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Editorial
 

NotasNotas Retrato cotidianoRetrato cotidiano

A solenidade de en-
trega de novas viaturas 
para a Brigada Militar 
reuniu autoridades 
de Estado, inclusive o 
governador José Ivo 
Sartori, ontem pela 
manhã em Santo Ân-
gelo.  O ato aconteceu 
na sede do 7º Regi-
mento de Polícia Mon-
tada e é o destaque da 
edição deste sábado. A 
cobertura fotográfi ca e 
todas as informações 
sobre o acontecimento 
podem ser lidas na pá-
gina cinco.

Destacamos ain-
da uma matéria so-
bre a arte milenar dos 
bonsais, que signifi ca 
“cultivado em vasos”, e 
como o próprio nome 
já diz, se refere á uma 
técnica utilizada em 
árvores com o obje-
tivo de “miniaturizá-
-la” inspirando-se em 
formas existentes na 
natureza.  Confi ra na 
página seis.

A Caixa Econômi-
ca Federal não estava 
disponibilizando en-
velopes nos caixas de 
autoatendimento, a 
prática força que os 
depósitos de até 1.500 
reais, sejam feitos em 
lotéricas e postos de 
atendimentos creden-
ciados. Saiba mais na 
página 3. 

Na área esportiva, 
os destaques fi cam 
para a 13ª edição do 
Passeio Ciclístico do 
Colégio Marista Santo 
Ângelo, que será neste 
domingo. Outro even-
to que ocorrerá em 
breve é o XXIV Merco-
sul Open de Tênis que 
está com inscrições 
abertas. 

Já na área de in-
fraestrutura pública, 
pode ser lida na pági-
na quatro, uma ma-
téria que fala sobre a 
prorrogação do prazo 
para pagar a primeira 
parcela do IPTU. Uma 
boa leitura e um ótimo 
fi nal de semana.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

13/4/2018 - 11h
1° Prêmio -  8.656
2° Prêmio -  5.773
3° Prêmio -  4.678
4° Prêmio -  0.374
5° Prêmio -  4.594
6° Prêmio -  4.075

13/4/2018 - 14h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.
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Divulgação

Adão Fortes ministra 
palestra na Capital

 O “motorista padrão do Brasil”, Adão Fortes 
ministrou nesta semana, uma palestra para jovens 
do Projeto Pescar, no Grupo Navegantes de Porto 
Alegre. A palestra reuniu mais de vinte alunos que 
estudam no turno da manhã. Em agradecimento, o 
Grupo Navegantes destacou que a atividade é mui-
to importante, pelo fato de que Adão é um agente 
de transformação social e contribuir para o desen-
volvimento de muitos jovens. 

Convênio oferece Bolsas 
Auxílio para graduação
Um convênio celebrado entre a URI e o Banco 

Santander (Brasil) S/A, possibilitou a abertura do 
processo seletivo de concessão de Bolsas Auxílio 
do Programa Bolsas Santander Graduação, cujo 
objetivo é possibilitar que estudantes de graduação 
matriculados em instituições  conveniadas ao San-
tander, possam continuar seus estudos, por meio de 
auxílio fi nanceiro no valor de R$ 300,00 (trezen-
tos reais) mensais, durante 12 meses ininterruptos. 
As inscrições podem ser realizadas no site do San-
tander e até o dia 06 de agosto , preferencialmente 
através do aplicativo Santander Universitário ou do 
endereço eletrônico www.santanderuniversidades.
com.br/bolsas, com o preenchimento de formulá-
rio disponível. A URI divulgará dia 22 de agosto, no 
site da Reitoria, em ordem de classifi cação, a lista 
dos candidatos selecionados.

Executivo e PF debatem 
ações para o município
O prefeito Jacques Barbosa e o secretário-execu-

tivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de 
Segurança Pública – GGIM -, Lindomar Cristani dos 
Santos, estiveram na quarta-feira, 11, reunido com o 
delegado da Polícia Federal (PF), Fernando de Souza 
Oliveira.  Na ocasião o prefeito reforçou o convite ao 
órgão para integrar e participar com as doze entida-
des da área da segurança pública do GGIM, para de-
bater políticas públicas e defi nir estratégias para área 
de segurança de Santo Ângelo. O delegado Fernando 
Oliveira se colocou à disposição para auxiliar com 
palestras sobre drogas para jovens e adolescentes, 
principalmente nas escolas, e explicações jurídicas 
relativas ao tema, bem como a conscientização sobre 
os riscos do uso de substâncias entorpecentes.

Jogos Culturais 2018
Encerra na próxima segunda-feira, dia 16 de 

abril, o período de inscrição para os Jogos Cultu-
rais de 2018. Podem participar escolas municipais, 
estaduais, particulares. As modalidades englobam: 
desenho, dança artística, declamação, teatro, mú-
sica e canto, grafi te, artesanato, e pintura em tela; 
oratória. Os concorrentes podem participar tam-
bém na categoria obra literária. Mais informações 
podem ser obtidas pelo email: jogosculturaisrs@
gmail.com e (55) 9-9133-1229/ (55) 9-9982-8230. 

4ª Moto Romaria
Acontece no dia 1º de Maio a 4ª Moto Romaria 

ao Santuário do Caaró em Caibaté. A Programa-
ção inicia já no dia 30, com acampamento. No dia 
1º acontece a romária e atividades diversas. Mais 
informações podem ser obitidas no site: https://
www.diocesedesantoangelo.org.

As chamas originadas da quei-
ma de lixo doméstico colocaram em 
risco a rede de telefone e de ener-
gia elétrica na Rua Sepé Tiaraju no 
Bairro Boa Esperança. Por volta das 
17h de quinta-feira, dia 14, o Corpo 
de Bombeiro recebeu um chamado e 
compareceu ao local para atender a 
ocorrência. 

No intuito de eliminar lixo acu-
mulado em um terreno baldio mo-
radores colocaram fogo que saiu do 
controle. O vento e o tempo seco 
favoreceram o aumento das chamas 
e surpreendeu os moradores, pois 
havia vegetação seca, árvores e um 
poste de iluminação pública no local 
do fogo.

Redes elétrica e 
telefônica em risco

Marcos Demeneghi

A URI divulgou nesta semana edi-
tal com processo seletivo para contra-
tação de docentes do Ensino Superior. 
No campus Santo Ângelo, as vagas 
disponíveis são para as disciplinas: 
Introdução à Educação a Distância, 
Ambientes de Aprendizagem no En-
sino de Ciência e Tecnologia, Vibra-
ções, Soldagem de Materiais, Projeto 
Interdisciplinar, Engenharia e Segu-
rança do Trabalho, Telecomunicações, 
Atenção Farmacêutica, Química Far-
macêutica, e Direito Processual Civil. 
Também estão disponíveis vagas para 
as unidades de Erechim, Santiago e 
São Luiz Gonzaga.

As inscrições estão abertas até o 
dia 9 de maio. Os candidatos serão 
avaliados a partir de prova escrita, 
prova didática, prova de títulos e en-
trevista. As provas serão realizadas 
nos dias 4, 5 e 6 de junho. Os resulta-
dos serão divulgados em 13 de junho.

O período de validade do processo 
seletivo é de dois anos, contados a par-
tir da data da publicação do resultado. 
A taxa de inscrição para o concurso é 
de R$ 200.

O edital com os requisitos, núme-
ros de vagas e documentos necessá-
rios para a inscrição está disponível 
no link goo.gl/wvrEM8. 

URI abre inscrições para 
processo seletivo de docentes
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Ofertas válidas para os Supermercados COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões, para o dia 14/4/18. 
Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. Encomendas pelos fones: 3312-4159 e 3312-2369

TEMOS CONVÊNIO COM: Sindicato dos Professores Municipais; Sindicato dos Municipários; Aceitamos Cartão Sintriasa (CONVEYNET)

COXA E SOBRECOXA
KG

R$ 4,29

LAVA ROUPAS 
TIXAN YPÊ 1KG

R$ 6,29

COXA E SOBRECOXAOBRECOX

REFRIGERANTE
COCA-COLA 2L RETORNÁVEL

R$ 4,49

DETERGENTE LIQUIDO 
BRILHA SUL 500ML

R$ 0,99

PRESUNTO LANGUIRU 
KG

R$ 13,99

CREME DE LEITE CCGL 
TP  200G

R$ 1,79

LEITE CONDENSADO 
ELEGÊ TP 395G

R$ 3,19

PAPEL HIG.FINOPEL 60M  
PACOTÃO C/12 UN.

R$ 7,99

ERVA MATE SEIVA PURA 
1KG

R$ 8,39

LANGUIRU

ERVA MATE SEIVA PURA CERVEJA KAISER
473ML

R$ 2,19

Economia

Por ordem da gerência da Caixa Eco-
nômica Federal de Santo Ângelo os clien-
tes que depositam até R$ 1,5 mil em di-
nheiro devem procurar uma casa lotérica 
ou posto de atendimento. A restrição é 
materializada pela falta de disponibilidade 
de envelopes na sala de autoatendimento. 

O objetivo da ação é direcionar o pú-
blico que movimenta valores que giram 
neste patamar, para as lotéricas e postos 
avançados, visando melhorar o fl uxo de 
atendimento dentro da agência, além 
disso, o banco busca justifi car a ação afi r-
mando que a população tem horário  es-
tendido ao efetuar o serviço fora da agên-
cia bancária.  

Cláudio Gobatto, gerente da agência 
justifi ca que a prática não restringe o de-
pósito. Ele afi rma, com base em relató-
rios, que ainda são realizados os depósi-
tos no autoatendimento. Além disso, ele 
explica que quando o depósito no valor 
de R$ 1,5 mil é realizado nas lotéricas, o 
valor é creditado na hora e quando é feito 
em envelopes no caixa eletrônico o crédi-

to será feito somente depois do proces-
samento, realizado por funcionários que 
precisam ser deslocados do atendimento 
das fi las para este tipo de serviço. 

Parte da justifi cativa do procedimen-
to adotado pode estar na política de Es-
tado implantada nos dois últimos anos, 
quando foram feitos dois Planos de De-
missão Voluntária, os chamados PDVs. 
Nesta prática, somente em Santo Ângelo, 
14 servidores da Caixa aderiram ao plano 
e saíram do quadro funcional. 

A política de enxugamento do qua-
dro funcional cria mais difi culdade para 
equalizar e manter o fl uxo de atendimen-
to dentro das agências. Uma das estraté-
gias encontradas para diminuir o tempo 
de espera em fi las é direcionar o fl uxo de 
pequenos valores para as lotéricas. O ge-
rente também relatou que diariamente, 
entre os envelopes depositados, são cons-
tatadas inconsistências que impedem o 
depósito solicitado, sendo que o atendi-
mento realizado na lotérica evita este tipo 
de transtorno.

Agência da Caixa Econômica Federal de Santo Ângelo retira Agência da Caixa Econômica Federal de Santo Ângelo retira 
envelopes do autoatendimento para incentivar a população a realizar envelopes do autoatendimento para incentivar a população a realizar 

depósitos de até R$ 1,5 mil em lotéricas e postos de atendimentodepósitos de até R$ 1,5 mil em lotéricas e postos de atendimento

Caixa restringe 
depósitos em 
dinheiro no 

autoatendimento

Falta de envolope na sala de auto-atendimento, mesmo em horário bancário, impedia 
clientes de realizarem depósito em dinheiro nos caixas eletrônicos na quarta e quinta-feira

Marcos Demeneghi
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Equipes da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Urba-
nos (SMOSU) trabalharam nesta 
semana na reconstrução da pa-
vimentação asfáltica em ruas do 
Bairro Boa Esperança que esta-
vam em precárias condições de 
trafegabilidade. Foram asfaltados 
cerca de 250 metros. Também 
foram colocados cordões meio-
-fi o nas ruas Amapá, Curitiba e 
na Travessa Natal, investimentos 
realizados com recursos próprios 
do município.

Já na quinta-feira, dia 12, ini-
ciaram as obras de asfaltamento 
da Rua José Bonifácio, no Bair-
ro Oliveira, no trecho onde não 
haverá intervenção da CORSAN 
para a ligação da rede de esgota-
mento doméstico. A previsão é 
pavimentar com asfalto seis qua-
dras, entre a Rua dos Imigrantes 
e Avenida Rio Grande do Sul. Na 
quinta-feira, quatro quadras rece-
beram a camada asfáltica e duas 
fi caram pendentes. 

Segundo informou o prefeito 
Jacques Barbosa, as obras terão 
continuidade após a CORSAN 

executar as ligações dos ramais 
domésticos de esgoto, período 
que deve chegar a 15 dias.

O asfaltamento está sendo 
executado com recursos do PAC 
2 (Pró-Transporte) e contrapar-
tida fi nanceira do município, com 
um custo avaliado em R$ 750 mil, 
somado a instalação da rede de 
drenagem pluvial, obra recente-
mente concluída em preparação à 
pavimentação. O trecho apresen-
tava sérios problemas de irregula-

ridade no calçamento, provocado 
principalmente pelas águas das 
chuvas sobre o leito da rua, geran-
do transtornos à população. 

Jacques argumentou com os 
moradores que, além da melho-
ria na mobilidade do bairro, a 
área pavimentada se constitui em 
mais uma rota alternativa para 
desafogar o trânsito no centro da 
cidade, especialmente na Aveni-
da Getúlio Vargas e na Rua Sete 
de Setembro. 

1° Rodeio Crioulo
da ASSETRASA

Rodeio será realizado nos dias 02 e 03 de junho no Parque 
da Fenamilho, reunindo tradicionalistas de todo o estado

A Associação de Entidades Tradicionalistas de 
Santo Ângelo (Assetrasa) está organizando o 1° Ro-
deio Crioulo da Associação, que acontece nos dias 
02 e 03 de junho. Entre os preparativos, esteve uma 
visita à Câmara de Vereadores nesta semana. O Pre-
sidente da Associação, Paulo Faganello, explicou 
que o evento faz parte da programação da 9ª Feira 
da Agroindústria e da Agricultura Familiar das Mis-
sões (FEAAGRI Missões), a ser realizada de 31 de 
maio a 3 de junho, no Parque da Fenamilho.  O lan-
çamento ofi cial do 1° Rodeio Crioulo está agendado 
para o dia 08 de maio, às 19h30min, no Parque de 
Exposições. De acordo com Paulo, a expectativa é 
reunir dezenas de competidores da região e Estado. 
De sua parte, o Presidente do Legislativo parabeni-
zou a iniciativa e união das entidades tradicionalis-
tas do município. Também colocou o parlamento à 
disposição para auxiliar na organização do evento.

SOBRE A FEAAGRI
A FEAAGRI iniciou em 2008 com o objetivo de 

proporcionar desenvolvimento das agroindústrias e 
envolver os 25 municípios da Região das Missões.  
Para a 9ª edição da Feira, dois pavilhões serão divi-
didos entre estandes da agroindústria e do comér-
cio. Na área externa estarão empresas de maqui-
nários, insumos e agências bancárias. A FEAAGRI 
também contará com atrações artísticas, de lazer e 
cultural, como o Rodeio Crioulo, MotoCross, expo-
sição de veículos antigos, artesanato, participação 
das etnias e dos Centros de Tradições Gaúchas.

Costelão do “20” e 
invernadas na Praça

O CTG 20 de Setembro é uma das atrações do Bri-
que da Praça deste domingo. A patronagem do CTG, 
representada pelos patrões Antônio Luiz Dahmer e 
Ronice Camargo, mais membros da diretoria e coor-
denadores de Invernadas participam das atividades, 
trazendo para o Show das Onze a apresentação das 
invernadas “Dente de Leite” e “Pré-Mirim”.

Segundo a coordenadora Beti Dias, as danças que 
serão apresentadas no palco do Brique são Pezinho 
e Chimarrita, Rancheira, Xote Carreirinha e a dança 
que integrará as invernadas Maçanico. Esta participa-
ção do 20 de Setembro, convidará o público presente 
para o Costelão que será servido ao meio dia, na sede 
social da entidade. O Costelão busca recursos para a 
construção do novo tablado, concluiu a coordenadora 
Beti. Além disso, durante o Brique, também haverá a 
participação de ciclistas da 13ª Pedalada do Marista e 
empresas parceiras no “Espaço Empresa”.

O Show das Onzes terá as apresentações das das
invernadas “Dente de Leite” e “Pré-Mirim”

Divulgação

Divulgação/CTG 20 de Setembro

Cidade

Pagamento único com desconto, primeira e segunda parcelas, podem ser quitados 
até o dia 30 de abril, sem prejuízo ao contribuinte

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é pago por contribuintes que mantêm posse 
de propriedade imóvel localizada em zona ou extensão urbana

Marcos Demeneghi

PProrrogados os prazos rorrogados os prazos 
de vencimento do IPTUde vencimento do IPTU

Foram prorrogados os prazos de vencimento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), refe-
rente ao pagamento em cota única com desconto e 
das primeiras e segundas parcelas. A nova data de 
vencimento será o dia 30 de abril. 

O prazo inicial era para a terça-feira, dia 10. Por-
tanto, o contribuinte que optar pela quitação em 
parcela única continua tendo o direito ao desconto 
de 20% até o dia 30. Quem optar pelo parcelamento, 
pode pagar a primeira e a segunda parcelas no mes-
mo prazo.

A primeira parcela da Taxa de Manejo e Resídu-
os Sólidos Urbanos e Rurais, previsto para o dia 10, 

também poderá ser paga até o dia 30. 
Na justifi cativa do decreto, o município conside-

rou o elevado número de recursos interpostos e pe-
didos de ajustes em decorrência do recadastramento 
imobiliário, iniciado em 2016 e concluído somente 
no fi nal de 2017, incorrendo em uma série de ques-
tionamentos para o Executivo e para o contribuinte.

Também pesaram na emissão do decreto, a difi -
culdade para a emissão de boletos junto ao Espaço 
Cidadão e às longas fi las nos locais de pagamento do 
imposto. 

Os demais vencimentos permanecem com as da-
tas de vencimento inalteradas.

Ruas dos Bairros Oliveira e Boa Esperança 
recebem pavimentação asfáltica

Pelo menos quatro quadras da Rua José Bonifácio receberam uma camada de 
pavimentação asfáltica nesta semana

AI PMSA / Fernando Gomes
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SOLICITAÇÃO DO HSA

Os provedores do Hospital Santo Ângelo, 
Odorico Bessa Almeida e Iara Fortes entregaram 
ao Governador José Ivo Sartori um documento 
formalizando e justifi cando o pedido de verba, na 
casa de R$ 1,5 milhão, para a conclusão da obra dos 58 
leitos em andamento em Santo Ângelo. 

O Governador se mostrou aberto ao diálogo 
e fi cou de agendar uma audiência com o novo 
secretário de saúde do Estado, Francisco Paz. Segundo 
o provedor Odorico o custo da obra se elevou pela 
descontinuidade da obra por falta de repasse dos 
recursos pelo Governo e também por adequações no 
projeto inicial, o qual, não previa elevador

Segurança
Marcos Demeneghi

Frota de veículos da Brigada Militar está sendo re-
novada. Na sexta-feira, dia 13, o governador José Ivo 
Sartori e o secretário de Segurança Cesar Schirmer es-
tiveram na sede do Comando Regional de Polícia Os-
tensiva (CRPO) Missões e 7º RPMon para formalizar a 
entrega de 10 Toyotas Corolla. Veículos destinados para 
o policiamento ostensivo de Santo Ângelo (02), Ijuí (02), 
Santa Rosa (02), Cruz Alta (02) São Luiz Gonzaga (01) 
e Panambi (01). 

O Subcomandante-geral da Brigada Militar do Estado 
do Rio Grande do Sul, Coronel Ikeda esteve presente na 
solenidade e afi rmou que 4.100 soldados estão em fase de 
testes físicos e devem compor em breve o efetivo da Briga-
da Militar. O investimento tende a refl etir em “ação qua-
lifi cada no policiamento ostensivo” falou o Coronel Ikeda.

O governador lembrou que a Brigada Militar com-
pleta 181 anos em 2018, que foi um dos poucos setores 
sociais que teve acréscimo de investimento no Estado, 
cerca de 19%. Sartori relembrou fatos históricos alu-

sivos a entrega de veículos como fuscas, opalas, vera-
neios e agora ele justifi cou o investimento nos Corollas.  

Afi rmou que estes veículos tem baixa manutenção, 
motor potente, bateria reserva e são veículos que moti-
vam e valorizam o trabalho dos policiais. 

O governador também anunciou que deve realizar 
mais um concurso para cadastro de reserva e possível 
contratação de mais 6100 soldados e praças.

RENOVAÇÃO DA FROTA EM TODO O ESTADO
Desde dezembro do ano passado, o governo gaúcho 

adquiriu e entregou, só para a Brigada Militar, um to-
tal de 230 viaturas, divididas em dois lotes. Isso repre-
senta um investimento de R$ 25 milhões, dos quais R$ 
14,4 milhões do governo do Estado e R$ 10,6 milhões 
da União, via o Programa de Apoio ao Investimento 
dos Estados e Distrito Federal (Proinveste). Os veículos 
destinados aos seis municípios fazem parte do segundo 
lote, entregue no começo do mês.

Sartori entrega 10 Corollas 
para a Brigada Militar

Santo Ângelo, Ijuí, Santa Rosa e Cruz Alta receberam dois carros por município. 
São Luiz Gonzaga e Panambi ganharam um veículo cada. O investimento chega a quase 

R$ 1 milhão, com recursos provenientes do Tesouro do Estado

Governador José Ivo Sartori em Santo Ângelo

Entrega simbólica das chaves para o Ten Coronel José 
Vilmar Robaina da Jornada e Cor Ana Maria Haas
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Natureza

Pérsigo sustenta na palma da mão um bonsai da espécie Ulmus parvifl ora 

Plantar árvores anãs em bandejas é 
uma arte chinesa que foi aperfeiçoada 
pelos japoneses. A técnica do bonsai 
se difundiu e também é cultivada em 
Santo Ângelo. Luis Pérsigo é um mora-
dor local que possui uma coleção  com 
aproximadamente 300 exemplares. 
Ele conheceu e aprendeu a técnica logo 
após concluir o curso de paisagismo, 
há cerca de 25 anos, quando também 
conheceu  Mioko Takei, uma japonesa 
que veio para a região na época da co-
lonização. 

Persigo conta que no auge do pro-
cesso de colonização da região das 
Missões, famílias japonesas tentaram 
formar uma colônia em Santo Ângelo 
e alguns núcleos familiares fi xaram re-
sidência no município. 

NAS MISSÕES
O bonsaista missioneiro esclarece 

que tanto na entrada, quanto saída 
do inverno, é a época de transplante 
e poda dos bonsais em nossa região. 
Ele explica que as características cli-
máticas regionais infl uenciam no ma-
nejo das plantas. Entre as espécies que 
cultiva, estão aquelas que são nativas, 
uma oportunidade de produzir bon-
sais únicos, baseados nas espécies que 
caracterizam as Missões. 

“Conseguimos ter plantas diferen-
tes de outras regiões do Brasil e do 
mundo. A guajuvira, o cambuim, as pi-
tangas, são nativas que dão excelentes 
bonsais. Tenho ainda uvaias, uma fl o-
resta de canela de viado, mas também 
tenho plantas que vieram do exterior, 
muito bem adaptadas ao nosso clima, 
como é o caso do pinheiro negro. Por 
outro lado, há espécies que são nativas 
de regiões quentes que sofrem com o 
nosso clima”, concluiu o bonsaista. 

CONSELHO PARA INICIANTES
Os bonsais podem ser mini, médios 

e grandes, de 15cm, 40cm e até 110cm 
respectivamente. Cada pessoa pode 
optar por um tipo de bonsai, depende 
do espaço que possui para desenvolver 
a arte. 

Em vasos rasos feitos de cerâmica, 
porcelana ou barro o bonsaista usa téc-
nicas onde a poda e o reposicionamen-

to de galhos formam os diversos estilos 
de árvores encontradas na natureza. 

A técnica ganha beleza porque re-
lembra a natureza em seu ambiente 
natural, árvores com as raízes aparen-
tes, grudadas na pedra, despencando 
de um penhasco, retorcidas pelo tem-
po, em grupo formando um pequeno 
bosque e assim por diante.

A planta a ser trabalhada deve ter 
no mínimo oito anos para ser conside-
rada um bonsai. Pois a técnica exige, 
“um certo estilo” que só se alcança com 
o tempo e com o trabalho. 

Persigo explica que ter um bonsai é 
como cuidar de um animal de estima-
ção. Quem pretende iniciar-se neste 
cultivo pode começar com espécies re-
sistentes como os fícus, serissa, buxus, 
plantas que possuem maior resistência 
a falta de água, e a falta de adubo. 

O bonsaista alerta que a pessoa 
deve conhecer a espécie que está cul-
tivando para recriar de modo mais 
apropriado às condições em que ela é 
encontrada na natureza. Afi nal, o bon-
saista trabalha para recriar a natureza 
em miniatura. 

O BONSAISTA
A coleção é composta por plantas 

coletadas na própria natureza, outras 
são cultivadas, algumas foram presen-
tes. Diariamente Persigo molha, men-
salmente se dedica a  adubação e poda. 
Ele disse que tem uma produção orgâ-
nica, pois faz o próprio substrato, com 
o concurso de esterco, composto de 
folhas, tijolos moídos, matéria orgâni-
cas diversas, vermiculita, terra, areião 
lavado, etc. No início tinha difi culdade 
de encontrar principalmente os vasos 
e ferramentas apropriadas, agora já 
existem no comércio brasileiro. 

Regar e cuidar de todos os exem-
plares da coleção dá trabalho que ele 
divide com a família, mas disse que é 
gratifi cante, durante todo o ano é pos-
sível observar o desenvolvimento de 
muitas plantas, “temos fl ores em uma 
época, frutos em outra, algumas espé-
cies caem as folhas, outras mudam de 
cor” falou persigo ao descrever o mo-
vimento da natureza miniaturizada em 
suas árvores nas bandejas.

O movimento da natureza na bandeja
Ele tem cerca de 300 bonsais. São árvores em miniaturas com fl ores em uma época, frutos em outra, com folhas em queda, 
mudança de tonalidades, brotação exuberante, etc. O cultivo dos bonsais recria a natureza em pequenos vasos de cerâmica, 

barro ou porcelana. Saiba mais sobre esta arte milenar que também é cultivada em Santo Ângelo

Buxus sempervirens de tamanho médio

Marcos Demeneghi
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Aportuguesando
Segue hoje a segunda lição dos verbos olhar e 

ver, escutar e ouvir como sinônimos em três trechos 
e numa síntese fi nal. Há uma forma mnemônica 
de sinônimos para guardá-la com facilidade e 
sempre? Há. Uma delas é esta que criei com três 
esses: SSS – sinônimos sentidos semelhantes. 
Querendo, a palavra sentidos pode ser trocada pela 
palavra signifi cados. 

O primeiro trecho narrativo vem de Violetas 
na Janela, de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, 
tirado da página 195. Esse livro, aliás, todos 
deveriam lê-lo, também e principalmente os 
viciados em drogas. Eis o trecho: “Quando 
melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como 
eu. O que vi, não esqueço. Sofrimentos que nunca 
pensei existir. Eram muitos jovens deformados, 
débeis em recuperação, iguais aos que julguei 
monstros.” Verbo em realce? Ver.

O segundo trecho vem de Ansiedade: a turma 
da fl oresta viva, de Augusto Cury, tirado da página 
73, outro livro que todos deveriam ler, de modo 
especial pais e fi lhos, avós e netos, professores 
e estudantes. Eis o trecho: “E começamos a 
caminhar. Macacos gritavam ao longe. Corujas 
piavam. Sapos coaxavam. Tudo cativava nossos 
olhos e ouvidos. Mas não havia um sinal sequer do 
professor.” Verbos em realce? Ouvir e ver.

E o terceiro trecho vem de Mateus, o quinto 
apóstolo escolhido por Jesus Cristo, do versículo 
3 e 9 do capítulo treze:” – Escutem! Certo homem 
saiu para semear (.......). Se vocês têm ouvidos para 
ouvir, então ouçam.” Verbos em realce? Escutar e 
ouvir.

Posto isso, repete-se a lição de que os verbos 
olhar e ver são sinônimos. Ambos os verbos, 
olhados de forma holística, panorâmica, geral, 
possuem signifi cados semelhantes e nesse 
horizonte signifi cativo tanto faz a gente usar olhar 
quanto ver. Vistos, porém, de maneira vertical, 
aprofundada, no todo e nos detalhes, a gente vai 
ver que ver é muito mais que olhar. Olhar é mais 
superfi cial e passageiro. Ver é mais profundo e 
permanente. Marca mais e melhor o que se olha. 
Tem mais horizonte, nitidez, precisão, etc.

E o mesmo se dá em relação aos verbos escutar 
e ouvir presentes na narrativa de Mateus. Jesus, na 
Parábola do Semeador, pediu que os discípulos 
escutassem a história, que usassem as orelhas, 
mas, uma vez escutada a história, se eles quisessem 
ouvir o que de amplidão e profundidade ela 
continha, que a ouvissem, ou seja, que enquanto 
peregrinos na Terra a vivessem em trinta, sessenta 
ou cem por cento, que a semeassem a outros, que 
nos outros assim a vissem germinar, crescer...

Assim, eis este exemplo arrematando o 
sinônimo com a dupla olhar e ver em alguém com 
defi ciência visual: este olha para o céu noturno, 
mas só o vê se está limpo e estrelado ou não se usar 
óculos, ou luneta, ou telescópio. E este exemplo de 
sinônimo com a dupla escutar e ouvir em alguém 
com defi ciência de audição: este escuta alguém 
falar, mas, estando a certa distância, só lhe ouve a 
fala se usar aparelho auditivo.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTO ÂNGELO

 O evento é aberto ao público e ciclistas de todas as idades estão convidados a participar

 A 13ª edição do evento esportivo promovido pelo Colégio Marista Santo Ângelo 
acontece neste domingo e distribuirá brindes para os participantes 

Colégio Marista/Divulgação

Marista Santo Ângelo 
promove passeio ciclístico

Seguem abertas as inscrições para 
o XXIV Mercosul Open de Tênis

O Colégio Marista Santo Ângelo em parceria 
com a Associação de Pais e Mestres (APM), promo-
ve neste domingo, dia 15, a 13ª edição do Passeio 
Ciclístico. A concentração será em frente à escola 
Marista,  e a largada está prevista para acontecer a 
partir das 10h. 

Durante o percurso os ciclistas seguirão até a 
Rua Marquês do Herval, passando pela Rua Duque 
de Caxias, com chegada no Brique da Praça, onde 
haverá sorteio de brinde para os participantes.

O passeio é considerado pelo educandário, seus 

diretores e Associação de Pais e Mestre (APM),como 
uma forma de promover a integração e caracteriza-
-se como um incentivador de práticas desportivas 
para uma vida saudável.

 O evento é aberto ao público e, para concorrer 
aos prêmios, é necessário entregar a fi cha de inscri-
ção preenchida, durante a concentração do passeio. 
A fi cha para impressão está disponível no site cole-
giomarista.org.br/santoangelo.  Em caso de chuva, 
o evento será transferido para um data a ser infor-
mada posteriormente.

Estão abertas as inscrições 
para o XXIV Mercosul Open de 
Tênis. O evento será realizado 
de 04 a 06 de maio em Santo 
Ângelo. São esperados mais de 
400 inscritos no torneio que é 
considerado um dos maiores do 
estado. 

Além disso, serão oferecidos 
mais de R$ 25 mil em premiações 
para os primeiros colocados. Para 
se inscrever, os atletas devem 
acessar o site: http://www.fgte-
nis.com.br, até o dia 30 de abril.

FERNANDO MELIGENI 
SERÁ O DESTAQUE

 Nesta edição, o Mercosul 
Open terá como destaque,  a par-
ticipação especial do ex tenista 
profi ssional, Fernando Meligeni.

Fernando, também é conheci-
do no mundo do tênis como o Fi-
ninho e inclusive já fi gurou entre 
os 25 melhores tenistas do mun-
do. Atualmente trabalha como 
comentarista esportivo e é consi-
derado como um dos dez maiores 
tenistas brasileiros da era aberta.

Durante sua carreira, con-
quistou três títulos de nível ATP 
em simples e sete títulos em du-
plas, a maioria ao lado do seu 
compatriota Gustavo Kuerten. 

Chegou as semifi nais do Tor-
neio de Roland-Garros, em 1999, 
o que levou a ser N° 25 do ranking 

da ATP. Conquistou a medalha de 
ouro para o Brasil nos Jogos Pan-
-Americanos de 2003.

Mais informações sobre o 
evento esportivo podem ser ob-
tidas pelo site: http://www.fg-
tenis.com.br ou pelos telefones: 
(55) 3312-1721.

XXIV Mercosul Open de Tênis será aberto no dia 4 de maio e a expectativa é de 
que o evento reuna mais de 400 tenistas

Divulgação/Clube 28 de Maio

Esporte
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