
A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Sábado, 19 de junho de 2021   |   Ano XXIV - Nº 2319   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

55. 3313-2577         55.99650-2577

Av. Rio Grande do Sul, N° 1140 - Sala 303
Santo Ângelo/RS

@DRLOURENCOMULLER

ACOMPANHE MEU TRABALHO:

WWW.DRLOURENCOMULLER.COM.BR

CRM-RS 34884/RQE 31681

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

PANDEMIA

Contracapa

Redução no número 
de casos ativos de 
Covid-19 em Santo 
Ângelo
Depois de um mês em 
níveis considerados críticos 
o número de casos ativos de 
COVD-19 volta ao mesmo 
patamar registrado em abril
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Previsão do Tempo

Fonte: Climatempo
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 12°
8°

17 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

16°
7°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

17º
7º

0 mm

18/6/2021 - 14h

1º Prêmio - 7.272
2º Prêmio - 0.864
3º Prêmio - 7.150
4º Prêmio - 5.136
5º Prêmio - 9.771
6º Prêmio - 0.193

18/6/2021 - 18h

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

MÍN.

Cheia
24/6 a 30/6

Crescente
18/6 a 23/6

BOLETIM CLIMÁTICO (JUNHO/
JULHO/AGOSTO) 

LIMPEZA DE RESERVATÓRIO

NOTAS

A cidade 
revela 

seus 
contrastes

Foto: Marcos Demeneghi

RETRATO COTIDIANO

Santo Ângelo! Um lugar onde 
a natureza e o asfalto convivem. 
Nela se encontram e quase se 
chocam o histórico e o moderno, 
o rural e o urbano, a fé e a razão. 
No trânsito, hora perturbado, 
e horas excessivamente calmo, 
fluem homens e mulheres que 
tiveram suas raízes na zona ru-

ral. É neste peculiar cenário de 
contrastes que a cidade escreve 
uma história ímpar e nas mani-
festações mais simples podemos 
nos reconhecer. 

Em 2015, um texto que pu-
blicamos aqui no Mensageiro 
sugere a reflexão sobre algumas 
características da cidade de San-

to Ângelo. A narrativa valoriza 
os contrastes entre o rural e o 
urbano e a foto registrada nesta 
semana, na qual uma laranjeira 
carregada de frutos contrasta 
com um prédio de concreto, su-
geriu o resgate da ideia central 
deste texto, que relembra esta 
característica. 

A condição de neutralidade climática (sem a in-
fluência de El Niño ou La Niña) está presente sobre 
o Rio Grande do Sul e deve persistir ao longo de todo 
o inverno. Essas condições favorecem as projeções 
dos modelos climáticos para a regularidade das chu-
vas e das temperaturas na região, no trimestre (ju-
nho/julho/agosto). Os modelos numéricos estimam 
para o mês de junho precipitações se comportando 
dentro da normalidade; para o mês de julho, preci-
pitações ligeiramente abaixo da normalidade para 
o período e para agosto, precipitações ligeiramente 
acima da normalidade climática. A média de preci-
pitação para a região (considerando a climatologia 
de precipitação da estação do INMET de São Luiz 
Gonzaga) apresenta para o mês de junho – 140mm; 
para julho – 131mm; e para agosto – 102mm. 

Com relação às temperaturas mensais os mode-
los estimam para a região missioneira um inverno 
com comportamento dentro da normalidade, com 
junho apresentando temperaturas dentro da média; 
julho, ligeiramente abaixo da média e agosto com 
temperaturas ligeiramente acima da média. 

A condição meteorológica no trimestre junho-
-julho-agosto é muito importante para o estabeleci-
mento e a fase inicial dos cultivos de inverno no Rio 
Grande do Sul. No mês de maio, com o enfraqueci-
mento do fenômeno La Niña, tivemos predominân-
cia de ocorrência de valores (irregulares) acima da 
Normal Climatológica, que é de 140 mm para este 
mês.

A limpeza do reservatório de água em formato 
de taça localizado no centro de Santo Ângelo, pró-
ximo ao Clube Gaúcho, deverá ser realizada no do-
mingo, dia 27, e poderá afetar a distribuição de água 
potável para 5000 clientes da CORSAN. Segundo a 
companhia o trabalho é realizado em cumprimento 
ao Decreto 23.430/1974. Também serão realizadas 
melhorias no sistema de expurgo da rede de distri-
buição de água. 

Em virtude deste serviço de manutenção ocor-
rerá a despressurização ou pouca pressão em de-
terminados locais de Santo Ângelo como: Bairros 
300 Anos, Reserva das Missões, Oliveira, Menges, 
Missões, Haller, Jardim das Palmeiras, Jardim Re-
sidencial Sabo, Bairro Harmonia e Kurtz. 

A CORSAN informa que o serviço de limpeza 
será realizado com qualquer tempo. A previsão é de 
iniciar o trabalho às 7h e concluir a limpeza às 11h, 
com isso a normalização da preção é esperada para 
as 14h. 
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MOBILIDADE URBANA

Objetivo de 
visibilidade, 
aconchego 

e resgate 
histórico

Uma nova sinalização turística deve ser implantada em Santo Ângelo

O projeto urbanístico da Rua 25 de Julho deve ser alterado. Pois 
obras de saneamento básico relacionadas ao esgoto pluvial e 

residencial exigiram a retirada das antigas floreiras, vegetação, 
bancos de concreto, bem como, do piso intertravado que pavi-

mentava aquela via pública. Diante deste contexto, foi estimula-
do um diálogo entre os engenheiros da secretaria de planejamen-
to, moradores e comerciantes que fazem uso mais efetivo daquele 

espaço, para delimitar as ações de reconstrução do calçadão de 
Santo Ângelo.

Rua 25 de Julho após a retirada do piso da pista e floreiras (foto de 15 de junho)

Foto: Marcos Demeneghi

Além da função principal que é corrigir falhas 
no saneamento básico, a concepção geral do projeto 
urbanístico da Rua 25 de Julho, entre a Marechal 
Floriano e Marquês do Herval está em função de 
medidas de segurança pública e adequação a rei-
vindicações de lojistas e moradores da rua.

Neste sentido a vegetação e o mobiliário vão pri-
vilegiar aspectos de visibilidade, ou seja, nada que 
tire a visão geral do espaço, pois segundo o Secretá-
rio de Planejamento Vinícius Makvitz, esta foi uma 
questão prioritária para os moradores e lojistas, 
que se queixavam de zonas escuras naquele espaço 
público. 

Além da iluminação pública já existente nos 
postes da RGE, serão implantadas luminárias bai-
xas temáticas, que além de intensificarem a ilumi-
nação pública noturna, sugerem aconchego e de-
vem trazer referencial histórico para moradores e 
visitantes da cidade.

A pista de rolamento de veículos e estaciona-
mento será reimplantada com novos tijolos de con-

creto no sistema intertravado, em duas cores, deli-
mitando a área com vaga para 44 veículos. 

O passeio público será em pedra basalto e com 
as tradicionais rampas de acessibilidade e piso tác-
til, mas também, mais largo que o convencional, 
com 5 metros de largura. Neste espaço, além das 
luminárias baixas, terá a reserva para implantação 
das floreiras e bancos de convivência. Mas a ideia, é 
usar árvores de pequeno porte e com diversidade de 

cores, além de floreiras e bancos leves que poderão 
ser implantados em parceria com os comerciantes 
do local. 

Depois de um consenso entre Poder Público e 
moradores, o trabalho de projetar as alterações está 
a cargo do Arquiteto Faylo Thomas, Engenheiros 
civis Stephanie Anesi de Oliveira, Tunian Müller e 
Engenheira Eletricista Franciele Dutra. A execução 
envolve o trabalho conjunto das secretarias muni-
cipais de Planejamento Urbano, Habitação, Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Corsan.  

O investimento estimado é de R$ 1 milhão, 
proveniente do Fundo de Gestão Compartilhada.

O prazo de conclusão anunciado pela prefei-
tura foi de 90 dias. A primeira etapa das obras 
da Rua 25 de Julho consiste na remoção da pa-
vimentação e calçadas, árvores e floreiras. A se-
gunda, na substituição das redes de água esgoto 
e, por fim, o projeto urbanístico com a pavimen-
tação, implantação das plantas, mobília e da ilu-
minação pública baixa.

Um projeto do Governo Municipal de San-
to Ângelo pretende estabelecer a padronização 
da sinalização que indica os atrativos turísticos 
locais. O Objetivo é proporcionar uma melhor 
orientação e facilidade de deslocamentos aos tu-
ristas e mesmo aos moradores e as diretrizes do 
projeto foram tratadas em audiência no dia 16 de 
junho.

A Administração considera uma proposta ino-
vadora, com a utilização de placas baixas e do mo-
delo semi-pórtico, com informações sobre pontos 
turísticos, serviços e localização de bairros. 

Além da sinalização, o objetivo é criar um cor-
redor turístico, facilitando o deslocamento dos 
ônibus que transportam os visitantes.

As placas terão tradução em braile, um mode-
lo pioneiro no Rio Grande do Sul, e contarão com 
QR Code para que os visitantes possam acessar 
todos os detalhes dos atrativos locais.

Também serão instalados dois painéis, com o 
posicionamento de todos os atrativos turísticos e 
estrategicamente instalados na estação rodoviá-

ria e no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju.
O prefeito Jacques Barbosa reuniu-se com os 

secretários municipais Vinícius Makvitz (Plane-
jamento Urbano e Habitação) e Francisco da Sil-
va Medeiros (Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano); diretor de Turismo, Romaldo Melher 
dos Santos; coordenador municipal de Trânsito, 
Gerson Rodrigues; engenheiro Jeroni Antunes e 
assessor Hasadias Amaral da Silva para discutir 
as ações.

O projeto tem recurso de R$ 400 mil, garan-
tido por meio de emenda do deputado federal 
Osmar Terra (MDB). Com o aval positivo do Mi-
nistério do Turismo, o projeto entra na fase de 
elaboração técnica, com a definição das vias que 
receberão as 60 placas de sinalização. 

O Prefeito acrescenta que  também está sendo 
realizado um estudo para a implantação de sina-
lização padrão para as ruas da cidade.

Faylo Thomas, Stephanie Anesi de Oliveira, Tunian Müller e 
Vinícius Makvitz (Secretaria do Planejamento Urbano)

Simulação das linhas principais do Projeto

Reunião sobre projetos turísticos 

Foto: Fernando Gomes
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MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

Solidariedade
O consulado do Internac-

ional em conjunto com a Asso-
ciação dos Colorados de Santo 
Ângelo (ASCOSA), através 
dos seus representantes, juíz 
de direito Luis Carlos Rosa e 
empresário João Veiga, real-
izou na tarde de ontem, dia 
18, entrega de dezenas de fral-
das para crianças ao Conselho 
Tutelar de Santo Ângelo. Os 
materiais serão distribuídos 
as famílias em situação de vul-
nerabilidade social, que foram afetadas em sua renda pela pandemia de Coro-
navírus. Uma grande ação dos colorados missioneiros.   

Merece aplausos
Os aplausos de hoje são para o artista plástico Gabriel Maschio. Filho 

da competente professora Márcia 
Maschio, é engenheiro por formação e 
atua no Tribunal de Contas do Estado. 
Paralelo a isso, vem se destacando na 
produção de belos e impressionantes 
quadros, os quais este articulista teve 
a satisfação de encomendar um exem-
plar.

Quem quiser conhecer mais sobre 
o trabalho de Gabriel, basta acessar 
o Instagram “Gaboartesa”, que inclu-
sive está realizando uma promoção em 
comemoração aos 3 mil inscritos. Para 
concorrer uma tela pintada pelo artis-
ta, basta curtir a página e marcar dois 
amigos, dizendo onde colocará o quad-
ro. O sorteio ocorrerá dia 01/07/2021 
às 19 horas e será transmitido ao vivo 
pela página do Instagram.  

Mudando de assunto
A semana que passou foi marcante na vida da comerciante Rose Rodri-

gues, minha mãe. Aos 50 anos fez a primeira dose da Astrazeneca em drive 
thru instalado em frente a Unidade Básica de Saúde do bairro Pippi, na maior 
ação até o momento, com 1700 doses distribuídas. Emocionada, agradeceu 
aos profissionais da saúde pela acolhida, saudando ao SUS e a Ciência. Por 
fim, pediu a quem puder ficar em casa, que fique e se proteja. Quem não puder, 

que faça suas tare-
fas com cuidado e 
responsabilidade 
e quem estiver nos 
grupos prioritários, 
que possam tomar 
a vacina.

Cultura
Também na tarde de ontem, dia 18, ocorreu nas dependências da Secretaria 

de Cultura de Santo Ângelo encontro para propor ações nos segmentos de cultu-
ra, turismo e esporte. A reunião que contou com diversas lideranças, explanou 
entre outros assuntos, sobre a inauguração da sede própria da Associação 

Santo-ange-
lense de Le-
tras (ASLE) 
e sobre a 
s i n a l i z a ç ã o 
turística no 
município.
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GERAL

O prefeito Jacques Barbosa anunciou na manhã desta 
sexta-feira, 18, que a audiência pública do Plano Plurianual 
(PPA) será online, por meio do Facebook da Prefeitura de 
Santo Ângelo - facebook.com/prefeituramunicipaldesan-
toangelo -, em live na próxima quinta-feira, dia 24, às 14 
horas. A opção pela audiência pública virtual acontece em 
função da pandemia.

O anúncio foi feito após reunião do chefe do Executivo 
com os secretários municipais Vinicius Makwitz, de Plane-
jamento Urbano e Habitação, e Hélio Costa, de Governo e 
Relações Institucionais, e os servidores municipais Eliseu 
Morin e Adriana Cardoso da Silva.

Jacques voltou a destacar a importância da participação 
da população e dos conselhos municipais na audiência pú-
blica que estabelecerá as diretrizes e ações para os próximos 
três anos de gestão e para o primeiro ano da administração 
que a sucederá, identificando e formulando projetos e pro-
gramas que precisam de uma maior intervenção da gestão 
municipal. “Administrar é ouvir as pessoas. É a população 
que indica as reais prioridades para Santo Ângelo e que nos 

instiga a buscar solu-
ções”, concluiu o pre-
feito.  

CONTRIBUI-
ÇÃO 

Qualquer cida-
dão pode dar a sua 
contribuição para 
o Plano Plurianual, 
sugerindo projetos 
e programas exequí-
veis para todos os se-
tores da administração 
municipal para o qua-
driênio 2022/2025. Inte-
ressados em contribuir po-
dem enviar seus projetos para 
a Secretaria Municipal de Plane-
jamento Urbano e Habitação, pelo e-
-mail seplan@santoangelo.rs.gov.br. 

A URI – campus de Santo Ângelo 
possui um portfólio de cursos de ex-
tensão de curta duração que visam 
atender profissionais em diferentes 
estágios de carreira. São aulas vol-
tadas para a prática e que propõem 
a complementação, a ampliação e a 
atualização de conhecimentos em 

áreas específicas, permitindo ao aluno 
a continuidade e o aprofundamento de 

seus estudos.
Eles foram pensados para quem ne-

cessita de flexibilidade e objetividade na 
hora de se atualizar.  Além de cursos presen-

ciais e semipresenciais, também são oferecidas 

opções de cursos online com aulas ao vivo, rompen-
do barreiras geográficas. São três modalidades com 
a mesma excelência de ensino: Presencial, Semipre-
sencial e Online.

 Os cursos são oferecidos de acordo com a de-
manda do público-alvo. Por isso, é importante aces-
sar as informações dos cursos e registrar o interes-
se para receber orientações a respeito da abertura 
das matrículas e do início das aulas. Cada curso tem 
uma duração específica e o investimento é de acor-
do com a carga horária estabelecida por cada um. 

Mais informações sobre os cursos podem ser 
obtidas na página da URI no endereço http://san.
uri.br/sites/site_novo/?page_id=26546 ou pelo 
fone (55) 3313-7968.

Uma audiência pública será realizada pela internet e discutirá o Plano Plurianual de 

Santo Ângelo, será na próxima quinta-feira, dia 24, no Facebook da Prefeitura 

População santo-angelense poderá 
sugerir prioridades de investimentos 
para o próximo ano

URI oferece portfólio com mais de 100 
cursos de extensão de curta duração
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Agenda Roama amplia sua sede e 
agora atende na Duque de Caxias

O investimento da Agenda Roa-
ma, que agora está em sede nova 
com 350 m², foi projetado para 
se aproximar e assessorar ainda 
melhor sua carteira de clientes. 
Possui uma história que ultra-

passa 33 anos em Santo Ângelo. 
Focada na contratação de segu-
ros, previdência privada, con-
sórcios e financiamentos, mas 

também, em todas as demandas 
relacionadas, como o encami-

nhamento da documentação no 
momento do sinistro

A Corretora de Seguros Agenda Roama é li-
derada pelos sócios proprietários Neri Minuzzi, 
Luciano Trintináglia e Mário Krinski e possui 
um time de sete colaboradores. Diferencia-se por 
prestar o atendimento personalizado e possuir 
soluções adequadas para cada situação: Seguro 
de vida, de automóveis, residencial, para condo-
mínios, frota corporativas e ainda soluções em 
previdência privada, financiamentos e consór-
cios. 

Neri Minuzzi conta que trabalha neste setor 
há 33 anos. Logo que encerrou atividades em uma 

empresa de seguros, abriu a Roama, palavra in-
dígena que lembra o sentimento de força/solides 
e no ano de 1995 uniu-se aos seus atuais sócios, 
Luciano Trintináglia e Mário Krinski, que lidera-
vam a Agenda. Foi assim que surgiu a Corretora 
de Seguros Agenda Roama, uma das mais sólidas 
e conceituadas corretoras de seguros de Santo 
Ângelo. 

Agora está localizada na Rua Duque de Caxias, 
1127, no centro de Santo Ângelo. Neri ratifica que 
o trabalho da equipe aproxima e descomplica a 
contratação deste tipo de serviço que está em fun-

ção da guarda do patrimônio dos Moradores. “O 
seguro traz segurança e o serviço da Agenda Ro-
ama permite estabelece um canal mais eficiente e 
descomplicado, tanto para fechar o contrato, mas 
principalmente, no momento do sinistro, ou seja, 
quando há a necessidade de acionar o seguro”. 
Argumenta Neri ao falar que está sempre a dis-
posição dos segurados que possuem a liberdade 
de usar um telefone da agenda e até mesmo dos 
sócios na hora de resolver os problemas relacio-
nados com o acionamento do seguro. 

Mais informações pelo telefone 55 3313-3043.

EMPREENDEDORISMO

Sócio Proprietário Neri Minuzzi Sede da corretora de seguros Agenda Roama  - Rua Duque de Caxias 
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Este ano sem dúvidas tem sido marcado pelos 
desafios. Desde que o corona chegou ao Brasil e 
começou a circular passando de um estado para 
outro e se alojando por onde passa, vimo-nos em 
meio a uma batalha sem fronteiras. Audacioso, o 
coronavírus ataca silencioso, sem aviso prévio, at-
ingindo as pessoas sem nenhum tipo de discrimi-
nação de classe social e sem nenhum vislumbre de 
piedade, deixando um vasto rastro de destruição.

Nesse rastro duas grandes áreas foram seria-
mente achatadas, que são as áreas da saúde e da 
economia. Mas tem uma terceira área (entre out-
ras) que sente os efeitos nocivos de toda essa pan-
demia, que é a educação. De uma hora para outra, 
no início do ano letivo, as aulas sofreram um forte 
abalo que deixou as salas de aula vazias e as escolas 
fechadas. 

Assim como em outros segmentos, foi preciso 
buscar soluções imediatas para que o ensino pu-
desse ter continuidade. As instituições melhor 
adaptadas tecnologicamente e melhor consolida-
das em termos de recursos estruturais e humanos 
puderam seguir em frente sem interrupções no se-
mestre letivo. Para isso, alteraram os métodos de 
ensino, substituindo a aula presencial por aulas 
online, de forma síncrona e em tempo real, valen-
do-se da tecnologia e das mídias sociais para esse 
fim. 

Sabemos, porém, que essa possibilidade está 
longe de atingir a maioria das escolas brasilei-
ras. Nesse ponto, podemos dizer, inclusive, que a 
crise gerada pela pandemia do coronavírus acen-
tuou as diferenças sociais. Quem era rico, continua 
rico, sem afetação. Mas quem era remediado está 
em processo de declínio, vendo suas economias e 
posses se esvair nos rastros maléficos dessa crise. 
Quem era classe média baixa e vivia do trabalho 
viu-se encurralado, com o salário cada vez mais ap-
ertado ou perdeu seu emprego ficando sem renda 
alguma. Quem já era pobre, com um salário mis-
erável, ficou mais pobre ainda, tendo de depender 
da boa vontade dos outros para por o alimento na 
mesa.

Toda essa situação se reflete no ensino. O que 
temos visto, inclusive na nossa cidade, é a força de 
vontade das escolas, pela perseverança de seus di-
retores, equipes diretivas e professores, que fazem 
tudo o que está ao seu alcance para dar continui-
dade ao ano letivo. Todavia, a falta de condições de 
muitas famílias é um forte impeditivo nesse sen-
tido, pois o acesso às mais altas tecnologias tem um 
preço impagável por parte de uma grande maioria 
da população.

Em vista disso, temos de reconhecer que o en-
sino sofre os efeitos dessa crise. Muitos serão os 
alunos com baixíssimo aprendizado nesse período 
e muitas serão as crianças seriamente prejudicadas 
em seu processo inicial de alfabetização. Por isso 
tudo, a crise gerada na educação deve ser colocada 
junto à crise da saúde e da economia, ocupando 
iguais patamares de importância nesse período de 
pandemia. Não podemos fechar os olhos para essa 
questão. O ensino segue um curso pré-determina-
do e, para que possa segui-lo, é preciso que os gov-
ernos coloquem a educação e o ensino no lugar que 
lhe é justo e de direito.

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
Servir desinteressadamente

A EDUCAÇÃO EM MEIO À PANDEMIA
CaL Dinalva Agissé Alves de Souza 

É comum nos dias de hoje com o uso inten-
so da tecnologia e trabalho remoto, as pessoas 
copiam conteúdo da internet para usarem como 
sendo de sua autoria, o famoso Ctrl+C e Ctrl+V.

A tecla Ctrl é a tecla do seu teclado (control) e 
a teclado C é copy, ou seja, seleciona-se um texto 
ou imagem e pressiona essa combinação de te-
clas. Após realizar esse procedimento de copiar, 
o conteúdo vai para um lugar chamado área de 
transferência, e posteriormente após pressionar 
a combinação das teclas Ctrl e V, onde o V não 
tem um significado, mas serve para colar o conte-

údo já copiado.
O detalhe aqui, é que você pode verificar se o 

conteúdo exposto foi copiado da rede mundial de 
computadores. Existem inúmeros programas que 
fazem esse serviço, mas hoje vou mostrar o Pla-
giarisma.

Ele pode ser usado através do serviço on line 
ou através do download do programa e posterior-
mente deverá ser instalado em seu computador.

Irei demonstrar através do serviço on line, 
para isso acesse esse endereço

1) http://plagiarisma.net/
2) Cole o texto a ser pesquisado para verifi-

car de qual site foi copiado (se é que foi copiado)
3) Clique no botão Check duplicate content

Após a busca do texto que resolvi pesquisar, 
pude constatar de qual site foi copiado, vejam:

Por fim, tudo certo! O texto foi copiado do meu 
próprio site www.andreruschel.com e ainda pude 
verificar que o texto que publiquei, também não 
foi copiado de nenhum outro lugar da web.

andre@escolabigmaster.com.br

Como verificar a originalidade do 
conteúdo de um texto

André Ruschel

A 2 fase do projeto Teatro, Museus e 
Missões da Turma do Dionísio prepara a 
série de vídeos, Olhares e Patrimônio e será 
realizada nos meses de junho e julho, com 
atividades formativas e culturais realizadas 
em plataforma virtual.

Os vídeos produzidos a partir do pro-
jeto serão lançados periodicamente nas 
redes sociais e no YouTube do Teatro A 
Turma do Dionísio: www.youtube.com/c/
TeatroTurmadoDionisio

Este material tem o propósito de tor-
narem conhecidos os diversos olhares que 
a população possui do patrimônio cultu-
ral das 7 cidades participantes do projeto: 
Cerro Largo, Cruz Alta, Ijuí, Santo Ânge-
lo, Santo Antônio das Missões, São Luiz 
Gonzaga e São Miguel das Missões. São 
imagens feitas por pessoas das cidades que 
compartilham suas percepções sobre o pa-
trimônio.

O Projeto Teatro, Museus e Missões, 
realizado pelo Grupo de Teatro A Turma 
do Dionísio foi selecionado no edital FAC 
Movimento e está sendo realizado com re-
cursos da Secretaria da Cultura - Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, por meio 
do Pró-cultura RS FAC – Fundo de Apoio 
à Cultura. 

As inscrições para uma oficina de vídeo e uma oficina de canto estão 
abertas e são disponibilizadas para a população por meio do Projeto 
Teatro, Museus e Missões – 2ª Etapa - liderado pela Turma do Dionísio

Olhares e Patrimônio

OFICINAS FORMATIVAS
Nesta fase do projeto estão programadas duas ofi-

cinas desenvolvidas em plataforma virtual.   
No dia 1º de julho, às 19 horas, acontece a Ofi-

cina de Vídeo, coordenada por Fábio da Costa Petry, 
formado em Comunicação Social – Publicidade e Pro-
paganda na Unijuí. E no dia 22 de julho, também às 
19 horas, acontece a Oficina de Canto, coordenada por 
Letícia Maria Sausen, com formação em educação mu-
sical e canto.

As oficinas podem ser acessadas gratuitamente 
pelo público interessado, a partir de 16 anos. Para ter 
acesso à plataforma das oficinas é necessário fazer a 
inscrição prévia, pelo fone/whats: (55) 9 9969-1959.

CULTURA



A REALIDADE DOS FATOS

ANOS
23O Mensageiro

O Mensageiro
Sábado, 19 de junho de 2021   |   Ano XXIV - Nº 2319   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

PANDEMIA

Cai o 
número 
de casos 
ativos de 
Covid-19

Número de casos ativos de covid-19 volta ao patamar registrado 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 vacina-
ção em um mesmo dia em Santo Ângelo. No drive-thru realizado na terça-feira, 
dia 15, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 1700 doses em pessoas da faixa 
etária de 50 a 54 anos. O processo vacinal ocorreu em frente à Unidade Básica de 
Saúde (UBS), no Centro Social Urbano, no período das 8h às 15h e a população 

formou uma fila quilométrica. Nesta mesma semana ocorreu a imunização de 
gestantes e puérperas com comorbidades, além de trabalhadores da saúde e os 
funcionários da indústria. 

As internações na ala Covid também diminuíram, no entanto, não é no mes-
mo ritmo, pois a ocupação dos leitos de UTI continua alto (no limite), pratica-
mente se mantém entre 15 e 18 pacientes internados diariamente. A ocupação 
de leitos na ala COVID-19, no dia 31 de maio (pico de internações) chegou a 76 
leitos, e na última quinta-feira, dia 17, estava na casa de 45.

A média diária de mortes em junho está próxima de dois pacientes por dia. 
De 1º de junho até 16 de junho, 914 pessoas foram infectadas e 34 pessoas foram 
a óbito. 

Depois de um mês em níveis considerados críticos o número de casos ativos de COVD-19 volta a cair em Santo Ângelo e 
nesta mesma semana foi realizada a maior ação de vacinação contra Covid-19, foram  1700 pessoas, em um único dia


