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A Defensoria Pública de Santo 
Ângelo está instalada, desde o mês 

de dezembro na Av. Venâncio Aires, 
1222 e o atendimento presencial 

segue suspenso por conta da pande-
mia de Covid-19
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Previsão do Tempo

Fonte: Climatempo
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 27°
17°

4 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

27°
16°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

28º
16º

0 mm

16/4/2021 - 14h

1° Prêmio -  4.221
2° Prêmio -  7.763
3° Prêmio -  3.808
4° Prêmio -  3.028
5° Prêmio -  1.611
6° Prêmio -  0.431

16/4/2021 - 18h

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

MÍN.

Nova
11/4 a 19/4

Crescente
20/4 a 26/4

Os conselheiros integrantes do Conselho 
Municipal do Idoso de Santo Ângelo, com 
profunda tristeza lamentam o falecimento de 
seu presidente Luiz Carlos Dallepiane ocorrido 
no último dia 11 de abril, juntamente com seu 
filho Leonardo.

Consternados com o fato desejam transmitir 
à esposa Rosaura, filho Guilherme e demais 
familiares, sinceros sentimento de pesar e 
solidariedade, rogando a DEUS que conforte 
seus corações e dê forças para continuarem 
na jornada da vida. 

Ao nosso querido presidente as 
homenagens pela dedicação permanente a este 
conselho como conselheiro, vice-presidente 
e presidente, bem como pela contribuição à 
comunidade de Santo Ângelo como liderança 
ativa e interessada em seu desenvolvimento. 
Descanse em paz amigo, que DEUS, a quem 
sempre foste dedicado e fiel, o acolha em sua 
Glória e conceda a recompensa merecida por 
todo o bem que praticaste em tua vida.

NOTAS

PROFISSIONAIS DA UPA E DO 
SAMU SÃO VACINADOS

Foram imunizados 77 trabalhadores que pres-
tam atendimento para a população santo-angelen-
se, estes profissionais atuam na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 24 Horas e no Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU) foram vacina-
dos contra a gripe (H1N1) nesta quarta-feira (14).

Segundo o diretor geral da UPA, Cristiano Ma-
rafiga Cordeiro, a média de atendimentos diários 
prestados pela UPA tem sido superior a 200, sendo 
cerca de uma centena destes relativos a Covid-19.

Fernando Gomes

VACINÔMETRO

O município recebeu 23.046 doses da vacina, sen-
do 15.983 para a primeira dose e 7.063 referentes à 
segunda aplicação. São 15.004 primeiras doses apli-
cadas (93,8% da dosagem recebida) e 4.399 segundas 
doses aplicadas (62,2% da dosagem recebida).

Entre os profissionais da Saúde são 3.719 vacina-
dos, além de 10.466 pessoas acima dos 63 anos e 375 
profissionais da segurança pública.

Duas empresas realizaram doações esta semana 
para a Central do Bem que é o braço solidário do 
Governo Municipal de Santo Ângelo. Na terça-feira 
(13), o Frigorífico Alibem, efetuou a doação de 180 
cobertores. 

A MB Farmácias também fez doação à Central do 
Bem. A loja localizada na Rua 25 de Julho esquina 
com Avenida Getúlio Vargas arrecadou produtos de 
higiene pessoal, doces e medicamentos. A entrega foi 
feita pela gerente Aline Nascimento. O coordenador 
Douglas Brum recebeu as doações.

Os donativos da Alibem foram recebidos pela 
primeira-dama Juliana Barbosa e entregues pelo 
superintendente da indústria, Juscelino Gonçalves. 

Acompanharam a entrega, a coordenadora da Cen-
tral do Bem, Tassiana Ribeiro e o secretário munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Ino-
vação, João Baptista Santos da Silva. 

Juliana lembrou que no ano passado o Alibem já 
havia doado 300 cobertores para a Central do Bem, 
além do repasse de diversos materiais e produtos, 
como máscaras e álcool gel, para auxiliar no combate 
a pandemia. “Uma empresa que está sempre cola-
borando com as nossas ações”, destacou a primeira-
-dama.

Os donativos entregues por empresas e popula-
res são repassados pela Central do Bem às famílias 
que estão cadastradas no programa.

SOLIDARIEDADE

Alibem e MB Farmácias 
entregam doações à 

Central do Bem
Cobertores, alimentos, medicamentos e doces serão repassados às famílias cadastradas

Foto: Fernando GomesFoto: Divulgação

João Baptista Santos da Silva, Juscelino Gonçalves, Juliana Barbosa, Tassiana Ribeiro 
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Rua Três de Outubro, 361 - (55) 3312-3204 / 9 9709-0755
      oticapaulo.sa          Ótica Paulo - Santo Ângelo

2 anos Ótica Paulo Santo Ângelo

A equipe que integra o projeto 
que pesquisa aspéctos da produção 
leiteira regional é multidisciplinar, 
composta por estudiosos que atuam 
em situações-problemas de acordo 
com as demandas do laboratório de 

inovação do leite: Bruna Teresinha 
Klassen Tusset, Maria do Carmo Bar-
bosa Teixeira e Paula Gabriela Dalla 
Porta – todas do curso de graduação 
de Engenharia Química, como bol-
sistas CNPq, e a bolsista PIIC da URI 

Karolaine Harter e Silva, do curso de 
graduação de Medicina Veterinária, 
além de pesquisadores nas áreas das 
engenharias, química, agronomia, 
administração, biologia e farmácia.

O projeto está realizando a asses-
soria para Boas Práticas de Fabrica-
ção de Produtos e Processos de Leite 
das Cooperativas COMTUL, COTRI-
ROSA e COOPERMIL, que integram 
o sistema CCGL e entregam leite para 
a COOPEROQUE.  O Centro de Apoio 
para o Desenvolvimento de Produ-
tos e Processos de Leite para as co-
operativas viabiliza soluções, gera 
desenvolvimento e inovação para a 
sustentabilidade da cadeia do leite na 
Região Noroeste. O CADEPPL pos-
sibilita às indústrias da região aces-
so a análises de contagem de células 
somáticas e contagem de padrão de 
placas, que é a contagem bacteriana 
total, viabilizando informações e as-
sim obtendo melhorias na qualidade 
do produto in natura, setor mais pro-
pício à contaminação.

A constituição de redes de coo-
peração, o estabelecimento de par-
cerias entre os setores produtivos, 
os institutos de pesquisas e as uni-
versidades, formam os Sistemas de 
Inovação que são a base do desenvol-
vimento regional. Segundo o enten-
dimento moderno a respeito, o que 
constitui os Sistemas de Inovação 
são precisamente as parcerias esta-
belecidas entre o setor produtivo, os 
institutos de pesquisa e as universi-
dades. Acrescento neste Sistema o 
governo, formando a tríplice hélice 
do desenvolvimento.

LABORATÓRIO DE ANÁLISE
No mês de março de 2021 foi ad-

quirido através de importação e com 
recursos do MCTIC equipamento no 
valor de R$ 500.000,00 que realizará 
análises de contagem de células somá-
ticas e contagem bacteriana total com a 
identificação de agentes causadores de 
mastite presentes no leite. Com a aqui-
sição deste equipamento será possível 
efetivamente iniciar a implantação dos 
serviços destas análises, permitindo 
que as empresas e produtores de leite 
encaminhem as amostras de leite para 
o laboratório.

A implantação do Laboratório de 
Inovação de Análise de Leite e de Apoio 
para as Empresas (LIALAE) está pre-
vista para o mês de maio de 2021, com 
a presença do Ministro do MCTIC - Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações - Marcos Pontes, 
Ministro do Tribunal de Contas da 
União - João Augusto Ribeiro Nardes e 
outras autoridades do governo federal.

PESQUISA JÁ EDITADA 
EM LIVROS

Considerando a importância do leite 
na alimentação e as condições ainda de-
ficientes, verificou-se a necessidade de 
registrar o estudo em livros, foram dois: 
"Boas Práticas de Laboratório de Plata-
forma de Leite Cru de Cooperativas da 
Região das Missões" e "Boas Práticas de 
Leite Cru Pré Beneficiado de Cooperati-
va da Região das Missões-RS".

Em atendimento a outras demandas 
do projeto foram publicados resultados 
da pesquisa de campo de avaliação dos 
sistemas de Compost Barn, que são sis-
temas confinados de produção de leite, 
com crescimento em todas as bacias 
leiteiras, e apresentando resultados 
expressivos em relação ao aumento 
da produção.

LITERATURA CIENTÍFICA

URI coordena 
pesquisa sobre a 
atividade leiteira 

regional

Divulgação URI

Imagem da capa do livro "Boas Práticas de Laboratório de Plataforma de Leite Cru de Coop-
erativas da Região das Missões

A URI Santo Ângelo implantou o CADEPPL - Centro de Apoio para 
o Desenvolvimento de Produtos e Processos de Leite para as coopera-
tivas da região das Missões, coordenado pelo professor doutor Marce-
lo Paulo Stracke e que funciona nas dependências do TecnoURI- Par-

que Tecnológico das Missões
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MISSÕES EM FOCO

Retorno
Com muita satisfação que retorno a escrita nas pá-

ginas do prestigiado Jornal O Mensageiro, o qual estive 
afastado desde 2019, atarefado com questões profission-
ais. Todavia, como diz o adágio “O bom filho a casa torna”, 
retomo este espaço de conversações, a convite do amigo 
jornalista e consagrado colunista social Amauri Lírio.

Lembro que comecei minha trajetória profissional 
no JOM, como carinhosamente o chamávamos, há mais 
de 10 anos, pelas mãos do então diretor Arlindo Diel. A 
sede do periódico estava situada na Avenida Florência de 
Abreu, no prédio onde hoje é o Restaurante Al Manara, 
onde pude compartilhar como repórter com excelentes 
profissionais, entre eles o saudoso Luis Fernando de 
Souza, além dos conhecidos Amauri Lírio, Tanara Man-
tovani, Rodrigo Bergesleithner, Daison Wobeto, Marcos 

Demeneghi, Arthur Hamerski, entre outros. Já como colunista, dividi espaço com 
os competentes articulistas Adão Lago Pinto, Renê Rosenthal, Antonio Rousselet, 
só para citar alguns importantes nomes.

Por fim, apresento aos caros leitores a coluna “Missões em Foco” que se propõe 
justamente a dar ênfase as boas coisas da nossa terra, mesclando iniciativas em-
preendedoras que visam alavancar o desenvolvimento local e regional e também os 
aspectos da nossa cultura. A todos, meu mais sincero agradecimento pela acolhida.

Jonatã Ferreira

Merece aplauso
O governo do Estado recebeu proposta oficial da Gol Linhas Aéreas para am-

pliar os voos no Rio Grande do Sul. A proposta entregue pela empresa de adesão 
ao marco regulatório já existente deverá ser analisada. De acordo com os planos da 
companhia aérea, as cidades de Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo 
seriam ligadas à capital de São Paulo por voos diretos e, de lá, para os demais des-
tinos. Atualmente, a Gol opera desta maneira com rotas na cidade de Caxias do Sul 
e deve retomar, no final de maio, os voos em Passo Fundo. Este anúncio representa 
um avanço nas questões de logística para a região, alavancando o desenvolvimento 
das Missões. Muitos aplausos!

Ouro e Prata
Sou um fiel cliente da Ouro e Prata, 

inclusive fazendo parte do Programa de 
Fidelidade da empresa. Ainda durante 
minhas andanças rumo a Bahia, tive a 
satisfação de iniciar meu percurso em 
ônibus Bio Safe da Ouro e Prata. Além 
do carro ser muito confortável, ainda 
pude conferir os métodos de segu-
rança que a empresa emprega durante 
estes tempos de pandemia. Limpeza de 
100% do ambiente interno antes de cada viagem; Disponibilização de álcool em gel 
70%; Desinfecção por névoa que garante até 3 dias sem vírus; O ar-condicionado 
que renova e purifica 100% do ar interno; Uso obrigatório de máscara; Medição 
da temperatura de motoristas. Com tudo isso, posso dizer aos caros leitores que 
obviamente quem puder deve ficar em casa, mas quem precisa, como eu, fazer sua 
viagem, seja a negócios ou para saúde, está muito seguro viajar com a Viação Ouro 
e Prata.

Mudando de assunto
A semana que passou foi marcante na vida da professora aposentada Odete Bit-

tencourt. Prestes a completar 80 anos em julho, fez a segunda dose da Coronavac 
em drive thru instalado em frente a Uni-
dade Básica de Saúde do bairro Pippi. 
Emocionada, agradeceu aos profission-
ais da saúde pela acolhida, saudando ao 
SUS e a Ciência. Por fim, pediu a quem 
puder ficar em casa, que fique e se pro-
teja. Quem não puder, que faça suas 
tarefas com cuidado e responsabilidade 
e quem estiver nos grupos prioritários, 
que possam tomar a vacina. Está dado o 
recado dona Odete!

Azul
Atualmente a Azul Linhas Aéreas opera no 

Aeroporto Sepé Tiarajú com voos semanais li-
gando a cidade a Capital do Estado. Em recente 
conversa com a sócia da loja Azul de Santo Ân-
gelo, senhora Maria Ramires, esta relatou os 
desafios de atuar no transporte aéreo durante a 
pandemia, e ressaltou que os serviços oferecidos 
pela companhia seguem a disposição, inclusive 
com perspectiva de que possam ser ampliados 
alguns serviços na região.

Por falar nisso...
Em fevereiro tive o prazer de viajar com a Azul 

Linhas Aéreas, perfazendo um roteiro que incluiu 
São Paulo, Salvador e Recife. Foi impressionante 
o atendimento oferecido pela empresa, com rig-
orosas normas sanitárias para embarque em suas 
aeronaves. Já na entrada foi aferido a tempera-
tura, oferecido álcool gel em sachê, além de uma 
completa desinfecção por névoa antes da deco-
lagem. Durante o voo, sem turbulências, diga-se 

de passagem, não era permitido retirar a máscara, o que foi devidamente observado 
pelos comissários de bordo. Não foram distribuídos os tradicionais lanches, por 
recomendação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

jonata.junior@bol.com.br
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UTILIDADE PÚBLICA

A Defensoria Pública Regional de Santo Ângelo, 
que abrange, também, os municípios de São Miguel 
das Missões, Entre-Ijuís, Vitória das Missões e Eu-
gênio de Castro, está desde meados de dezembro, 
em um novo prédio de 270m² localizado na Av. 
Venâncio Aires. Os atos de identificação do prédio 
estão sendo ultimados, e na próxima semana a po-
pulação já deve visualizar os letreiros da nova sede. 

O diretor, Waldemar Menchik Júnior, lembra 
que a defensoria sempre esteve dentro do espaço do 
Judiciário, no entanto, é independente, autônoma 
e a nova sede dará mais visibilidade institucional. 
Além disso, é mais adequada para a atuação dos de-
fensores públicos e para ofertar acolhimento a po-
pulação assistida.

A Defensoria Pública atua em prol das pessoas 
carentes (cuja renda não exceda a três salários mí-
nimos), prevista na Constituição de 1988. Foi cria-
da, no Estado, em 1994, quando foi instalada em 
Santo Ângelo, com os então Assistentes Judiciários, 
Drs. Hotony de Jesus Braga e Clóvis Jesus Severo 
(aposentados, que faleceram no ano passado).

A atuação dos defensores públicos se dá na Jus-
tiça estadual, envolvendo processos cíveis e crimi-
nais, sendo que, atualmente, são quatro os profis-
sionais que nela atuam:

Angelita Maria Maders (1ª e 2ª Varas cí-
veis), Bruno Pugialli Cerejo (1ª Vara criminal e 
vara das Execuções criminais), Andréia Filianot-
ti Gasparini ( Vara da Infância e Juventude e 3ª 
Vara Cível e Waldemar Menchik Júnior, com 
atuação da 2ª Vara Criminal e Vara da Fazenda.

SERVIÇOS MAIS ACESSADOS
Menchik ressalta que além das atividades cíveis 

e penais, normalmente atendidas em grande núme-
ro, uma das área mais procuradas nos últimos anos 
tem sido a busca por medicamentos, tratamento e 
cirurgias. O defensor acredita que este fenômeno 
esteja associado ao empobrecimento da população, 
o que, aliás, tem gerado um aumento substancial do 
fluxo de procura dos serviços da Defensoria. No pe-
ríodo, a Defensoria teve 2.241 novos assistidos, ou 
seja, até então não eram atendidos pela Instituição.

ATENDIMENTO DESDE QUE INICIOU A 
PANDEMIA

O defensor reuniu os dados de atendimento e 
identificou que, desde o final de março de 2020 até 
o dia 13 de abril, foram feitos 22.481 atendimentos 
(entre presenciais, telefone, e-mail, vídeo e celular), 
5 júris e 573 audiências.

Menchik esclarece que de outubro para cá, em 
parceria com o Poder judiciário e Ministério Público, 
a Defensoria passou a atender, também, no plantão 
regionalizado de finais de semana, para suprir a im-
possibilidade das audiências de custódias. E, Wal-
demar é um dos defensores atuantes no chamado 
`plantão de sobreaviso´, que agora existe em todas 
as comarcas e defensorias públicas do estado do RS.

No período de bandeira preta, apenas os casos de 
urgência são realizados. Contudo, durante a pande-
mia, a maioria dos atendimentos é feita pelo telefone 
55-3313-4578, com orientações e recebimento de do-
cumentos, com o normal encaminhamento de pro-
cessos. Ainda assim, as audiência continuam sendo 
feitas, agora por vídeo conferencia.

A Defensoria Pública de Santo Ângelo está instalada, desde o mês 
de dezembro na Av. Venâncio Aires, 1222 e o atendimento presen-

cial segue suspenso por conta da pandemia de Covid-19

Defensoria Pública 
em sede própria

Foto - Marcos Demeneghi

Edificação onde está localizada a nova sede da Defensoria Pública Regional em Santo Ângelo - Av. Venâncio Aires, 1222 
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INFRAESTRUTURA

A lombada 
fora do padrão
Uma lomba implantada sem estudo prévio  na Rua Marquês 
do Herval cumpre a função de conter a água da chuva, mas 

causa prejuízo para motoristas de automóveis e até desenten-
dimento entre vizinhos

Uma lomba fora do padrão de 
tamanho causa estragos em escapa-
mentos de alguns automóveis, serve 
de barreira para a água não invadir 
residências, mas esta prática urbana 
fora de padrões adequados já gerou 
discórdia entre vizinhos que moram 
próximo deste lugar em Santo Ângelo. 

Esta lombada irregular foi realiza-
da na Rua Marques do Herval, na zona 
norte de Santo Ângelo, ao cruzar a Av. 
Salgado Filho. A lombada foi feita para 
evitar que a água da chuva invadisse a 
casa da esquina. 

Antes das obras de pavimenta-
ção da Av. Salgado Filho e melhorias 
realizadas na rede de esgoto pluvial 
naquela região, até mesmo o corpo de 
bombeiros foi chamado para atender 
ocorrências causadas pelo excesso de 
água que desce pela Salgado Filho em 
dias de chuvas mais fortes. 

A quantidade de água continua 

volumosa e eventualmente não fica 
retida pelo sistema, mesmo depois da 
qualificação da malha asfáltica e de 
melhorias na rede de esgoto pluvial 
realizado naquela região da cidade. 

Em dias de chuva, um dos mora-
dores vigiava o local, limpava a boca 
de lobo preventivamente para evitar 
que o lixo não fosse obstáculo para 
a água entrar na grade. Cansado de 
monitorar a chuva, ele resolveu fazer 
um buraco no asfalto para aumentar 
a vazão daquela boca de lobo e cau-
sou atrito com outros moradores, 
que acharam inadequada a sua ati-
tude. 

Embora não aparente alta de-
mais, o declive da rua Marques do 
Herval naquele lugar, acentua a al-
tura da lombada que necessita de 
um preenchimento para suavizar o 
processo de cruzamento dos auto-
móveis.

Foto: Marcos Demeneghi

Cruzamento da Rua Marques do Herval com a Av. Salgado Filho

Boeiro que antecede o cruzamento com alargamento popular
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Com a atual situação estamos reali-
zando reuniões online, aulas e qualquer 
outro tipo de encontro.

Já é comum nessas reuniões você es-
cutar barulhos externos como latido de 
cachorros, crianças chorando, entre tan-
tos outros. Geralmente os participantes 
costumam colocar seu microfone no mudo, mas algumas vezes é exatamente na 
hora que você está falando que o seu cachorro começa a latir e aí você fica sem 
saber o fazer.

A Microsoft introduziu no Teams lá em meados de dezembro passado um re-
curso chamado Noise suppression (Suprimição de ruído). Quando o microfone é 
ligado em uma reunião ou chamada do Teams, o ruído de fundo ao seu redor, como 
papéis mexendo, portas batendo, cachorros latindo e assim por diante. 

O Teams oferece três níveis de supressão de ruído para ajudar a manter o foco 
dos participantes da reunião:

Automático (padrão) O aplicativo Teams decide sobre o melhor nível de supres-
são de ruído com base no ruído local.

• Alto: Suprime todo o som de fundo que não seja fala.
• Baixo: Suprime níveis baixos de ruído de fundo persistente, como ventilador 

de computador ou ar condicionado. 
• Desligado: A supressão de ru-

ído está desativada. Use esta con-
figuração para microfones de alta 
fidelidade em ambientes de baixo 
ruído.

Como eu configuro esse recurso 
na minha reunião:

1) Acesse sua reunião no Te-
ams > clique em Configurações

2) Defina o tipo a suprimição 
de ruído:

Pronto!
Para testar, entre na sua reunião 

com uma música tocando no seu 
smartphone e irá perceber que os 
participantes da reunião não irão es-
cutar o som da sua música.

andre@escolabigmaster.com.br

Reduzindo “barulhos externos”
em suas reuniões online

André Ruschel

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Encomendei via internet e reli há poucos dias 

o livro A Guerrilheira de Deus, escrito por Afonso 
de Santa Cruz, que trata sobre a vida de Teresa Ver-
zeri. A obra, de apenas cento e trinta e três páginas 
e trinta capítulos curtos, mereceria leitura de todos 
quantos gostam de ler. Li-a na década de sessenta 
do século passado em Cerro Largo, no Seminário 
São José, hoje UFFS, tempo em que li também e 
em março deste ano reli O Escravo de Cartegena, de 
Roberto Tarso, Alma de Alpinista, de Anton Koch, e 
de Afonso de Santa Cruz mais estes três: Despistou 
Mil Secretas, O Escândalo dos Kostkas e O Porteiro 
de Montesión. 

Segue-se dizendo que Bérgamo, na Itália, na en-
costa dos Alpes lombardos, banhado pelos rios Sér-
gio e Brembo, tem por padroeiro Santo Alexandre, 
um cavaleiro do exército do imperador Diocleciano, 
no século III d.C. Alexandre, por ser cristão e não 
querer adorar ídolos de Diocleciano, teve de ceder 
o pescoço à espada. Pois nessa cidade, no século 
XIX, moravam Antônio e Helena Pedrocca Grumelli 
Verzeri e os filhos deles, Teresa, menina buliçosa e 
irrequieta, um diabrete indomável, de caráter defi-
nido e resoluto, Catarina, quieta e calma, Jerônimo, 
que viveu poucos dias, outro Jerônimo, chamado 
Momolo, mais tarde padre, Antonieta, reservada e 
séria, e Judite. O mundo no século XiX, de modo es-
pecial a Europa, andava mal, a revolução francesa 
deixou-os em pedaços e o jansenismo estava ma-
tando a Igreja. Tempo também de criança cometer 
sacrilégio se recebesse a primeira comunhão antes 
dos dez anos de idade.

Teresa Verzeri tinha sete intercessores ou padro-
eiros: Santa Ana, Santa Maria, Santa Teresa, Santa 
Catarina de Sena, São José, Santo Inácio de Loyola 
e Santo Alexandre. Finda a missa, Antônio, pai de 
Teresa, ao dar ao padre Locatelli o nome de Teresa 
para ser batizada, declinou o nome de Ana, Maria, 
Teresa, Josefa, Catarina, Inácia... Teresa, quando 
jovem, era lindíssima, simpática e empática, atraía 
por esses e outros predicados muitos jovens para 
namoro, até mesmo um dos mais acatados cidadãos 
de Bérgamo, ou seja, o conde Venceslau Albani, o 
qual também lhe pediu a mão em casamento. Todos 
os pretendentes ouviram não. 

Em 31 de julho de 1841, festa de Santo Inácio de 
Loiola, em Delfos, Teresa e companheiras tiveram 
pelo Papa Gregório XVI, com esforço incansável 
de Dom Morlacchi, aprovada a Congregação Filhas 
do Sagrado Coração. Teresa viveu 51 anos: de 31 de 
julho de 1801 a 3 de março de 1852. Mataram-lhe 
o corpo terríveis convulsões epilépticas. Muitos de 
Bérgamo e arredores tinham-na como mulher per-
igosa, que poderia dirigir uma revolução. Pelo Papa 
Pio XII, 1946, na Terra e no Céu, beata Teresa, de-
pois santa Teresa.

SOLIDARIEDADE

Texto escrito pelo Rotaract 
explica este projeto, focado 
na ajuda a animais vítimas 
de abandono e maus-tratos.

ABRIL LARANJA:
juntos em defesa aos animais

Há algum tempo o Rotaract vem 
falando sobre o abril laranja na 
página do instagram: trata-se 
de um mês dedicado à preven-
ção contra a crueldade animal. 
Aproveitando a data, o Rotaract 
Club de Santo Ângelo uniu for-
ças com o Rotaract Club de São 
Luiz Gonzaga e está realizando 
o projeto denominado “Planner 
Dog”, o qual tem como finalida-
de principal ajudar os animais 
atendidos pelas instituições Pa-
tas Solidárias, de São Luiz Gon-
zaga e Grupo de Proteção Ani-
mal, de Santo Ângelo.

O projeto visa inicialmente 
arrecadar ração, dinheiro e ma-
teriais necessários para auxiliar 
no tratamento e proteção de 
animais vítimas de abandono e 
maus-tratos. Além disso, o pro-
jeto busca disponibilizar a todos 
esses animais uma sessão de ba-
nho e tosa, para que, posterior-
mente, sejam realizadas fotos 
que irão auxiliar na divulgação 
dos animais fomentando assim 
a adoção responsável. A terceira 
etapa do projeto, será a confec-
ção de “planners” com as fotos 
dos animais e comercialização 
para que seja possível angariar 

fundos e assim custear o máxi-
mo de tratamento veterinário 
possível. 

Com relação a primeira eta-
pa do projeto, os banhos serão 
realizados no próximo sábado 
(24). O Rotaract está em busca 
de apoio das clínicas e pet shops 
da cidade, a fim de obter banhos 
para todos os 18 animais abri-
gados pelo Grupo de Proteção 
Animal. Caso você queira aju-
dar, entre em contato pelo 55 9 
99681485 (Fabiana).

Doações em dinheiro podem 
ser feitas através da chave pix: 
(55) 999459070.

Doações de ração podem ser 
entregues em alguns dos pontos 
de arrecadação, quais sejam: 
Jornal O Mensageiro e Wizard 
Idiomas (rua Sete de Setembro 
1121).

Ainda é possível que os com-
panheiros do Rotaract façam a 
retirada da doação diretamente 
com você.

Maiores informações podem 
ser obtidas através do contato 
com os integrantes do Rotaract 
em Santo Ângelo e por meio dos 
canais oficias no Instagram @
rctsantoangelo.

Dessa forma, o Rotaract 
Clube aproveita o espaço para 

agradecer todos os parceiros 
do projeto até o momento. Pes-
soas especiais como a Francine 
Jurak, Fran Zini, Bruna Bitten-
court, Alex Satler, Ricardo Du-
arte, Ana Paula Ribas, Nizele 
Calegaro, Juan Rocha, Daniela 
Karling, Luiz Baron, Vitória Va-
landro e Cleusa Souza, fizeram 
suas doações em dinheiro e ra-
ção. Os valores arrecadados se-
rão revertidos para compra de 
medicamentos e outros insumos 
para esses animais. 

Igualmente, o Rotaract agra-
dece a Caprichos Pet Shop, 
Auq’mia e Vila Pet Estética Ani-
mal, pelo apoio na doação de ba-
nhos para nossos cachorrinhos! 

O clube agradece à profissio-
nal Priscila Rodrigues por ter 
cedido espaço em suas redes so-
ciais para divulgação do projeto. 

Ainda, somos imensamente 
gratos ao Jornal O Mensagei-
ro de Santo Ângelo, em espe-
cial aos companheiros Neco e 
Amauri, que estão ao nosso lado 
na divulgação desse projeto! 

Agradecemos a todos vocês 
que de alguma forma estão nos 
auxiliando, e, se você está lendo 
isso e ainda não doou, chama a 
gente que dá tempo, a arreca-
dação será feita até o dia 25 de 
abril! Contamos com vocês!

ROTARACT :
PROJETO
PLANNER
DOG
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A equipe de servidores da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social 
e Cidadania lamenta profundamente 

com sentimentos de dor, tristeza e, já de 
saudade, o óbito do colega e amigo, Luiz 
Carlos Dallepiane, ocorrido no dia 11 de abril 
de 2021.

O senhor Luiz Dallepiane desempenhava 
suas atividades no Programa ACESSUAS 
Trabalho, não obstante, pela sua dinâmica e 
presteza não se furtava em auxiliar os demais 
setores desta Secretaria sempre que houvesse 
necessidade.

Pessoa dinâmica, interagiu com todos os 
colegas de maneira ímpar. Sempre solícito a 
tudo cativou a simpatia da equipe, tornando-
se um inigualável companheiro de trabalho. 
Pela sua experiência de vida familiar, social e 
empresarial, com ser carisma e ar professoral, 
conquistou a simpatia e o carinho de todos, vindo a ser, de forma natural, um 
grande conselheiro para os momentos mais difíceis porque passamos em virtude 
da pandemia COVID-19. E, justamente, foi essa doença, apartadora de vidas, 
que levou nosso grande amigo e colega de forma tão rápida, consternando a 
todos os colegas.

Neste momento tão doloroso é difícil encontrar as palavras certas que 
possam ilustrar aquele que foi um colega de trabalho exemplar e especial. Foi 
uma grande perda que todos sofremos, e não será fácil; sabemos que se ainda 
estivesse aqui, não baixaria os braços e usaria a dor para dar apoio a todos e 
seguir em frente.  

Nossas condolências à família enlutada do seu Luiz Dallepiane e de seu 
filho Leonardo que também foi a óbito neste mesmo dia.

Partilhamos com a família a dor da perda de nosso colega e temos certeza 
que seu exemplo de vida será uma presença viva nos momentos mais difíceis. 
Também de agradecer  a graça que tivemos  de conviver com este querido 
colega, amigo e conselheiro.

Nossos votos de pesar a todos os familiares, amigos, colegas de profissão e 
que Deus, em sua infinita bondade conceda a seu Luiz Dallepiane o descanso 
eterno.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Hoje a saudade nos faz
mais uma visita... 

Compreender os propósitos de 
Deus muitas vezes pode ser uma 
tarefa bem difícil, principalmente 
quando a tristeza bate na nossa 
porta porque acabamos de perder um ente querido. Lágrimas passam 
pelos nossos olhos constantemente e o vazio da saudade aumenta o 
sofrimento severamente.

Hoje a saudade nos faz mais uma visita, mas não vem acompanhada 
da tristeza como protagonista. Com corações mais confortados, 
dedicaremos este dia para relembrar os bons momentos que foram 
compartilhados e como a presença de uma pessoa tão querida foi 
capaz de transformar tantas vidas.

Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a 
cada dia e que daqui para frente esta ausência seja capaz de fortalecer 
ainda mais os laços da nossa família. O vazio que ficou jamais será 
preenchido, mas com a paz de Deus em nossos corações será bem 
menos difícil. O céu comemora hoje um ano da vida eterna de uma 
pessoa muito especial, que para sempre estará na nossa memória e 
influenciará eternamente a nossa história.

Esposa Manoela, filhas Patrícia e Daiana.

A família convida para missa de 1º ano de falecimento, dia 
18/04 (domingo) às 19 horas, na Catedral Angelopolitana, e  
dia 19/04 (segunda-feira) às 17 horas, na igreja do Carmelo (missas 
com público reduzido).

Ari Zenkner
*11/01/1951
+19/04/2020

1º ANO DE FALECIMENTO


