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Santo Ângelo recebeu a ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, e 
o vice-governador Ranolfo Vieira 
Júnior e também apresentou a sua 

pauta de reivindicações

Município repassa 
demandas para 
Ministra da Agricultura

Foto: Fernando Gomes/AIPMSA
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IMÓVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

Maiores informações pelo fone
(55) 9.9626-7345

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 38°
23°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

39°
24°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

36º
23°

16 mm

MÍN.

14/1/2021 - 14h

1° Prêmio -  5.806 
2° Prêmio -  4.620
3° Prêmio -  8.908
4° Prêmio -  0.214
5° Prêmio -  2.219
6° Prêmio -  1.767

14/1/2021 - 18h

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

Crescente
9/1 a 16/1

Cheia
17/1 a 01/2

Keny Rogers

Trio vai levar músicas 
nativistas ao brique da 

praça
Keny Rogers, Lorenzo Rossini e João Cócaro farão o Show das Onze, 

tradicional brique ainda receberá ação do SENAC e vacinação contra a 
covid

BRIQUE DA PRAÇA

As atrações do tradicional Brique da Praça se-
guem neste ano com seus expositores apresentando 
novidades, além do Show das Onze que apresenta 
seu eclético momento cultural e neste domingo, 16, 
o trio composto por Keny Rogers, Lorenzo Rossini 
e João Cócaro vão levar musicalidade com sotaque 
gaúcho e muito talento. Keny Rogers é percussio-
nista, músico há 18 anos e já acompanhou bandas, 
grupos e artistas diversos, dentre eles Banda Os Ca-
pitais, Balança Brasil, Carol Banda Show e outros 
projetos sertanejos, samba e pagode e atualmente 
acompanha o Grupo Tô di Boa e Os Caraguatás.

Lorenzo Rossini é acordeonista e vocalista do 
grupo Os Caraguatás, professor de acordeon, com-
positor e arranjador de músicas gaúchas e partici-
pante de projetos artísticos culturais na região das 
missões. João Cócaro iniciou na música aos 9 anos 
de idade, quando aprendeu a tocar violão e aos 14 
anos conquistou o 1º lugar no 3º Canto Piá Mis-
sioneiro, sendo que atualmente integra o grupo Os 
Caraguatás, possui 3 CD’s gravados e recentemen-
te participou do Reality “ Estrelas do Sul”, produzi-
do pelo Santo Fole, na cidade de Irati/PR.

SENAC SANTO ÂNGELO VAI LEVAR 
OFICINAS PARA A COMUNIDADE

Na parceria com a Associação do Brique da 
Praça, o SENAC começa a apresentar seus proje-
tos para os frequentadores do evento dominical e 
neste domingo, 16, o tema que será trabalhando 
é o “Jovem Aprendiz do Senac”, onde teremos a 
presença da Diretora Andréia dos Santos Moreira 
tirando as dúvidas sobre esse programa que faz 
parte dos projetos neste início de ano, sendo que 
a diretora vai estar disponível para fazer um bate 
papo e tirar dúvidas dos jovens e pais que tenham 
interesse em conhecer melhor o programa e enten-
der de que forma podem participar.

DOMINGO DE VACINAÇÃO NA PRAÇA
Outra atividade importante para o domingo é a 

participação da equipe da Secretaria de Saúde de 
Santo Ângelo com a vacinação que vai acontecer 
durante o Brique, a partir das 9h ocorre à aplica-
ção da primeira dose em todas as pessoas com 12 
anos ou mais; a segunda dose das vacinas AstraZe-
neca, CoronaVac e Pfizer para quem tem marcado 
na Carteira de Vacinação até o dia 16 de janeiro e 
a dose de reforço (terceira dose) para quem fez a 
dose 2 das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfi-
zer até o dia 13 de agosto.

Muitos proprietários se perguntam “por que o 
meu imóvel não vende?” e primeiramente a coisa 
certa a se fazer é procurar um especialista no 
assunto, o corretor imobiliário, pois ele irá avaliar 
as características do imóvel, o valor de mercado 
entre outras formas de melhor apresenta-lo ao 
ramo imobiliário.

Entretanto a espera entre anunciar e vender um 
imóvel às vezes pode ser longa e cansativa, e isso 
pode ocorrer por diversos fatores.

O valor do imóvel é um item muito importante, 
pois é um fator decisivo na venda do mesmo, 
valores errados é a maior barreira na hora de 
receber interessados.

O apego emocional faz com que alguns 
proprietários elevem ao valor de mercado, e 
um preço acima do mercado pode acabar com 
potenciais  compradores. 

Por isso é muito importante que um profissional 
do mercado imobiliário, o corretor/avaliador, 
faça uma avaliação do imóvel para que o valor de 
venda fique dentro da realidade da região onde está 
localizado.

O anuncio também é de extrema relevância, e 
um anuncio errado pode acabar sim com possíveis 
interessados, é através do anuncio que ira ser 
despertado o interesse de possíveis compradores, 
sendo assim, eles precisam saber que a casa X esta 
a venda. 

Devem-se colocar em destaque todas as 
características importantes, tais como localização, 
numero de cômodos, se existem ou não área 
externa, se há área de lazer, vagas de garagens, 
entre outras particularidades.

Outras razões pelas quais o seu imóvel não esta 
vendendo pode ser a falta de manutenção, pois ao 
se entrar em um local com sinais de deterioração, 
como rachaduras, marcas de umidade ou mofo, 
causa uma má impressão de imediato. Por conta 
disso, concertar vazamentos, rachaduras e realizar 
pequenos reparos são essenciais para causar uma 
boa impressão nos possíveis compradores.  

Outro fator importante a ser observado é a 
documentação de o imóvel, caso tiver alguma 
pendencia deve ser feito a regularização necessária. 
Isso vai dar a segurança que o comprador necessita 
para futura transferência do imóvel.

Portanto deve-se contatar um Corretor 
Imobiliário para vender o imóvel desejado de forma 
segura, pois uma venda envolve muitos fatores, 
tais como planejamento e experiência, que podem 
contribuir para aumentar as chances de venda.

Por que meu imóvel não vende?

Edifício Riomaggiore, localizado na Rua 
Independência, numero 180, esquina com a 1º de 
maio , valor de venda á partir de R$410,000.00 
(quatrocentos e dez mil reais). Com condições 

especiais de pagamento.

Lorenzo Rossini João Cócaro
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Gaúchos pedem auxílio ao Governo 
Federal em função da estiagem

AGRICULTURA

Santo Ângelo recebeu a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o vice-governador 
Ranolfo Vieira Júnior e também apresentou a sua pauta de reivindicações

Santo Ângelo foi o município 
escolhido pela ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, Te-
reza Cristina Dias, para conhecer os 
estragos causados pela estiagem na 
produção das propriedades rurais e 
ouvir reivindicações dos prefeitos 
gaúchos que contabilizam milhares 
de reais em prejuízos com a falta de 
chuvas. 

A ministra foi recepcionada pelo 
vice-governador do Estado, Ranol-
fo Vieira Júnior, pela secretária de 
Estado da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural, Silvana 
Covatti, pelo prefeito em Exercício 
de Santo Ângelo, Volnei Teixeira e 
pela vice-primeira-dama Luiza Tei-
xeira; além de deputados federais e 
estaduais; prefeitos e vereadores; e 
representantes de entidades ligadas 

ao agronegócio e ao setor primário. 
Logo após a recepção no Aero-

porto Regional Sepé Tiaraju, a co-
mitiva seguiu para o Distrito Buriti, 
em visita à propriedade da família 
Segatto, área rural que soma gran-
des perdas na produção de grãos e 
na pecuária leiteira e de corte. Em 
conversa com as autoridades, o 
agricultor Dirceu Segatto relatou 
perdas de 100% nas lavouras de mi-
lho, 50% na produção leiteira e na 
cultura da soja. 

PLEITOS
A ministra e o vice-governador 

encerraram a visita a Santo Ângelo 
em um grande encontro no auditó-
rio da URI Campus local, reunindo 
lideranças políticas, empresariais e 
do agronegócio para debater a situ-
ação de emergência provocada pela 

Ministra da Agricultura recebe demandas de Santo Ângelo

estiagem em 45% dos municípios 
gaúchos. 

O Governo do Estado, a Fede-
ração das Associações dos Municí-
pios do Rio Grande do Sul (Famurs) 
e as entidades representativas da 
agropecuária gaúcha, formataram 
um documento apresentando as 
reivindicações e solicitando ações 
e recursos para o enfrentamento 
ao período crítico de seca, em que 
há registros de escassez de água 
para o consumo humano e para a 
dessedentação dos animais, além 
dos prejuízos que os produtores e 
os municípios enfrentarão com as 
perdas econômicas provocadas pela 
estiagem. 

SEM SOLUÇÕES PRONTAS
A ministra Tereza Cristina afir-

mou em seu discurso que não veio 
a Santo Ângelo com soluções pron-
tas e nem fórmulas mágicas, mas 
para ouvir as reivindicações e fazer 
o encaminhamento aos técnicos do 
Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) que estão 
avaliando a situação dos municípios 
gaúchos. “Vamos buscar providên-
cias em curto, médio e longo prazo”, 
assinalou. 

Tereza Cristina disse que a falta 
de irrigação é um problema nacio-
nal e que para mudar o cenário é 
preciso uma mudança cultural. “A 
irrigação não é desperdício de água, 
ao contrário, ela armazena a água 
que seria desperdiçada. Irrigação é 
reservação e preservação da água. 
Temos tecnologia e técnicos compe-
tentes para projetos e programas de 
irrigação”, disse. 

Ela agradeceu a recepção do 
povo gaúcho e prometeu voltar a 
Santo Ângelo para explorar o poten-
cial histórico e cultural das Missões. 

SANTO ÂNGELO
O prefeito em Exercício Volnei 

Teixeira entregou à ministra, docu-

mento contendo extensa pauta de 
reivindicações de Santo Ângelo para 
o enfrentamento momentâneo da 
estiagem e para programas futuros 
a fim de mitigar os efeitos da falta 
de chuvas nas propriedades rurais. 

Confira o documento:
- Liberação imediata de cré-

dito emergencial aos agriculto-
res atingidos pela estiagem;

- Repactuação de dívidas 
de custeio e investimento dos 
agricultores com vencimento 
no ano de 2022;

- Liberação de milho via Co-
nab, com subsídio, para que os 
produtores de leite e pecuaris-
tas familiares possam adquirir 
alimento mais barato aos ani-
mais;

- Liberação de crédito, com 
taxa de juro zero, para proje-
tos de investimento que con-
templem as áreas de reserva-
ção de água e irrigação;

- Implantação de uma polí-
tica agrícola que incentive os 
agricultores a adotar manejos 
de solo que contribuam para a 
melhoria de sua qualidade, e 
que, desta forma, minimizem 
os impactos das estiagens;

- Incentivo federal, com re-
cursos financeiros, para a am-
pliação da assistência técnica 
e extensão rural, de modo que 
haja possibilidade de efetiva-
ção das políticas públicas de 
desenvolvimento rural e de en-
frentamento às estiagens;

- Ampliação de recursos 
para o Programa de Aquisição 
de Alimentos do Governo Fe-
deral;

- Revisão da legislação fe-
deral de forma a permitir a re-
servação de água em partes de 
áreas de preservação perma-
nente.

Foto: Fernando Gomes/ AIPMSA
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LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Santo Ângelo 
está com edital para processo 

seletivo de estágio 
Podem participar do processo alunos dos seguintes cursos de graduação: jornalismo/comunicação social, direito e sistema da 

informação/ciências da computação.

Fotos - Marcos Demeneghi

A Câmara de Verea-
dores de Santo Ângelo, 
por meio de seu Presi-
dente Osvaldir Ribeiro 
de Souza, deu início na 
quarta-feira, 12, as ins-
crições para o processo 
seletivo simplificado 
com oportunidades 
para estágio remune-
rado de estudantes de 
ensino superior, com 
duração de até dois 
anos.

O processo seleti-
vo simplificado segue 
com inscrições abertas 
até o dia 24 de janeiro 
e se destina a oportu-
nidade de estágios nas 
áreas de Jornalismo/ 
Comunicação Social, 

Direito, Sistema da 
Informação/Ciência 
da Computação, a se-
rem providas grada-
tivamente, sempre no 
interesse da Admi-
nistração Municipal, 
observada a ordem 
classificatória dos 
aprovados. 

 Com inscrições 
gratuitas, o processo 
constituirá da aplica-
ção de prova objetiva 
de múltipla escolha, 
que avaliará os conhe-
cimentos e/ou habili-
dades dos candidatos 
sobre as matérias de 
Língua Portuguesa e 
de Legislação. Para os 
estudantes que não 

têm acesso à internet, 
a Câmara Municipal 
disponibilizará local 
adequado para o estu-
dante realizar sua ins-
crição.  

 As provas serão re-
alizadas no dia 5 de fe-
vereiro, das 10 às 12h, 
em local a ser determi-
nado.

Informações relati-
vas ao processo seleti-
vo, bem como o edital 
e guia de inscrição po-
dem ser acessados nas 
publicações oficiais da 
Câmara Municipal de 
Santo Ângelo e no site 
www.camarasa.rs.gov.
br/.

Provas serão realizadas no mês de fevereiro

Foto: Fernando Gomes/ AIPMSA
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Foto: Márcia Dezen/EMATER

Concessão do estacionamento 
rotativo será prorrogada

Decisão pela extensão do prazo foi consenso entre o Executivo, Legislativo e representantes de entidades do comércio local.

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

O Governo Municipal vai prorrogar 
o contrato de concessão com a empresa 
responsável pelo estacionamento rotati-
vo em Santo Ângelo por 120 dias. O con-
trato encerra no próximo dia 17. 

A decisão foi anunciada na tarde de 
terça-feira, 11, pelo prefeito em Exercício, 
Dr. Volnei Teixeira, após um debate sobre 
a questão com vereadores e representan-
tes das entidades de classe do comércio 
de Santo Ângelo. 

De acordo com Volnei, o prazo permi-

tirá que o Executivo elabore uma propos-
ta de edital que contemple as sugestões 
apresentadas pela Câmara de Vereadores, 
Acisa, Sindilojas e CDL, para o aprimora-
mento na prestação do serviço em Santo 
Ângelo. 

O secretário de Governo e Relações 
Institucionais, Jânio Bones, informou que 
o edital está sendo elaborado pela pasta 
com as propostas apresentadas, como a 
destinação de uma fatia maior de recur-
sos para investimentos na Educação para 

VERÃOVERÃO      
20222022
Compre seu óculos de sol e ganhe
as lentes graduadas

Em Janeiro na compra de um par de
lentes Free Form ganhe o segundo par

Rua Três de Outubro, 361 - Fones: (55) 3312-3204 / 9 9709-0755   
oticapaulo.sa          Ótica Paulo - Santo Ângelo

Reunião nesta semana confirmou a prorrogação do estacionamento rotativo em Santo Ângelo

o Trânsito, além de outras alterações.
CONSENSO

O presidente do Sindilojas, Gilberto 
Aiolfi, disse que consultou em torno de 
vinte associados antes da reunião e que 
foi unânime o apoio para a prorrogação 
do contrato de concessão do estaciona-
mento rotativo. 

Felipe Fontana, presidente da Acisa, 
sugeriu que o novo edital de licitação con-
tenha artigos para a capacitação dos tra-
balhadores da área azul de Santo Ângelo, 

considerando a cidade polo de saúde, 
educação e turismo, a fim de prepara-los 
para o acolhimento de turistas e visitan-
tes. 

Os vereadores que se manifestaram 
na audiência também se mostraram favo-
ráveis ao rotativo e apresentaram suges-
tões para o aperfeiçoamento do serviço, 
entre eles, Carlos Alberto Gonçalves, Gil-
berto Corazza e Nivaldo Langer de Moura. 

Decisão ocorreu em consenso entre todas as partes que estavam representadas 

Foto: Fernando Gomes/ AIPMSA
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MOBILIDADE URBANA 

Vereadores vão ao Ministério 
Público pedir por melhorias no 

trevo da ERS 344/Buriti

Integrantes da comissão repre-
sentativa do poder Legislativo de 
Santo Ângelo protocolaram na tarde  
da terça-feira, 11, um requerimento 

junto a Promotoria Pública,  com 
um pedido de ação civil pública. 

Estiveram presentes o chefe do 
Legislativo Vando Ribeiro - MDB, 

Dois acidentes ocorreram no trevo de acesso ao distrito de Buriti , na ERS-344, em menos de 24 horas. Um deles  levou uma 
pessoa a óbito. Nos últimos 30 dias duas pessoas já perderam a vida no mesmo local de forma trágica.

Pedido foi feito pela Comissão que representa todo o poder Legislativo durante o recesso parlamentar

os vereadores, Nivaldo Langer-PP, 
Rodrigo Flores - PDT, Gilberto Co-
razza -PT e Marcos André - PTB. 

A principal reivindicação é quan-
to as obras de reformulação dos 
trevos da ERS-344, que dão acesso 
ao parque da Fenamilho, do trevo 
que dá acesso ao Distrito de Buriti, 
também na ERS-344, bem como o 
entroncamento da ERS-218 com a 
Avenida Salgado Filho, próximo ao 
Intituto Farroupilha. 

O pedido junto a Promotoria Pú-
blica , foi motivado por dois aciden-
tes ocorridos no trevo de acesso ao 
Distrito de Buriti, na ERS-344, em 
menos de 24 horas, um deles  levan-
do uma vítima a óbito. Nos últimos 
30 dias duas pessoas já perderam a 
vida no mesmo local de forma trá-
gica.

Segundo o chefe do Legislativo, 

Vando Ribeiro, durante anos vários 
pedidos já foram feitos junto ao  De-
partamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (DAER), e a Secretaria 
Estadual de Transportes , no sen-
tido de reformulação dos trevos, 
visando justamente  a segurança 
dos  motoristas que usam a rodovia, 
bem como irradicar o número de 
mortes ocorridas nestes locais."As 
obras são de extrema importância, 
nestes locais, não podemos colocar 
a vida das pessoas em risco, quando 
um estudo e a reformulação dos tre-
vos podem salvar inúmeras vidas" 
pontuou o presidente da Câmara de 
Vereadores de Santo Ângelo.

Cabe agora a Promotoria Públi-
ca acolher o pedido dos vereadores 
e optar pela melhor forma de inter-
ceder junto aos órgãos responsáveis 
pelo setor de transporte estadual.

Foto: Marcos Luft
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Foto: Fernando Gomes/ AIPMSA

Todos aqueles que estudam e pesquisam, que obser-
vam os sinais dos tempos, induzem e deduzem, conseguem 
ver com amplidão e profundidade, verticalidade e nitidez 
que a Terra e a humanidade estão indo, infelizmente, para 
os anos finais. O pior, o sempre pior para elas vem vindo de 
modo especial de 1980 para cá, e de cá, de 2022 vai indo 
a 2100, um pouco menos ou um pouco mais, data em que 
a Terra será um deserto planetário e a humanidade estará 
no cemitério global. Estas palavras semeiam papos de fake 
news? Não. Têm provas científicas. Entre outras, ver, por 
exemplo, as que o cientista inglês James Lovelolock e seu 
grupo oferecem robustamente no livro e filme A Vingança 
de Gaia. Gaia é sinônimo de Terra.

A Terra, que era tão linda em terras e floras, tão abun-
dante em águas e faunas, tão enriquecida e feliz com a vida e 
a humanidade, dando abundante vida e saúde aos seres vi-
vos, começou a adoecer, sempre mais e pior, da Revolução 
Industrial em diante, chegando capenga aos últimos vinte 
anos do século XX, piorando, cada ano mais, nos primeiros 
vinte anos do século XXI. Homens gananciosos do mundo, 
de modo especial aqueles que põem o dinheiro e as rique-
zas materiais em valores máximos, absolutos, esgotaram e 
esgotam no que dá os recursos naturais e a vida da Terra. 
Poluem-na com bilhões de toneladas de produtos tóxicos, 

inclusive na atmosfera, empobrecem a Terra, fazem-na 
mendiga até de um fôlego, enfim, matam-na sem dó nem 
piedade. Ora, a Terra assim matada, sem quase ninguém 
e nada para defendê-la da morte certa, que pode fazer pela 
humanidade, para e com a humanidade? Nada de bom e de 
bem; tudo de mau e de mal: vingar-se. 

Muitas vinganças piores foram-lhe arquitetadas pelos 
homens poderosos e insaciáveis em ter, ter, ter... A Terra 
apenas vai devolvê-las, está devolvendo-as, não só aos que 
as arquitetaram maldosa, maquiavélica e diabolicamente, 
mas também, mesmo sem ela querer, aos que a defende-
ram e a defendem diariamente como podem. O aquecimen-
to global, por exemplo, aumentando de década a década 
sempre mais, vai neste século, muito em breve, passar cli-
mas temperados a secos. Climas secos ficam secos e quen-
tes, muito quentes, sem nuvens nem chuvas por anos a fio. 
Ora, terras atingidas por tais climas desertificam-se. Secam 
e matam tudo: águas, floras, pastagens... Secam até o Ita, 
Ijuí, Comandaí, Uruguai, Paraná, Paraguai... 

Assim, tudo mostra que 2022 irá ser pior que foi 2021: 
pandemias letais com estes e outros nomes, secas e calores 
em alguns lugares, chuvaradas e nevascas  noutros, torna-
dos, vulcões, terremotos, maremotos, desentendimentos, 
desempregos, fomes, mortes...

Artur Hamerski

Aportuguesando

Terra e humanidade nas últimas

No dia 13 de janeiro é comemorado o dia 
do Leonismo, pois é a data de nascimento de 
Melvin Jones (Fort Thomas, Arizona, 13 de 
janeiro de 1879 — Fluosmod, 1 de junho de 
1961) o fundador do Lions Clube.

Melvin Jones nasceu em 13 de janeiro de 
1879, em Fort Thomas, Arizona, um remoto 
posto da cavalaria do exército dos EUA onde 
o seu pai atuava nas missões de reconheci-
mento do Exército. Aos 7 anos a sua família 
mudou-se para o leste, estabelecendo-se em 
Illinois, EUA. Dotado de uma afinada voz de 
tenor, ele pensou em seguir a carreira musi-
cal. Em vez disto, se tornou corretor de segu-
ros.

Aos 20 anos de idade, Melvin Jones mu-
dou-se para Chicago, Illinois, onde se asso-
ciou a uma companhia de seguros e, em 1913, 
fundou sua própria agência. Era membro do 
Círculo de Negócios de Chicago, um grupo de 
empresários que se reunia na hora do almoço. 
Este era um dos muitos grupos da época que 
se dedicava totalmente a promover os interes-
ses financeiros de seus membros. Devido ao 
seu apelo limitado, estes grupos estavam des-
tinados a desaparecer. Melvin Jones, contudo, 
tinha outros planos. "Que tal se os homens", 
ele perguntou, "que têm sucesso devido à sua 
energia, inteligência e ambição, usassem seus 
talentos para melhorar suas comunidades?"

Em 1914 manteve contatos com vários 
clubes independentes e associações de clubes 
dos EUA, interessando-os na unificação para 
formar uma associação de clubes de serviço. 
Entretanto, somente a 7 de julho de 1917, é 
que conseguiu reunir os delegados dos clu-
bes, a fim de preparar os fundamentos para 
a formação da Associação, a qual começou a 
existir alguns meses após, na Convenção reu-
nida em Dallas, de 8 a 10 de outubro de 1917. 
Nessa Convenção, Melvin Jones foi eleito 
Secretário. Foi estipulado que os clubes não 
teriam caráter social e que os seus sócios não 
poderiam promover seus interesses comer-
ciais. Melvin Jones abandonou sua agência 
de seguros e se dedicou totalmente ao Lions 
na sede internacional em Chicago. Em julho 
de 1950, a Diretoria Internacional concedeu 
a Melvin Jones o título de Secretário-Geral 
Perpétuo e em julho de 1958 o de Secretário-
-Geral e Fundador do Leonismo.

Uma das maiores honras para Melvin Jo-
nes foi em 1945 quando ele representou Lions 
Clube Internacional como consultor na Confe-
rência das Nações Unidas sobre Organização 
Internacional em São Francisco, Califórnia 
quando foi criada a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Melvin Jones, o homem cujo 
lema pessoal "Você não pode ir muito longe 
se não fizer alguma coisa por seu semelhan-
te", se tornou o princípio condutor de pessoas 
com espírito de serviço humanitário em todas 
as partes do mundo. Melvin Jones faleceu em 
1 de junho de 1961, aos 82 anos de idade.

Fonte: www.lionsclubs.org
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Santo Ângelo tem mais 
de 600 pessoas com 

Covid-19

Em menos de 15 dias do mês de janeiro, o 
município de Santo Ângelo contabiliza mais de 
730 pessoas infectadas com o Coronavírus. 
No Laboratório Central do Estado (Lacen-RS), 
mais de 650 casos suspeitos aguardam o resul-
tado definitivo dos exames. 
99,8% DOS INFECTADOS NÃO ESTÃO 
HOSPITALIZADOS 
     Apesar do crescente números de casos neste 
mês, a vacinação tem impedido a hospitalização 
dos casos registrados na cidade, eis que 99,8% 
dos infectados estão se recuperando de contágio 
em suas respectivas residências, em isolamento 

social. Somente dois santo-angelenses estão em 
internação hospitalar. 
     O mês de janeiro tem média de 56,8 casos 
diários. 
60 MIL TESTES REALIZADOS NA CIDA-
DE 
     Em 21 meses de pandemia na cidade, são 
13.088 casos confirmados, 12.108 pessoas recu-
peradas do contágio, 301 óbitos e 60.174 testes 
rápidos realizados. Nestes 21 meses de Covid-19 
em Santo Ângelo, o mês de janeiro de 2022 é o 
9º pior mês em número de casos nesta pande-
mia.

99,8% dos infectados não estão hospitalizados. Mais de 650 pessoas aguardam 
resultado do teste enviado ao LACEN-RS

COVID-19

Alto número de vacinados é o responsável pela ausência de necessidade de internação das pessoas positividas
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