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Editorial
 

Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Uma jovem que até 

pouco tempo puxava 
caminhões por uma 
corda, hoje se tornou 
a primeira motorista 
do sexo feminino da 
Dinon Transportes. A 
história desta santo-
-angelense que dirige 
pesados veículos com 
apenas 24 anos está na 
edição de hoje. Confi ra 
na página cinco.

Outro destaque 
da edição desta sexta-
-feira são as agendas 
da Aspa- Bicho Amigo 
e do Lar Isabel Olivei-
ra Rodrigues. Confi ra 
na página 4 a iniciativa 
que tem como objeti-
vo arrecadar fundos 
para o cuidado de cães 
abandonados que são 
recolhidos pela Aspa 
Bicho Amigo e para 
custear despesas deste 
tradicional lar de ido-
sos de Santo Ângelo.

No Retrato Coti-
diano, elencamos uma 
matéria que aborda 
sobre passageiros de 
uma aeronave que pas-
saram por momentos 
de tensão. O avião da 
Latan que cruzou no 
espaço aéreo desta re-
gião foi atingido por 
um temporal de grani-
zo e precisou fazer um 
pouso de emergência 
em Buenos Aires. Fe-
lizmente nenhum pas-
sageiro ou tripulante se 
feriu e a matéria pode 
ser lida nesta edição.

No JOM de hoje 
elencamos pautas rela-
cionadas à cultura e ao 
tradicionalismo. Confi -
ra na página seis que a 
“Tava” agora é conside-
rada patrimônio cultu-
ral do Mercosul. Além 
disso, na página três 
está uma matéria sobre 
uma homenagem ao 
Rei da Oito Baixos: Tio 
Bilia, confi ra. 

Você recebeu tam-
bém o Caderno Viver 
Bem e BS Magazine. 
Uma boa leitura e um 
ótimo feriadão!

Notas

1º/11/2018 - 14h
1° Prêmio -  7.704
2° Prêmio -  3.743
3° Prêmio -  9.024
4° Prêmio -  5.880
5° Prêmio -  7.293
6° Prêmio -  3.644

1º/11/2018 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Marcos Demeneghi

Grêmio realiza avaliação 
em Santo Ângelo

Neste domingo, dia 4, uma equipe técnica do 
Grêmio realiza uma avaliação de jogadores em San-
to Ângelo. A seletiva será para alunos matriculados 
na escola do Grêmio de Santo Ângelo e acontece no 
Clube 28 de Maio. Segundo a direção da escola de fu-
tebol, todo ano, o clube da capital realiza pelo menos 
uma avaliação in loco de jogadores. Além disso, os 
atletas que participam da escola também estão aptos 
a realizar avaliações em Porto Alegre a qualquer mo-
mento. “Estamos com uma expectativa muito boa, 
tendo em vista o aprendizado que realizamos nesses 
cinco meses de atividades, é uma oportunidade para 
atletas da região de treinar com uma metodologia 
que revelou grandes craques e ser avaliado por gran-
des clubes”, destaca a direção. Mais informações so-
bre a escola, bem como o teste do Grêmio podem ser 
obtidos pelo telefone: (55) 999697781.

Copa URI de Robótica
Os cursos de Ciência da Computação e Sistemas 

de Informação da URI Santo Ângelo realizouna 
quinta-feira, 1º de novembro, a Copa URI de Ro-
bótica. A 6ª edição do evento aconteceu pela ma-
nhã e tarde, no auditório do prédio 13, reunindo 10 
equipes femininas e 27 equipes mistas, oriundas de 
15 escolas dos municípios de Entre Ijuís, Catuípe, 
São Miguel das Missões, Cerro Largo, Ijuí, São Luiz 
Gonzaga e Santo Ângelo. Cada equipe conta com 
um professor orientador, da respectiva escola.

Projeto institui Prêmio
do Mérito Escolar

Com o intuito de valorizar e incentivar e educação, 
foi apresentado na sessão ordinária dessa segunda-fei-
ra, 29, um Projeto Decreto que institui o Prêmio Mérito 
Escolar em Santo Ângelo. A matéria foi aprovada por 
unanimidade no Plenário Juarez Lemos. A ideia é de 
que o prêmio seja direcionado ao ensino fundamental 
da rede pública municipal, em que o melhor aluno de 
cada ano de escolaridade e de cada unidade escolar, 
receba um Diploma de Mérito. O segundo e terceiro 
colocados receberão, conforme o projeto, Diplomas de 
Primeira Menção Honrosa e Segunda Menção Honro-
sa. Conforme o Projeto Decreto, fi ca a cargo da Secre-
taria Municipal de Educação informar anualmente ao 
Legislativo, até o dia 30 de outubro, quem são os alunos 
a serem agraciados. A homenagem deverá ser entregue 
anualmente no mês de dezembro em sessão especial.

50 anos do movimento 
de Emaús

Na noite da última segunda-feira, na sessão 
da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, o Mo-
vimento de Emaús recebeu homenagem pelos 50 
anos de fundação e atuação no Brasil. A mesa di-
retora da Câmara contou com a presença do Bis-
po Diocesano, Dom Liro, Orientador Espiritual do 
Emaus da Diocese, Pe. Adriano Maslowski e o casal 
Presidente, Felipe e Karine Leite.

Horário de Verão
começa no domingo

O Horário de Verão de 2018 começa na primei-
ra hora deste domingo, dia 4. À meia-noite, os mo-
radores de 10 estados e do Distrito Federal devem 
adiantar o relógio em uma hora.

Primeiro dia de
provas do Enem

Mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos 
para fazer neste domingo, dia 4, a primeira prova do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A avalia-
ção será aplicada em 1.725 municípios brasileiros. 
Em cinco horas e trinta minutos de duração, os es-
tudantes terão de resolver 45 questões de múltipla 
escolha sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnolo-
gias, e outras 45 de Ciências Humanas, que agrega as 
disciplinas de Geografi a e História, além da redação.

Uma aeronave da Latam que saiu 
de São Paulo, com destino a Santia-
go no Chile teve o bico e o para-brisas 
destruídos por um temporal de granizo 
na madrugada da quarta-feira, dia 31, 
quando sobrevoava a região. O avião 
modelo Airbus-320, com capacidade 
para transportar mais de duzentos pas-
sageiros estava em uma das “aerovias”, 
que passa na região noroeste do Rio 
Grande do Sul. Contudo, precisou des-
viar de áreas de instabilidade antes de 
chegar à região de Santa Rosa e seguiu 
para a Argentina. Na altura da fronteira 
acabou sofrendo avarias por granizo e 
precisou subir para outra altitude com o 
objetivo de desviar do mau tempo.

Após a avaria os pilotos não segui-
ram a viagem até o Chile, desviaram o 
voo e pousaram em um dos aeroportos 
de Buenos Aires. Passageiros que esta-
vam no avião, relataram para imprensa 
na Argentina que passaram por mo-
mentos de tensão. 

Segundo relatos, era possível ouvir a 
colisão do granizo contra as paredes do 
avião. “Se ouvia gritos. Também dava 
para escutar o aumento das potências 
das turbinas e o impacto dos granizos 

contra a fuselagem” relataram os passa-
geiros. Nenhum passageiro e tripulante 
se feriu e após o pouso na Argentina eles 
receberam assistência da companhia 
aérea e seguiram para Santiago.

AEROVIAS QUE
PASSAM NA REGIÃO

As aerovias do qual falamos ante-
riormente são como rodovias aéreas, 
por quais os aviões comerciais devem 
obrigatoriamente seguir. Em Santo 
Ângelo, três aerovias passam próximas 
da cidade. Uma delas Interliga os aero-
portos Jorge Newbery e Ministro Pis-
tarini, de Buenos com destinos da Eu-
ropa, como Frankfurd, Paris e Londres. 
Já as outras duas, são utilizadas prin-
cipalmente por aeronaves que saem 
de São Paulo e Rio de Janeiro para o 
Aeroporto Internacional de Santiago, 
no Chile. Voos também fazem o sen-
tido inverso em uma destas aerovias. 
Diariamente o fl uxo dessas aeronaves 
pode ser observado passando ao no-
roeste da cidade, principalmente em 
dias que o clima está propício para a 
formação de “trilha ou esteira de con-
densação”.

Pânico no espaço 
aéreo do noroeste

Aplicativo Flightradar24 mostra o desvio feito pela aeronave (esquerda) e a rota normal 
em que o avião deveria seguir (direita) 

Minguante
31/10 a 6/11

Nova
7/11 a 14/11
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Meio Ambiente

Ofertas válidas para este final de semana, nos Supermercados 
COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões.

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)

AMACIANTE DE ROUPAS 
GIRANDO SOL 2L

R$ 3,99

PAPEL HIGIÊNICO FINOPEL
60M C/12UN.

R$ 8,99

FARINHA MARIA INÊS 
5KG

R$ 11,69

COXA E SOBRECOXA
KG

R$ 5,99

AÇÚCAR CRISTAL
GLOBO 5KG

R$ 8,99

AMACIANTE DE R SROUPAS

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 10,19

DETERGENTE LÍQUIDO
BRILHA SUL 500ML

R$ 0,99

R$ 

AÇÚAÇÚCAR CRISTAL
GLOLOBO 5KG

LEITE LONGA VIDA
CCGL 1L

R$ 2,75

A VIDALEITE LONGA

Marcos Demeneghi

Tradicionalismo

A estátua fi ca na Avenida Sagrada Família, no Bairro Pippi

Tradicionalistas farão uma home-
nagem a Tio Bilia nesta sexta-feira, dia 
de fi nados. Os cavalarianos do CTG Tio 
Bilia partirão da sede da entidade até o 
cemitério onde está sepultado o “Rei da 
Oito Baixos”, na localidade de Rincão 
dos Mendes. No retorno, o grupo será 
recepcionado com almoço. A homena-
gem integra a programação da V Sema-
na Crioula do CTG Tio Bilia, que iniciou 
na última segunda-feira e segue até o sá-
bado, dia 3. Durante toda a semana fo-

ram realizadas palestras diárias, tertúlia 
livre, entre outras atividades.

Encerrando a programação, acon-
tece amanhã, um Jantar Fandan-
go, animado pelo conjunto Estam-
pa Crioula. No cardápio, churrasco, 
maionese, arroz, saladas diversas, 
ensopado e demais acompanhamen-
tos, ao valor de R$ 25,00. Os cartões 
antecipados para o jantar fandango já 
estão sendo comercializados pelos in-
tegrantes da patronagem do CTG.

Homenagem
ao “Rei da

Oito Baixos”
Integrantes do CTG Tio Bilia realizam uma cavalgada
até o cemitério de Rincão dos Mendes, em homenagem

ao patrono da entidade

“O GAITEIRO”

Antônio Soares de Oliveira, o Tio Bilia nasceu no dia 5 de agosto de 1906 em 
Santo Ângelo. O gaiteiro e compositor ao longo da carreira adquiriu o apelido de “Rei 
da Oito Baixo”. Tio Bilia iniciou na música aos 10 anos, quando começou a dedilhar 
a gaita, inspirado por gaiteiros como José Lemos da Fonseca e Tertuliano José de 
Queiroz. Com 14 anos de idade já animava bailes em toda a região e foi considerado 
um dos maiores músicos gaúchos de todos os tempos.

Falecido em 19 de agosto de 1991, aos 85 anos, o gaiteiro gravou ao longo da 
carreira mais de cem músicas. Após sua morte, foi erguida uma escultura de três 
metros de altura na entrada do Bairro Pippi. A estátua fi ca na Avenida Sagrada 
Família, no entroncamento com a Rua Adão Felipe Pippi e pode ser observada pela 
comunidade que diariamente passa pelo local.
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Ensaio fotográfi co feito com Ido-
sos do Lar Isabel Oliveira Rodrigues, 
Cães da Aspa/Bicho Amigo, veícu-
los da AVANT e cenários públicos 
de Santo Ângelo, ilustram a Agenda 
2019 destas duas entidades benefi -
centes. A ação tem a fi nalidade de 
arrecadar fundos para efetivar os cui-
dados com cães abandonados e aco-
lhidos pela aspa e também para cus-
tear necessidades básicas dos idosos 
que residem no lar. 

No corpo da agenda serão encon-
tradas as ilustrações que são o resul-
tado deste ensaio fotográfi co. Foram 
utilizados tanto locações internas, 
quanto externas que valorizam o pa-
trimônio histórico e natural de Santo  
Ângelo. 

Pelo menos quatro produções, 
usaram carros antigos cedidos por 
membros da  AVANT e uma das mo-
delos que posam para fotografi a é 
a Sra. Ilsa Farias de Farias, ilustre 
personalidade de Santo  Ângelo que 
presidiu o Lar Isabel Oliveira Rodri-
gues por vários mandatos e tem uma 
vasta lista de contribuições para esta 
instituição.

COMO COLABORAR 
COM A CAMPANHA

Este primeiro lote de agendas já 
está a venda em 12 locais. O trabalho 
de produção e confecção da agenda 
foi realizado com o esforço voluntário 
de profi ssionais e contou com o apor-
te fi nanceiros para a confecção de 
empresários patrocinadores. As foto-
grafi as são de Cleison Radons Photo 
Art e a capa um trabalho estilizado de 
Renato Tobias.

PONTOS DE VENDA

• Pet Center
• Vet Missões
• Espaço Pet
• Pet House

• AniMed
• AuQmia

• Capital AgroPet
• Vida Animal

• Salão do Josias Azevedo
• Academia do Pingo

• Salão Inovare 
• Cleison Radons 

Solidariedade

Mais um ensaio de solidariedade
Está a disposição dos interessados a segunda edição da Agenda da Aspa - Bicho Amigo e do Lar Isabel Oliveira Rodrigues. Cães, 

moradores do lar, carros antigos e cenários internos e externos da cidade serviram para o enquadramento do fotógrafo
Cleison Radons 

Os modelos fotográfi cos são moradores do Lar Isabel Oliveira Rodrigues e os cães são acolhidos pela Aspa/Bicho Amigo

CENÁRIO DAS FOTOGRAFIAS
• Antigo Seminário Sagrada Família

• Floricultura do Supermercado Weinert 
• Residência da Sr. Ilsa Farias de Farias

• Praça Pinheiro Machado
• Praça Ricardo Leônidas Ribas

• Antiga Estação Ferroviária
• Exército Brasileiro - 1º BCom - Batalhão de Comunicações 

• Salão Josias Azevedo
• Academia do Pingo

Cleison Radons 
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A primeira 
mulher motorista 
da Dinon é santo-

angelense
Paula Demeneghi tem 24 anos e surpreendeu a todos ao 

escolher dirigir carretas. Ela já transportou soja entre Tocantins 
e Recife num Scania bitrem e a menos de um ano compõe o 
quadro funcional da Dinon, uma empresa de transporte que 

atua nas regiões brasileiras do sul, sudeste e centro oeste

Paula enquanto faz uma visita aos avós maternos em Santo Ângelo

Paula Demeneghi faz uma selfi e ao abastecer o caminhão 

Divulgação/Arquivo pessoal

Paula Demeneghi tem 24 anos e se 
tornou a primeira mulher motorista 
profi ssional de veículos de carga da 
Dinon Transportes. “Não nasci árvore 
para viver plantada em um único lu-
gar”, disse a motorista ao contar que 
ama viajar e conhecer novos lugares. 
Esta jovem teve que vencer precon-
ceitos e barreiras para conquistar um 
sonho de infância, que é atuar em uma 
profi ssão que permite viajar e conhe-
cer o mundo.

A Dinon Transportes é referência 
neste setor, tem uma das mais moder-
nas  frotas de veículos de carga e atua 
nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oes-
te. Para conquistar a vaga Paula teve 
que concorrer em paridade com moto-
ristas experientes. Passou por todos os 
testes de perfi l psicológico e prático da 
empresa e enfi m, está vivendo uma ex-
periência única, principalmente por-
que esta profi ssão ainda é dominada 

por pessoas do sexo oposto. 
 Além do exercício diário da profi s-

são ela precisa enfrentar o preconcei-
to dos homens e o estereótipo criado 
por outras mulheres, que exercem a 
profi ssão pelo oportunismo e exibi-
cionismo. O Gerente de Logística da 
Empresa, Marcelo Dinon, afi rma que 
não há privilégios por ela ser mulher. 
“Esta jovem surpreendeu a todos, não 
só por ser mulher, mas também por 
ter apenas 24 anos”, disse o gerente. 

Quando questionado se ela é pou-
pada de algum tipo de serviço, ele 
afi rma com tranquilidade, que qual-
quer motorista jovem que estivesse 
na empresa não seria exposto a situ-
ações desnecessárias. Ela ainda está 
adquirindo experiência, mas está apta 
e atua do mesmo modo que qualquer 
outro motorista da empresa.

A tensão natural da profi ssão se 
amplifi ca por ser mulher e ter apenas 

24 anos. Paula argumenta que mesmo 
no perfi l tradicional do caminhoneiro, 
existem questões de responsabilidade 
com o veículo e o valor da carga, pois a 
estrada é um território em que ocorrem 
assaltos e tem muita concorrência. 

 
COMO TUDO COMEÇOU? 

Tudo começou na infância, quando 
Paula Demeneghi morava com os avós 
maternos, Loreni e Paulo Veiga. A me-
nina usava uma cordinha para puxar 
caminhões de brinquedo por estradas 
de terra, desenhadas na área próxima 
ao Aeroporto de Santo Ângelo.

Mas entre a brincadeira e a reali-
dade, há uma distância muito grande. 
Com a determinação de quem sabe o 
que quer esta menina resolveu apren-
der mais sobre a profi ssão e trabalhou 
na Pippi Pneus. Foi nessa época que 
Paula realizava a manutenção e revi-
são da frota da Dinon. Conheceu pes-

soas, estabeleceu contatos e aprendeu 
tudo que pode sobre caminhões. 

Mais tarde ganhou uma oportuni-
dade de transportar soja com um bi-
trem (Scania - 124 bicudo) entre To-
cantins e Recife. Um dos momentos 
mais difíceis de sua vida. “A tensão 
de conduzir um caminhão na estrada 
não é fácil, no início eu chorava todos 
os dias”, disse Paula ao falar de como 
tudo começou. Ela explica que mes-
mo na estrada há muita resistência 
do meio por fatores como a idade e os 
preconceitos com o sexo feminino.

A menos de um ano ela conquistou 
a vaga na Dinon Transportes e tornou-
-se uma motorista profi ssional de car-
ga. Realizou deste modo o sonho de 
infância, quando viajava no mundo da 
imaginação puxando o seu caminhão 
na terra. Agora ela continua sonhan-
do, seu próximo desafi o é realizar via-
gens internacionais.

Transporte
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Patrimônio

A Tava está associada ao “espaço vivo” do Povo Guarani localizado no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. Pois ali A Tava está associada ao “espaço vivo” do Povo Guarani localizado no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. Pois ali 
viveram os ancestrais dos Guaranis e se constitui um lugar de referência para os indígenas da região. O reconhecimento foi viveram os ancestrais dos Guaranis e se constitui um lugar de referência para os indígenas da região. O reconhecimento foi 

anunciado no XVII Encontro da Comissão do Patrimônio Cultural do Mercosul, realizado nos dias 30 e 31 de outubroanunciado no XVII Encontro da Comissão do Patrimônio Cultural do Mercosul, realizado nos dias 30 e 31 de outubro

A “Tava” agora é Patrimônio 
Cultural do Mercosul

Lugar de referência para a memória e a identida-
de do povo Guarani, a Tava, localizada na área que 
corresponde ao Sítio Histórico de São Miguel Arcan-
jo, em São Miguel das Missões (RS), foi construída e 
habitada por seus ancestrais, a pedido de sua divin-
dade, Nhanderu.  Esse lugar sagrado foi reconheci-
do como Patrimônio Cultural do MERCOSUL. A de-
cisão foi tomada e anunciada no XVII Encontro da 
Comissão do Patrimônio Cultural do MERCOSUL, 
que acontece durante os dias 30 e 31 de outubro, em 
Montevideo no Uruguai.  

O processo de reconhecimento da Tava como 
Patrimônio Cultural do MERCOSUL teve início du-
rante o processo de registro pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 
dezembro de 2014, quando o bem foi inscrito no 
Livro de Registro de Lugares. Na ocasião, lideran-
ças Guarani pediram o que a Tava fosse reconhecida 
também por Argentina e Paraguai. Eles solicitaram 
que o Iphan apresentasse aos outros países os estu-
dos realizados sobre o bem, mostrando sua impor-

tância como lugar sagrado onde todos, indígenas e 
não indígenas, podem aprender sobre a trajetória do 
povo Guarani.

A titulação que a Tava recebe pelo MERCOSUL 
signifi ca o reconhecimento da presença ancestral 
dos Guarani no território Yvy Rupá, que hoje integra 
o Brasil, a Argentina e o Paraguai, no qual organiza-
ram uma grande rede étnica, formada por aldeias, 
caminhos e locais sagrados. Transitar livremente 
por esse território, como fi zeram seus ancestrais, os 
antigos, é um dos fundamentos do bem-viver que os 
Guaranis desejam preservar.

LUGAR DE REFERÊNCIA
A Tava, Lugar de Referência para o Povo Gua-

rani, corresponde aos signifi cados e valores atribuí-
dos pelos Guaranis ao lugar amplamente conhecido 
como Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo. Trata-
-se de um espaço vivo, de atividades diversas e de 
aprendizado para os mais jovens, pois ali viveram 
seus ancestrais, conhecidos como os antigos. 

Conforme as narrativas dos Guarani-Mbyál, os 
antigos seguiram os preceitos do bem-viver Gua-
rani, plantando e colhendo alimentos tradicionais, 
cantando e orando em suas Casas de Reza, cami-
nhando por um vasto território, fundando aldeias 
e erguendo construções em pedra, as Tavas, para 
orientar a caminhada dos Guarani contemporâneos.

A Tava Guarani possui um sentido cosmológi-
co profundo. Por estar em ruínas, é um testemu-
nho da condição de finitude que caracteriza a vida 
terrena, mas ao mesmo tempo, demonstra que é 
possível superar essa condição, como fizeram os 
antigos que a construíram. Eles se tornaram pes-
soas encantadas e alcançaram a morada celeste 
dos imortais, onde tudo permanece vivo e se re-
nova.

Assim, a Tava aciona sentimentos de pertenci-
mento e identidade. Além disso, por meio dela, os 
Guarani-Mbyá interpretam o evento histórico das 
Missões, incorporando-o as suas narrativas e ree-
laborando-o segundo a lógica de sua cosmologia.

Arquivo do IPHANArquivo do IPHAN

Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões (RS)
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Em reunião realizada na quar-
ta-feira, 31, na superintendên-
cia da Companhia Riograndense 
de Saneamento (CORSAN), em 
Porto Alegre, o Poder Legislativo 
e o Governo Municipal de Santo 
Ângelo, entregaram uma contra-
proposta de trabalho ao diretor-
-presidente da concessionária, 
Jorge Luiz Costa Melo.

O presidente da Câmara de 
Vereadores Everaldo de Olivei-
ra (PDT) e o vereador Vinínius 
Makvitz (MDB) acompanharam a 
reunião junto ao prefeito Jacques 
Barbosa, o secretário de Meio 
Ambiente Francisco Medeiros, o 
deputado estadual Eduardo Lou-
reiro e o superintendente regional 
da concessionária, João Corin.

O Executivo exige o cumpri-
mento de cláusulas contratuais 
para que a concessionária conti-
nue executando o serviço de água 
e esgoto em Santo Ângelo, e para 
que sejam cumpridas as metas 
para a ampliação da rede coletora 
de esgoto doméstico e a repavi-
mentação de ruas e avenidas que 
sofreram intervenções por obras 
da Corsan.

Uma comitiva de Santo Ânge-
lo esteve na capital gaúcha no dia 
17 de outubro para tratar do não 
cumprimento de contrato e da 
má qualidade dos trabalhos rea-

lizados pela Corsan nas ruas do 
município. Na ocasião, a proposta 
da companhia não agradou a pre-
feitura. Desse modo, o município 
fez uma contraproposta, entregue 
para o diretor-presidente nessa 
quarta-feira. 

O presidente da Câmara de 
Vereadores esclareceu que essa 
nova reunião ocorreu porque no 
encontro anterior, a Corsan en-
tregou uma proposta que teve de 
ser analisada em 10 dias por uma 
comissão composta por repre-
sentantes do Poder Executivo, da 
Câmara de Vereadores e do Mi-
nistério Público, e a partir disso, 

o município apresentou uma con-
traproposta.

O diretor-presidente da Cor-
san, Jorge Luís Costa Melo, esta-
rá em Santo Ângelo no próximo 
dia 14, para dialogar e debater 
mais uma vez sobre as cobranças 
do município.  

Conforme o presidente do 
Legislativo, é importante a par-
ticipação dos vereadores no pro-
cesso, já que, após fi nalizadas as 
tratativas entre Governo Muni-
cipal e Corsan, a proposta será 
levada à Câmara de Vereadores 
para discussão e apreciação por 
parte dos edis.

Em reunião realizada na Se-
cretaria Municipal da Agricultura 
– SEMAGRI -, feirantes, produ-
tores agroindustriais e hortifruti-
granjeiros da Zona Norte de Santo 
Ângelo e integrantes do governo 
municipal acordaram a fundação 
da fundação da Associação de Fei-
rantes de Santo Ângelo – AFESA, 
além de discutir o exercício das 
feiras de produtos coloniais na-
quela área do município. Os fei-
rantes estão instalados na Praça 
Castelo Branco há várias décadas. 

Segundo o coordenador das 
Agroindústrias e Associações de 
Produtores da SEMAGRI, Diomar 
Formenton, os feirantes procura-
ram o Governo Municipal com a 
proposta de criar a AFESA, esti-
mulados pelas ações desenvolvi-
das pelo prefeito Jacques Barbosa 
e vice-prefeito Bruno Hesse para o 
desenvolvimento das agroindús-
trias rurais familiares. 

Esta é a 27ª organização de 
agricultores com atuação no mu-
nicípio. “Essa associação é espe-
cífi ca da região da Zona Norte 
da cidade, sendo uma iniciativa 
dos próprios comerciantes. Mas, 
aqueles que pretendem integrar 
essa iniciativa comercial, podem 
procurar a Secretaria de Agricul-
tura para obter maiores informa-

ções”, ressaltou o coordenador.
A diretoria da AFESA tem 

como presidente, Ana Paula de 
Moura, vice-presidente, Michele 
Maciel Diniz, secretária, Letiane 
Bagatini, tesoureiro, Fernando 
Cargnelutti, conselheiro fi scal, 
titulares: Marcia Brutti, Olimpio 
Silveira e Pedro Cassol, e suplen-
tes: Lusiana Argenta, Ademir Ni-
kititz e Arlindo Donadel.

A AFESA será composta so-
mente por agroindústrias e pro-
dutores hortifrutigranjeiros lega-
lizados no município, formando 

lideranças na busca de subsídios 
e recursos para a ampliação da 
produção agroindustrial familiar 
na capital missioneira. 

A Semagri informou que ain-
da está sendo discutido o regi-
mento interno da Associação, 
bem como os meios legais para 
escolher outro local de comércio 
na região norte de Santo Ângelo. 
O encontro também teve a par-
ticipação dos feirantes locais, da 
médica-veterinária Emilia Steh-
mann e técnicos da Secretaria da 
Agricultura.

Cartas de Cristo é um livro que fala sobre es-
piritualidade, religião e mensagem de Cristo. É um 
livro, sem dúvida alguma, que merece não apenas 
uma leitura atenta, meditada, ampliada e aprofun-
dada, mas várias. É profundo, amplia e aprofunda 
como nenhum outro os saberes reais, embasados 
na verdade, acerca da espiritualidade, da religião 
[várias], de Jesus Cristo e de Deus, comunicados 
por Jesus quando esteve como homem e fi lho de 
Deus na Palestina. Esclarece e clareia com niti-
dez o fato, fora outras centenas de fatos, de Jesus 
Cristo ser o caminho, a verdade e a vida. Todos os 
como e os porquês de Jesus Cristo ser o caminho, a 
verdade e a vida, como e quando Deus cria a alma 
de cada ser humano, quem e como é Deus, o do 
NT e não o do AT, os nomes de Deus, fora tantos e 
tantos outros fatos, todos alicerçados na verdade, 
encontram-se no referido livro.    

Ninguém interessado na verdade e na evolução 
espiritual, como também na evolução emocional e 
racional, deveria deixar de ler e reler o livro Car-
tas de Cristo – a Consciência Crística Manifestada, 
como também o livro Cartas de Cristo – Textos 
Complementares. O primeiro tem nove cartas de 
Cristo em 338 páginas. O segundo tem 17 capítulos 
curtos em 158 páginas. Este complementa os mui-
tíssimos fatos existentes naquele.

Com o fi to de despertar mais ainda a vontade 
de ler os livros acima citados, vale aqui esta trans-
crição da contracapa do primeiro livro: “Durante 
40 anos, Cristo purifi cou e desprogramou a mente 
de uma mulher inglesa que havia sido educada em 
um convento católico. No ano 2000, com a idade 
de 80 anos, ela começou a transcrever, sob a dire-
ção de Cristo, os ensinamentos recebidos através 
dos anos de contato com Ele. Vieram à sua men-
te as nove Cartas. Nas Cartas contidas neste livro, 
Cristo corrige as más interpretações de seus ensi-
namentos, explica as leis da existência, a origem 
do ego e revela os processos espirituais científi cos 
que governam a criação da matéria. Cristo descre-
ve a fonte de nosso ser” e mais, muito mais.  

Todo aquele que os ler, reler e meditar de ma-
neira sincera, com fome e sede de saber a verda-
de sobre os ensinamentos de Cristo, de nada se 
arrependerá; ao contrário, agradecerá muito e 
sempre a si por tê-los assim lidos, relidos, medita-
dos, ampliados, aprofundados. Como as lições são 
profundas, físicas e metafísicas, humanas e divi-
nas, exigem paciência, tempo, boa vontade, retiro, 
silêncio, meditação. As recompensas das leituras 
dos dois livros são imensas, enchem de verdade a 
vida, a razão e o espírito. Ambos os livros, além 
de tudo mais, fazem evoluir de modo extraordi-
nário quem os ler, reler e meditar nestas quatro 
dimensões humanas básicas – corpo, emoção, ra-
zão e espírito. Essas evoluções, hoje mais que on-
tem,  mais nestes tempos de tantas e inevitáveis 
transformações aceleradas na humanidade e no 
planeta, fazem-se necessárias e urgentes. Portam 
méritos e mais méritos. 

Assim, os pensamentos, as palavras e as ações 
são energias eletromagnéticas. As energias elétri-
cas vão, e as energias magnéticas vêm. Aquelas 
estão no campo das causas; estas, nos campos dos 
efeitos. Todas as energias que vão, voltam. E as 
que voltam são, às vezes, maiores do que as que 
vão, ou seja, os efeitos são, às vezes, maiores que as 
causas. Todos os seres humanos – evoluídos, me-
nos evoluídos ou pouco evoluídos – estão dentro 
dos campos das ondas eletromagnéticas. Ninguém 
escapa. Semelhantes se atraem. Amor atrai 
amor. Perdão atrai perdão. Verdade atrai verdade. 
Evolução atrai evolução...

Artur
Hamerski
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Aportuguesando

Legislativo e Executivo apresentam 
contraproposta à diretoria da Corsan

Reunião foi realizada na última quarta-feira, dia 31 em Porto Alegre

Fernando Gomes

Cidade

Produtores de hortifrutigranjeiros da Zona Norte fundam a associação, após Produtores de hortifrutigranjeiros da Zona Norte fundam a associação, após 
reunião  na Secretaria Municipal da Agricultura – SEMAGRIreunião  na Secretaria Municipal da Agricultura – SEMAGRI

Feirantes criam a AFESA

Fernando Gomes

Os feirantes estão instalados na Praça Castelo Branco, na zona norte do município
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