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Mais de três 
milhões deixam 

de ser revertidos 
para entidades 

assistenciais
Contracapa

COMÉRCIO

Fixar o 
horário de 
fechamento 
das lojas se 
torna um 
desafio
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Foto: Marcos Demeneghi

Sem acordo de natal 
e com as constantes 
mudanças nas regras 
do distanciamento 
controlado os comer-
ciantes encontram 
dificuldade para 
divulgar e fixar o ho-
rário de atendimento 
de suas lojas

Termina no dia 30 de de-
zembro o prazo para que os 
contribuintes do Imposto de 
Renda realizem a destinação 
de até 6% do imposto devido 
a entidades ligadas ao apoio 
de crianças, adolescentes e 
idosos de nosso município
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 31°
21°

12 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

31°
20°

3 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

31º
21°

14 mm

MÍN.

15/12/2020 - 14h

1° Prêmio -  8.540
2° Prêmio -  0.273
3° Prêmio -  0.313
4° Prêmio -  7.858
5° Prêmio -  2.296
6° Prêmio -  9.280

15/12/2020 - 18h

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

Crescente
21/12 a 29/12

Nova
14/12 a 20/12

RETRATO COTIDIANO Foto : Marcos Demeneghi

Em dezembro de 2020 a Praça da Ca-
tedral não será palco dos eventos e shows 
natalinos. No contexto da pandemia de 
Covid-19 e pelo momento de alto risco de 
contágio, indicado pelo protocolo de Ban-
deira Vermelha, a Praça Pinheiro Macha-
do, assim como outros espaços urbanos, 
têm limitado o seu uso. 

A Prefeitura, por meio da Secretaria do 
Meio Ambiente,  orienta a população para 
os protocolos editados pelo Governo do 
Estado. 

Além das frases que indicam o distan-

ciamento de dois metros, e o pedido para 
evitar aglomerações, fitas amarela e preta 
interditam, pelo menos simbolicamente, 
os bancos. 

Confira o que indica o Decreto Estadu-
al 55.609 para os locais públicos abertos, 
sem controle de acesso (ruas, calçadas, 
praias, parques, praças e similares), como 
é o caso na nossa popular Praça da Cate-
dral: 

• Proibido permanência;
• Permitido apenas para circulação e 

realização de exercícios físicos.

Limitado o uso do 
espaço da praça
Fitas de isolamento e placas com orientação compõem 
o cenário da Praça Pinheiro Machado em dezembro

A programação do Natal Cidade dos Anjos já está 
em andamento com atrações artísticas e culturais 
transmitidas pela internet devido à pandemia e a 
Caravana de Natal que desfilará no centro e bairros 
do município de Santo Ângelo. 

As apresentações artísticas serão todas em for-
mato online, com início às 21 horas todas as noites. 
Serão onze shows e desfiles motorizados da Carava-
na do Papai Noel, sempre das 19 às 22 horas. 

Todas as noites, às 22 horas, a projeção mapeada 
será apresentada de forma virtual. As transmissões 
on-line serão feitas através da fanpage do Natal Ci-
dade dos Anjos no Facebook e no canal do YouTube 
da Secretaria Municipal de Cultura.

A promoção é do Governo Municipal, Gabinete 
da Primeira-Dama e Fundo Municipal de Cultura 
com patrocínio da Corsan e produção da MK Produ-
ções Culturais.

Confira a programação de 
natal em Santo Ângelo
NATAL CIDADE DOS ANJOS - PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA (15) 
20h - Pronunciamentos das 
autoridades e entrega da chave 
ao Papai Noel 
21h - Live com a cantora 
Marlice Assmann e participação 
especial de Jonas Demeneghi. 

QUARTA-FEIRA (16)
Desfile da Caravana do Papai 
Noel pelas ruas centrais e nos 
bairros Aliança, São Pedro, 
Maria Ritter, Meller Norte e 
Castelarin. 
21h - O show com Gaby 
Fioravante.

QUINTA-FEIRA (17)
Desfile da Caravana do Papai 
Noel será pelas ruas centrais e 
bairros Dornelles, Rogowski, 
Neri Cavalheiro e Dytz. 
21h - Show da Escola Grand 
Jetè de Danças de Karina 
Karsten

SEXTA-FEIRA (18) 
Desfile da Caravana pelas ruas 
centrais e bairros Dido, Boa 
Esperança, Subuski e Oliveira. 
21h - Live com a cantora 
Marinês Siqueira.

SÁBADO (19) 
Caravana do Papai Noel 
passará pelo centro e bairros 
Sepé, Kurtz, Haller, Santa Fé e 
Casarotto 
21h Live com a cantora Thaís 
Matzembacher.

DOMINGO (20) 
Caravana no centro e nos 
bairros Centro Sul, Jardim das 
Palmeiras, São Carlos e Olavo 
Reis. 
21h - A Cia Circense Burzum 
apresentará o show on-line.

SEGUNDA-FEIRA (21) 
Desfile pelo centro e bairros 
Pippi e José Alcebíades de 
Oliveira 
21h - Show da banda Sherlock. 

TERÇA-FEIRA (22) 
Caravana passará pelo centro 
e bairro Garibaldi Carrera 
Machado (Indubras) 
21h show com  Kauanny Klein e 
Douglas Renan Chapuis. 

QUARTA (23) 
Desfile pelo centro e bairros 
Missões, Pilau e Cristal 
21h Show de Fábio Dalla 
Costa.

QUINTA-FEIRA (24) 
Desfile pelo centro e show 
21h Show com Danilo 
Matzembacher. 

SEXTA-FEIRA (25)
16h Exibição do espetáculo 
“O mundo dos brinquedos 
no Natal”, com A Turma do 
Dionísio 
21 horas show com o 
Grupo de Danças Terra 
Deli Angeles.



3Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020

COMÉRCIO

O novo Decreto Estadual 55.644 de 
14 de dezembro autoriza o comércio a 
atender até às 22h. No entanto, o horá-
rio adotado em Santo Ângelo, até o mo-
mento, é o de permanência até às 20h, 
como determinava o decreto anterior. 

Contudo, neste ano, não foi firmado 
um acordo de natal que envolve o Sin-
dicato dos Comerciários e o Sindilojas 
Missões e valem os acordos individuais 
que possibilitam a adoção do horário, 
conforme a realidade de cada estabele-
cimento. 

No sábado, boa parte dos comer-
ciantes, abre até ás 17h e a abertura no 
domingo parece ser uma opção para 
evitar atropelos ás vésperas do natal, 
pois no último domingo, dia 13, lojistas 
se aventuraram e abriram suas lojas.

Segundo o Sindilojas a abertura no 
domingo entre, 16h e 20h, foi uma me-
dida adotada por muitos empreende-
dores como termômetro do movimen-
to. Contudo, os comerciantes avaliaram 
como uma participação tímida dos con-
sumidores, neste primeiro momento. 

A gerente do Sindilojas, Viviane 
Fucks dos Santos, esclarece que devido 
as constantes mudanças de protocolo e 
cuidados para evitar o agravamento da 
pandemia, não há uma campanha mais 
objetiva sobre os horários, mas o con-
sumidor pode ficar atendo as divulga-
ções de cada loja. 

Neste ano, como não houve um 
acordo de natal envolvendo as classes 
de empregadores e empregados, Vivia-
ne Fucks explica que já existe regula-
mentação de lei e as regras trabalhistas 
devem ser seguidas normalmente, bem 

como, tomadas todas as medidas para 
evitar aglomerações e reduzir os riscos 
de contágio. 

A normativa legal que estabelece as 
regras de abertura do comércio varejis-
ta em cada uma das situações de risco 
de contágio está publicada no novo de-
creto de segunda-feira. 

RETORNO DA COGESTÃO
A partir da 0h desta terça-feira 

(15/12), volta a valer o sistema de co-
gestão regional, no qual as associações 
regionais podem adotar protocolos 
próprios.

Assim, as regiões em cogestão po-
dem adotar protocolos mais flexíveis, 
desde que não menos rígidos do que os 
da cor precedente. Regiões classificadas 
em bandeira preta podem adotar regras 
até as de nível vermelha. O mesmo vale 
para as regiões em vermelho, que po-
dem adotar regras da bandeira laranja. 

Para isso, basta que enviem os pla-
nos regionais com protocolos próprios 
adaptados à Secretaria de Articulação 
e Apoio aos Municípios (Saam). Caso 
ainda não tenham enviado protocolos 
ou o plano regional não esteja vigen-
te, o governo abre possibilidade de 
recepção imediata de protocolos mais 
flexíveis até bandeira imediatamente 
inferior, sem esperar prazo de 48 horas 
para submissão e validade de novo pla-
no regional.

O governo estadual recomenda que 
as regiões atualizem seus planos de co-
gestão, em face do contexto atual da 
pandemia e das mudanças nos proto-
colos estaduais desde então.

A divulgação dos horários de atendimento do comércio, neste período 
que antecede o natal, não segue uma diretriz clara, pois recebe o impac-
to do contexto de incerteza imposto pela pandemia de Covid-19. Tanto 

comerciantes, quanto consumidores, estão atentos aos protocolos e 
decretos do Governo do Estado, mas já existem regras divulgadas para 

cada nível de risco no decreto Nº 55.644, de 14 de dezembro de 2020. 

Horário especial 
de atendimento do 

comércio. Como 
fica no contexto de 

pandemia?

Passeio público da Rua Marques do Herval

EM CASO DE BANDEIRA VERMELHA

COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA NÃO ESSENCIAL (RUA OU 
SHOPPING)

Uma das alterações publicadas no novo DECRETO Nº 55.644, de 14 de 
dezembro de 2020 é o horário de atendimento do comércio varejista 
e atacadista não essencial que foi flexibilizado até as 22h. A AMM – 
Associação dos Municípios das Missões confirmou, em nota emitida 
ontem à tarde, que retomou a cogestão e já estão em vigor as medidas 
que  flexibilizam os protocolos e permitem a adoção na Região R11 
das medidas de afastamento social com base na Bandeira Laranja.

REFORÇO NOS PROTOCOLOS OBRIGATÓRIOS
Ventilação cruzada (janelas e portas abertas)
Uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz
Respeito ao teto de ocupação e ao distanciamento interpessoal
Horário preferencial para grupo de risco

RESTAURANTES, LANCHONETES E BARES
Ampliação do horário de funcionamento, com ingresso até 22h e 
encerramento às 23h
Grupos de no máximo seis pessoas por mesa
Distanciamento de 2m entre mesas
Apenas clientes sentados em mesas, sem permanência em pé
Tele-entrega, drive-rhru, pegue e leve sem limite de horário
Vedado música ao vivo ou mecânica alta que prejudique a 
comunicação entre clientes

Foto : Marcos Demeneghi
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DATA
ESPECIAL!

 Guilherme Machado - destacado 
acadêmico de Estatística, na UFSM, que 
reside em Manoel Viana, estreia idade 
nova hoje, dia 16, sendo o centro das 

atenções de seus familiares e amigos. Ao 
Guilherme, parabéns e sucesso sempre!

ANNA JÚLIA 
SPOLAOR - Miss Pre-
Teen Turismo RS 2020, 
celebrou  seus 14 anos, 
na segunda-feira passada, 
dia 14, sendo alvo de 
inúmeras manifestações 
carinhosas, especialmente 
de seus pais Darcione e 
Andréia Spolaor, de seu 
mano Pedro Henrique, 
demais familiares e 
amigos. À querida Anna, 
parabéns e muito sucesso!

Foto: Vick Almeida

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

Foto: Divulgação
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HAPPY BIRTHDAY 
O conceituado Dr. DANIEL BARAZZETTI - cirurgião- 

plástico, acrescentou na última segunda-feira, dia 14, mais 
um ano em sua vida, sendo o centro das atenções e alvo 

de muitos cumprimentos, especialmente da sua noiva, Dra.
Bárbara Cavalheiro - médica anestesista, demais familiares 

e amigos. Ao amigo, Dr. Daniel, parabéns e sucesso sempre!

CELEBRANDO A VIDA
SIMONE GIOTTI BETENCOURT - respeitada psicóloga 
celebrou o seu aniversário, ontem, dia 15, recebendo 
o carinho especial de sue marido Paulo, filhos Bruna 

e Lucas, demais familiares e amigos. À querida amiga, 
Simone, parabéns, felicidades e muito sucesso!

As amigas, agora sócias: CAROLINA WOST, LAÍS 
RADINS e FRANCESCA GUNSCH - acabam de inaugurar 

um espaço muito bacana, aconchegante e cheio de 
novidades. Estamos falando da YES COSMETICS - 

uma franquia que chega em Santo Ângelo com uma 
nova proposta de cuidados pessoais e de beleza, com 

produtos maravilhosos e veganos! A Yes Cosmetics fica 
na Marquês do Herval, bem ao lado Cine Cisne. É claro 

que vale conhecer. Você vai se surpreender!!!

Foto: Vick Almeida PARA CUIDAR DA BELEZA
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CAROLINA WOST, LAÍS RADINS e FRANCESCA GUNSCH
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O Guia das Profissões LEO e Lions Universitário é 
um evento virtual no qual estão disponíveis diferentes 
vídeos de profissões e cursos universitários que terão 
como objetivo auxiliar os jovens na hora de escolher 
suas profissões e cursos superiores.

As Inscrições são gratuitas e tendo se inscrito, você 
poderá acessar as palestras durante todo AL 20/21 
através do link: https://www.even3.com.br/guialeoe-
lionsuniversitario/ 

O evento terá inicio no dia 01/09/2020, porém será 
atualizado com novas profissões durante todo o AL, 
por isso é importante deixar seu e-mail na inscrição, 
assim toda vez que adicionarmos um novo vídeo, você 
será avisado.

Esta campanha foi só sucesso, até o momento já 
conseguimos atingir mais de 1200 crianças e recebe-
mos alguns reconhecimentos à nível de Distrito e 
Distrito Múltiplo, no Distrito LEO L D-4, recebemos 
o título de campanha destaque do primeiro trimestre 
enquanto que no Distrito Múltiplo LEO L D, recebe-
mos o prêmio de campanha destaque no eixo amor pe-
los 2 L’s, devido ao trabalho que desenvolvemos junto 
do nosso Lions Patrocinador. Para finalizar o evento 
com chave de ouro, a E-Leopíadas que sediamos à al-
guns meses foi eleito o evento destaque do Rio Grande 
do Sul.

LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

IFFar encerra dia 
23 o período de 

inscrições para os 
cursos técnicos 

integrados 

Cursos técnicos integrados 
ao Ensino Médio são 
voltados a quem já concluiu 
o Ensino Fundamental 
e deseja cursar o Ensino 
Médio junto com um curso 
técnico. O IFFar, campus 
de Santo Ângelo oferece  
os cursos: Técnico em 
Administração; Técnico em 
Agricultura e Técnico em 
Manutenção e Suporte em 
Informática

ENSINO

O período de inscrições para os cursos técnicos 
integrados ao Ensino Médio do IFFar, com ingresso 
no primeiro semestre de 2021, segue até o dia 23 
de dezembro de 2020. As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas de forma online através do 
site - http://ingresso.iffarroupilha.edu.br/.

Todas as informações necessárias para a partici-
pação estão disponíveis no Edital nº 356/2020, que 
rege o Processo Seletivo. A leitura do documento é 
obrigatória a todos os participantes.

Serão ofertadas mais de 1500 vagas em 11 cida-
des: Alegrete, Frederico Westphalen, Jaguari, Júlio 
de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Ângelo, 
Santo Augusto, São Borja, São Vicente do Sul e 
Uruguaiana. Os cursos técnicos integrados ao Ensi-
no Médio são voltados a quem já concluiu o ensino 
fundamental e deseja cursar o Ensino Médio junto 
com um curso técnico.

Em maio, o Conselho Superior (Consup) definiu 

o sorteio eletrônico como forma de seleção para 
os cursos técnicos integrados neste ano em função 
da necessidade de distanciamento social diante da 
pandemia do novo Coronavírus. A alteração na for-
ma de ingresso, de caráter excepcional, é referente 
somente ao processo seletivo realizado neste ano. O 
sorteio eletrônico será realizado no dia 20 de janei-
ro de 2021. A publicação da relação dos candidatos 
classificados em 1ª chamada está prevista para o 
dia 27 de janeiro de 2021.

EM SANTO ÂNGELO 
OS CURSOS OFERTADOS SÃO: 

Técnico em Administração;
Técnico em Agricultura;
Técnico em Manutenção e Suporte em Informá-

tica.
Para conhecer os cursos de outras ciddes consul-

te a matéria  no site do Mensageiro www.jom.bom.br 

O período de pré-matrícula na Rede Estadual de 
Ensino para o ano de 2021, abriu ontem, dia 15. O 
calendário do Processo de Chamada Pública Esco-
lar prevê, também, rematrícula, transferência, efe-
tivação da matrícula e inscrição em Curso Técnico 
Subsequente ou Concomitante e Aproveitamento de 
Estudos do Curso Normal. 

As solicitações de pré-matrícula, de inscrição em 
curso técnico e aproveitamento de estudos do curso 
normal, de rematrícula e de transferência serão re-
alizadas online, no site www.educacao.rs.gov.br, da 
Secretaria Estadual de Educação (Seduc).  Para in-
gresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança 
deverá ter idade mínima de seis anos completos até 
o dia 31 de março de 2021. 

Devem fazer a pré-matrícula pessoas que não 
tenham frequentado a Rede Estadual de Ensino do 
Rio Grande do Sul em 2020 e pretendam cursar o 
Ensino Fundamental ou o Ensino Médio em escolas 
estaduais no próximo ano. A pré-matrícula deverá 
ser realizada de 15 de dezembro de 2020 a 03 de ja-
neiro de 2021 e no momento da solicitação, o res-
ponsável pelo estudante ou o próprio aluno poderão 

preencher até três opções de unidades escolares, por 
ordem de preferência. 

É preciso selecionar o tipo de ensino, a série, o 
turno de interesse e informar se possui ou não algum 
irmão matriculado na instituição de ensino pleitea-
da. O resultado da pré-matrícula será enviado por 
e-mail e também estará disponível no site da Seduc. 

A efetivação da matrícula deverá ser realizada 
por aqueles que fizeram pré-matrícula ou pediram 
transferência, de modo presencial, na unidade esco-
lar onde o estudante obteve a vaga de 1º à 12 de mar-
ço de 2021. O resultado da Chamada Pública Escolar 
será divulgado a partir de 28 de fevereiro, no site da 
Seduc. Já a rematrícula dos alunos que estudaram 
na Rede Estadual de Ensino em 2020 e não estão 
inseridos na Busca Ativa, será realizada automatica-
mente. 

Para o estudante que estiver em Busca Ativa – ou 
seja, não estiver participando das atividades –, a re-
matrícula deverá ser confirmada presencialmente na 
escola pelo responsável do aluno menor de 18 anos 
no período de 21 de dezembro de 2020 a 20 de janei-
ro de 2021.

Matrículas na rede estadual para 2021

URI inscreve para Mestrado em Gestão Estratégica
A Coordenação do Programa de Pós-Gradu-

ação em Gestão Estratégica de Organizações – 
PPGGEO – Mestrado Profissional da URI Santo 
Ângelo, lançou Edital para abertura do processo 
seletivo de ingresso no referido curso.

A área de concentração é Gestão de Organi-
zações e Desenvolvimento, tendo como linhas de 
pesquisa: Estratégias Organizacionais; Inova-
ção, Organização Social e Desenvolvimento.

A inscrição pode ser feita até dia 19 de feve-
reiro de 2021, com taxa no valor de R$ 91,20. 
Site: http://200.203.104.141/mestradogestao/

Todos os documentos, em razão da Pan-
demia do covid-19, devem ser escaneados e 
postados na “área do inscrito”. A homologa-
ção das inscrições será disponibilizada no site 
do Programa no dia 22 de fevereiro de 2021 

(http://200.203.104.141/mestradogestao/).
Os candidatos ao Programa de Pós-Gradu-

ação em Gestão Estratégica de Organizações –  
Mestrado Profissional serão selecionados pela 
Comissão de Seleção do Programa, consideran-
do os seguintes critérios: a) Histórico Escolar 
do Curso de Graduação; b) Curriculum Lattes; 
c) Entrevista e d) Apresentação do Anteprojeto 
de Pesquisa entregue junto com a documentação 
da inscrição.

O resultado da seleção será divulgado dia 26 
de fevereiro de 2021, a partir das 14h, no site: 
http://200.203.104.141/mestradogestao/. As 
matrículas serão realizadas dias 1º, 2 e 3 de mar-
ço de 2021, na Secretaria Acadêmica, prédio 20, 
das 14h às 17h e das 18h30 às 22h. As aulas terão 
início em março de 2021.
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GERAL

Missioneiros debatem 
sobre turismo em 

encontro ocorrido em 
Salvador/BA

Gestores missioneiros participam do 7º Encon-
tro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e 
Patrimônio Mundial e defendem ações de gover-
nança para o turismo nas cidades brasileiras reco-
nhecidas como Patrimônio Mundial. A participação 
Missioneira manteve o foco na gestão sustentável e 
a utilização do patrimônio como atrativo de rique-
zas e de desenvolvimento. 

Durante o evento, os representantes da Rota 
Missões, Prefeito Ademir Gonzatto, Presidente da 
AMM e Prefeito Puranci Barcelos, Diretor do Detur, 
manifestaram-se destacando os esforços emprega-
dos pela Funmissões para integrar os setores públi-
co e privado da região e as rotas turísticas, pois con-
sidera que o turismo tem o potencial de alavancar o 
crescimento econômico dos municípios envolvidos.  

O 7º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas 
Turísticas e Patrimônio Mundial – Turismo, Patri-
mônio e Sustentabilidade: Caminhos para o Futuro 
é promovido pela Organização das Cidades Brasi-
leiras Patrimônio Mundial (OCBPM) e pela pre-
feitura de Salvador, com o apoio institucional da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), da 
União dos Municípios da Bahia (UPB) e patrocínio 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).  

 ALTERNATIVA 
O turismo é uma bandeira defendida pela CNM 

no período pós-pandemia para a recuperação da 
economia. Entretanto, para que as ações sejam 
eficazes, existe a necessidade de compreender a 
dinâmica das localidades, construir estratégias de 
governança adequadas, envolver a comunidade e a 
iniciativa privada e divulgar os destinos de forma 

criativa e diferenciada.
“O turismo desempenha papel de destaque na 

dinamização econômica de uma localidade e do pa-
trimônio tanto natural quanto cultural, fundamen-
tais nessa construção. Os Municípios com esse per-
fil têm mais possibilidades de geração de riquezas, 
trabalho e renda a partir da utilização, de forma or-
denada, dos seus atrativos”, considera a turismólo-
ga Marta Feitosa, responsável pela área técnica de 
Turismo da CNM.  

OBJETIVO DO ENCONTRO
Segundo Mário Ribas do Nascimento, Presiden-

te da OCPM, o encontro teve por objetivo trabalhar 
a governança do turismo nas cidades Patrimônio 
Mundial brasileiras de forma sustentável, bem 
como promover a utilização do patrimônio como 
atrativo de riquezas, desenvolvimento e seu apro-
veitamento pelo turismo, especialmente no mo-
mento pós pandemia. 

Para tanto, aborda três eixos temáticos: Patri-
mônio, Turismo e Sustentabilidade. Além disso, 
busca-se avançar na Política Nacional de Gestão 
Turística do Patrimônio Mundial, formalizada por 
meio do Decreto 9.763, que dispôs sobre a Política 
Nacional de Turismo para desenvolver, ordenar e 
promover os segmentos turísticos relacionados ao 
Patrimônio Mundial Cultural e Natural do Brasil. 
As cidades detentoras de patrimônios culturais e 
naturais brasileiras, repletas de tradições e belezas 
naturais, revelam a construção de uma nação plu-
ral, e também são espaços privilegiados, onde se é 
possível vivenciar e experimentar toda a riqueza do 
Brasil. Por isso mesmo, atraiam e acolhiam visitan-
tes de todos os pontos do país e do exterior. 

O 7º Encontro Brasileiro de Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial foi re-
alizado em Salvador/BA, nos dias 10 a 12 de dezembro. O evento aconteceu de forma 

híbrida, ou seja, ao mesmo tempo presencial e on-line

A Campanha de Conscientização e Combate à 
disseminação ao Novo Coronavírus, lançada no 
início deste mês pelo Governo Municipal, em par-
ceria com entidades de classe e a iniciativa privada 
ganha novos e importantes aliados. O movimento 
ganha agora o reforço em sua divulgação dos agen-
tes da dengue da Vigilância Ambiental da Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo 
que também passam a alertar a população para a 
necessidade de cumprir as medidas de prevenção 
contra a Covid-19. 

A decisão foi anunciada na manhã da segunda-
-feira (14), após reunião realizada no auditório do 
PROCON, quando a Secretaria de Saúde esteve 
reunida com os agentes da Dengue para confir-
mar o auxílio na campanha, com a distribuição 
de material publicitário junto ao comércio local, 
com a presença em lojas, agências bancárias e lo-
téricas no Centro e nos principais bairros da cida-
de. Durante a estratégia, os agentes da Vigilância 
Ambiental também desenvolverão o trabalho de 
conscientização e orientação referente à endemia 
da dengue.

A enfermeira Daniana Pompeo, coordenado-
ra da Comissão de Vigilância Epidemiológica de 
Prevenção e Combate à Covid-19 Regional e do 
Comitê Municipal, ressaltou que a ideia é divulgar 
a comunidade santo-angelense a importância da 
campanha, salientando a importância da preven-
ção e ressaltando os cuidados para conter a pro-
liferação do Coronavírus. “A ideia é agir em con-
junto, preservando a vida das pessoas. Quem não 
colabora com isso, é sim cúmplice do vírus”, disse.

Além da enfermeira, o fiscal sanitário da SMS, 
Ubiratan Gross Alencastro esteve presente na reu-
nião, reforçando que o momento é de “pulverizar” 
toda a cidade com este material publicitário que 
serve de alerta à população. “Conforme acorda-
do, os agentes também realizarão o trabalho de 
orientar o comércio local sobre os cuidados com a 
dengue e as maneiras de evitar a proliferação desta 
endemia”, explica.

Agentes da Dengue 
auxiliarão na 
conscientização contra a 
Covid-19

Pesquisador da UFFS deve 
investigar tratamento 
de lixiviado de aterros 
sanitários nas Missões

O professor coordenador do Programa de Pós-
-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis 
(PPGATS) da UFFS – Campus Cerro Largo, Fernando 
Henrique Borba, foi contemplado com uma Bolsa de 
Produtividade concedida pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A 
bolsa vai financiar, a partir de março de 2021, o proje-
to intitulado “Degradação de contaminantes químicos 
emergentes presentes em lixiviados de aterros sanitá-
rios (LAS) por processos de Eletro-Oxidação Avança-
da (EOA) e Oxidação Aeróbica (OBA)”.

Segundo o professor, o lixiviado é uma água resi-
duária de alta periculosidade para os seres humanos, 
pois apresenta características tóxicas, mesmo em 
baixas concentrações. “Ele pode afetar diretamente 
a saúde pública, provocando a possibilidade de inci-
dência de câncer, ansiedade, depressão e hiperativi-
dade. O projeto pretende, após identificar os princi-
pais contaminantes presentes no LAS, apresentar um 
sistema integrado de tratamento reduzindo os efeitos 
tóxicos, possibilitando, um descarte adequado e segu-
ro no meio ambiente. “Com o desenvolvimento deste 
trabalho espera-se apresentar uma técnica inovadora 
maximizando uma melhora na qualidade das águas, 
solos e da sociedade afetada na região das Missões”.

Divulgação AMM - Associação dos Municípios das Missões

O 7º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial
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Mais de três milhões deixam de ser 
revertidos à entidades assistenciais

Termina no dia 30 de dezembro o prazo para que os contribuintes do Imposto de Renda realizem a destinação 
de até 6% do imposto devido a entidades ligadas ao apoio de crianças, adolescentes e idosos de nosso município

Em menos de 15 dias encerra o período que per-
mite destinar parte do imposto de renda para enti-
dades assistenciais de Santo Ângelo. Até 6% do va-
lor pode ser depositado na conta do COMDICA e no 
COMID. Com este o recibo de depósito em mãos, 
basta levar o comprovante até a entidade escolhi-
da, pegar um recibo com os dados da beneficiada e 
quando for realizar a declaração, informar o valor e 
os dados para abater do imposto devido. 

Se preferir, o contribuinte poderá entregar o 
comprovante do depósito diretamente na sede dos 
Conselhos Municipais (junto ao Centro Municipal 
de Cultura), onde também poderá consultar quais 
entidades participam do projeto Rugido do Bem. 

Segundo a receita Federal de Santo Ângelo o 
município possui um potencial de destinação que 
ultrapassa os R$ 4 milhões por ano, mas as doações 
efetuadas pelos contribuintes têm alcançado ape-
nas 13% deste valor.

Diante deste contexto, a receita divulga os da-
dos e um passo a passo para quem deseja contri-

Na declaração 
de 2021:

Caso tenha impos-
ta a pagar: 

O valor será abatido 
do imposto devido

Caso tenha impos-
to a restituir: 

O valor será acresci-
do à sua restituição, 

corrigido 

buir com o projeto Rugido do Bem e incentivar que 
mais pessoas participem deste programa de incen-
tivo fiscal. 

CONTAS PARA DEPÓSITO
a) Fundo Municipal dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente de Santo Ângelo, CNPJ 

nº 19.115.167/0001-26:    Banco 041 - Banrisul, 
Agência 0370, conta nº 06.110.573.0-3 

b) Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Santo Ângelo, CNPJ nº 
25.902.730/0001-09: Banco 041 - Banrisul, 
Agência 0370, conta nº 04.122.174.0-5


