viagem de Gordini até Santo 
Ângelo.
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