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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua
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4/1/2019 - 14h
1° Prêmio -  9.740
2° Prêmio -  6.633
3° Prêmio -  0.241
4° Prêmio -  4.432
5° Prêmio -  2.423
6° Prêmio -  3.469

4/1/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Editorial
 Meio ambiente e 

valorização do patri-
mônio natural está em 
alta na edição de hoje. 
Nada premeditado, 
mas ao folhear o Men-
sageiro de hoje você 
vai ter contato com 
conteúdos produzidos 
com exclusividade por 
nossa equipe. 

Uma das matérias 
aborda sobre uma es-
pécie de pássaro de 
grande porte que foi 
fotografado aos arre-
dores do Jardim Re-
sidencial Sabo, é um 
jacuaçu e ele ilustra 
a nossa capa, por ser 
uma bela ave e valori-
zar a nossa fauna. 

Seguimos hoje com 
a série Água Doce. 
Nesta semana trata-
mos de uma questão 
séria e ignorada por 
muitas pessoas, mas 
que, no entanto,  já 
tem impactado no ci-
clo da água em nossa 
região. Saiba mais so-
bre o adensamento e 
a compactação do solo 
e entenda como isso 
pode afetar a balança 
comercial Brasileira. 

Uma das pautas é 
política. Realizamos a 
compilação de alguns 
dados do portal trans-
parência para enrique-
cer informações divul-
gadas pela Câmara, se 
de um lado os vereado-
res economizaram no 
orçamento e devolve-
ram os recursos para 
os cofres públicos, 
gostaríamos de saber 
quanto eles gastaram 
com diárias. 

A safra recorde de 
melões de uma produ-
tora residente na Ilha 
Grande, interior do 
Município também vi-
rou pauta nesta edição. 

Boa Leitura e óti-
mo fi nal de semana.

Nova
5/1 a 13/1

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano
Marcos Demeneghi

Notas

VENDE-SE
Terreno 12,5x30 - localizado próximo a sede 

campestre do Clube Gaúcho, na Reserva 
das Missões. Escritura Ok. 

Valor R$ 115.000,00. Tratar 9 9957-5612

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO
Aviso do Edital de Chamada Púbilca nº. 001/2018. 
Objeto: Recebimento de projetos de fornecimento 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a 
alimentação escolar. Protocolo dos envelopes: até as 
09h15min do dia 22/01/2019. Abertura: às 09h30min da 
mesma data. Informações poderão ser obtidas no Setor 
de Licitações, na Rua Antunes Ribas, 1096, pelo Fone 
(055)3312-0136 ou e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.
br. Os editais também poderão ser acessados através do 
sítio: www.santoangelo.rs.gov.br.

AVISO DE ERRATA  
O Departamento de Compra da Prefeitura do Município de 
Santo Ângelo comunica que no Aviso de Reagendamento 
do Edital de Pregão Presencial nº. 78/2018 que tem como 
Objeto Registro de preços de  gás de cozinha e de botijões 
(vasilhames) Publicado no sábado dia 29/12/2018, onde 
se leu:   Protocolo dos envelopes: até as 09h do dia 
13/01/2019. Abertura: às 09h30min da mesma data, 
leia - se:  Protocolo dos envelopes: até as 09h do dia 
14/01/2019. Abertura: às 09h30min da mesma data.   

Bruno Walter Hesse - Vice Prefeito no
Exercício do Cargo de Prefeito

CONTRATA-SE
Área administrativa - Caixa, emissão de NF, 

boletos, lançamentos.
- Com experiência;
- Idade entre 25 e 45 anos;
- Formação em administração/contábeis; 
- Comunicativo/responsável.

Enviar currículo com foto para o e-mail: 
heckjholzer@gmail.com

O asfalto de um trecho composto 
por 630 metros da Rua Tiradentes 
está sendo recuperado e na tarde de 
sexta-feira, dia 4, o cotidiano dos 
moradores e motoristas que tran-
sitavam naquele local, ainda estava 
alterado, pois a empresa contratada 
dava continuidade para a obra. 

O trecho passa em frente da In-
dústria Aliben e está compreendi-
do entre a Avenida Venâncio Aires 
e Rua Alfredo Leopoldo Fett, (logo 
após a ponte do Itaquarinchim). 
Esta obra foi possível de ser reali-
zada com recursos de uma emenda 
parlamentar do deputado federal 
Afonso Motta. 

MAIS QUADRAS
A assessoria do Prefeito infor-

mou que devem iniciar na próxi-
ma segunda-feira, dia 7, as obras 
de recuperação asfáltica das 67 
quadras licitadas com recursos do 
BADESUL e mais oito quadras sub-
sidiadas com emenda parlamentar, 
mais contrapartida fi nanceira do 
município, totalizando 75 quadras 
com prazo de 150 dias para conclu-
são.

BRIPAV Britagem e Pavimenta-
ção foi a empreiteira vencedora da 
licitação. 

As obras iniciarão pela Rua Dé-
cio Martins da Costa, trecho entre a 
Avenida Getúlio Vargas e Rua Ijuí, 
com extensão de 740 metros de as-
faltamento, atendendo pelo Gover-
no Municipal, um pleito dos mo-
radores que sofrem há vários anos 
com a precariedade da via principal 
de acesso ao Bairro Ditz. 

Após a conclusão desta via, a 
empresa dará início às obras de 
drenagem pluvial para posterior 
asfaltamento da Avenida Venâncio 
Aires, trecho de 800 metros (duas 
pistas), entre a Avenida Rio Grande 
do Sul e Rua São José (Bairro São 
Carlos), com recursos de emenda 
parlamentar do deputado federal 
Pompeo de Mattos. 

RUA JOSÉ BONIFÁCIO
Também será concluído o asfal-

tamento de extensão da Rua José 
Bonifácio, no Bairro Oliveira, cujas 
obras já deveriam estar concluídas, 
no trecho entre a Rua dos Imigran-
tes e Avenida Rio Grande do Sul.

Novos asfaltos

O ano letivo de 2019 está marcado para iniciar 
dia 27 de fevereiro nas escolas municipais de Santo 
Ângelo. Conforme dados da Secretaria Municipal 
de Educação (SMEd), durante os dois primeiros 
anos de governo, foram criadas 435 vagas na edu-
cação infantil, em 2018 a rede pública atendeu 
2.820 alunos de zero a cinco anos e no ensino fun-
damental 3.008, totalizando 5.828 estudantes nas 
escolas municipais de Santo Ângelo. 

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS
Os pais ou responsáveis que perderam o prazo 

para a matrícula e/ou rematrícula devem ir até a 
Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 
17 de fevereiro, portando uma cópia da certidão de 
nascimento ou da carteira de identidade, cópia do 
cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e, caso a 
família seja benefi ciária do Programa Bolsa Famí-
lia, deve apresentar o número do benefício.

Rede municipal volta 
dia 27 de fevereiro

COMUNICADO
No mês de janeiro a equipe do Jornal O Mensageiro está reduzida devido 
ao período de férias. Portanto, as edições neste período serão semanais, 
com circulação aos sábados. Boas férias a todos!

Crescente
14/1 a 20/1
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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)

COXA E SOBRECOXA
INDIVIDUAL KG

R$ 5,69

FARINHA DE TRIGO 
PANFÁCIL 5KG

R$ 9,69

ERVA MATE 
SEIVA PURA KG

R$ 9,99

ERVA MATE

PERNIL SUÍNO 
RESFRIADO KG

R$ 9,99

PERNIL SUÍNOO

(COTRISA CONDE)

CERVEJA SCHIN
473ML

R$ 2,59

PONTA DE PEITO
BOVINA KG

R$ 11,99
(COTRISA CONDE)

Esta espécie vive em fl orestas e é maior 
que sua prima a jacupemba, mede 

aproximadamente 73 cm e pesa cerca 
de 1,2 kg podendo chegar até 2 kg

Meio AmbienteMeio ambiente

Um casal de Jacuguaçu, ou 
jacuaçu (Penelope obscura), é 
visto com frequência no topo de 
árvores localizadas no Jardim 
Residencial Sabo, a fotografi a foi 
registrada no fi nal da tarde do dia 
31. O Jacuguaçu mede aproxima-
damente 73 cm, alimentam-se de 
frutos, folhas e animais inverte-
brados. 

É uma ave considerada de 
grande porte, mesmo assim, voa 
e se esgueira agilmente entre a 
densa vegetação das copas das ár-
vores. Não é comum observar esta 
espécie em áreas urbanas, pois é 
uma ave adaptada a fl orestas. 

Segundo o Biólogo Dante Mel-
ler, o Jacuaçu é uma ave relativa-
mente comum no Estado. Habita 
a mata e por vezes é visto à beira 
se alimentando em lavouras ou 
em árvores frutíferas, como a Ca-
nela da foto em que foi registrada.

O Jacuguaçu é maior que ou-
tras espécies de jacu que medem 
em torno de 55 cm. “Jacuguaçu” 
é originário da junção dos termos 
tupis ya’ku (jacu) e wa’su (gran-
de), signifi cando, portanto, “jacu 
grande”. 

Os estudiosos explicam que 
eles vivem em pequenos bandos 
familiares (casal e fi lhotes). Em 

Santo Ângelo o jacuguaçu é ob-
servado em uma área que conser-
va árvores de grande porte e está 
localizada próxima do Parque das 
Américas, a área é de mata pre-
servada composta por 27.086,55 
m² que se estende até a Área de 
Preservação Permanente do Rio 
Ijuí.

A espécie é bem distribuída no 
Rio Grande do Sul, habita a Mata 
Atlântica, nas regiões Sudeste e 
Sul do país. Sua área de distribui-
ção estende-se também à Argen-
tina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, 
mas é difícil de ser observada sem 
adentrar na mata. 

Jacuaçu é 
fotografado 

em área 
urbana 

de Santo 
Ângelo

Um exemplar da espécie foi fotografado comendo frutos de uma caneleira

Marcos Demeneghi
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Editoria - Jornal O Mensageiro

Câmara gasta R$ 120 mil em diárias e 
devolve R$ 680 mil para a Prefeitura

Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo formalizou a devolução do valor que restou do orçamento de 2018, ou 
seja, previsto, mas não gasto.  Entre as despesas da câmara estão as diárias para servidores, motoristas e vereadores, cinco 

vereadores não utilizaram diárias e o montante gasto com esta despesa chegou a R$ 120 mil. Confi ra os detalhes

A Câmara de Vereadores desembolsou em diá-
rias para servidores e vereadores no ano de 2018 o 
valor de R$ 120 mil, e mesmo assim, anunciou que 
fez uma economia de R$ 680 mil durante o ano, 
este valor que sobrou no orçamento da Câmara foi 
devolvido aos cofres da Administração Municipal. 

O presidente da Mesa Diretora, Everaldo de 
Oliveira (PDT), oficializou o repasse no dia 28 de 
dezembro em audiência com o prefeito Jacques 
Barbosa, um documento foi entregue garantindo a 
restituição imediata do montante.

O Chefe do Legislativo esclarece que o dinheiro 
é proveniente da contenção feita pelo Parlamento 
durante sua gestão e que os valores foram retirados 
do orçamento da Casa para contribuir com investi-
mentos em diversas áreas no município.

DIÁRIAS
As diárias foram destinadas tanto para servi-

dores da Câmara (R$ 51.062,50), quanto, para os 

vereadores (R$ 69.699,50). Os três vereadores que 
mais gastaram em diárias foram Everaldo de O. Ba-
tista, Pedro S. P. Waszkiewicz e Vinicius D. Makvitz 
(Vinícius também é motorista da casa e percebe di-
árias quando desempenha esta função). Seis verea-
dores não fizeram uso de diárias, são eles: Zila An-
dres, Valter Mildner, Valdonei da Luz, Lucas Lima 
e Evandro Nolasco. 

Um decreto publicado no ano 2017 tenta limitar 
a concessão de diárias a vereadores e servidores co-
missionados. De acordo com o texto, os vereadores 
tem direito a até 12 diárias anuais, desde que auto-
rizadas pela maioria dos membros da Mesa Direto-
ra. Caso seja necessária a retirada de diária acima 
do limite estabelecido, o pedido deverá ser justifi-
cado em plenário e submetido à aprovação durante 
sessão ordinária.

Política

Fonte: Portal Transparência e informações divulgadas pela Câmara de Vereaores

Vereadores pedem vista de projetos e o executivo tem derrota na Câmara
Vereadores pedem vista de projetos 

apreciados em Sessão Extraordinária. As 
matérias foram protocoladas em regime 
de urgência pelo prefeito Jacques Barbosa 
e uma sessão extraordinária foi marcada 
para o dia 27. Seriam votadas matérias 
que tratam do Fundo Municipal da Crian-
ça e do Adolescente, do regime jurídico 
dos servidores, do plano de carreira do 
magistério e do código tributário. 

Os vereadores optaram por pedir vista, 
de modo que os projetos sejam discutidos 
com mais atenção. De acordo com o presi-
dente do Poder Legislativo de Santo Ânge-
lo, Everaldo de Oliveira (PDT), percebeu-
-se que os edis estavam em concordância 
acerca da necessidade de ampliar o deba-
te, pois não houve um tempo hábil para 
que isso ocorresse antes da sessão. “Como 
o parlamento está em recesso, no próximo 

ano a Casa Legislativa deve discutir as ma-
térias com as partes interessadas, buscan-
do um melhor entendimento acerca dos 
projetos, chegando a um consenso do que 
é melhor para todos”, afi rmou.

Everaldo enfatiza que todos os verea-
dores foram convocados, sem ônus para 
o Legislativo, para a votação dos proje-
tos do Executivo. Participaram da Sessão 
Extraordinária treze vereadores: sendo 
o presidente da Mesa Diretora, Everaldo 
de Oliveira (PDT), vice-presidente Jac-
queline Possebom (PDT), secretário Pe-
drão (PSD), e os edis Felippe Terra Grass 
(PDT), Dionísio Faganello (DEM), Vando 
Nolasco (PDT), Valdonei da Luz (PDT), 
Valter Mildner (Rede), Vinicius Makvitz 
(MDB), Zilá Andres (PP), Rodrigo Trevi-
san (PP), Márcio Antunes (PP) e Paulão 
(PP).

OS PROJETOS:

O projeto de nº 70 altera a Lei nº 4070/2016, no que tange à composição 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), 
e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDC). A 
mudança prevê que os contribuintes deixem de indicar a entidade que 
receberá 95% da doação dos 6% do Imposto de Renda.

Já o Projeto de nº 79 altera a Lei Municipal nº 1.256, de 05 de Julho de 
1990, e retira os direitos a adicional de tempo de serviço e licença-prêmio 
dos funcionários públicos concursados a partir da aprovação da Lei. Os já 
concursados antes disso não perdem os direitos.

O projeto de nº 78, que modifi ca a lei municipal nº 4.216, de 02 de Abril 
de 2018, está relacionado ao Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Público Municipal, e retira a regência de classe da educação infantil e de séries 
iniciais, deixando apenas nas séries fi nais do ensino fundamental.

Outra matéria apreciada foi o projeto que altera a lei complementar nº 01, 
de 27 de setembro de 2017, acerca do Código Tributário do Município de Santo 
Ângelo – CTM, propondo mudanças nas condições para acertos e parcelamentos 
de dívidas. Em caso de parcelamento, será cobrado 50% do valor devido, já para 
reparcelamento, deverá ser pago 25% do montante total.
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Série: Água doce

A terra das Missões está cada vez 
menos porosa e este não é problema 
localizado, cientistas da  Embrapa 
estão pesquisando este fenômeno em 
várias regiões do Brasil. Em Santo 
Ângelo os técnicos da Emater tam-
bém detectaram este fenômeno, até 
o momento foram avaliadas seis pro-
priedades rurais e todas elas apresen-
taram algum nível de adensamento 
e compactação. Com o solo nestas 
condições, a água da chuva escorre 
superfi cialmente e não penetra para 
as camadas mais profundas, precari-
zando o armazenamento nos lençóis 
freáticos e causando perda de produ-
tividade nas lavouras. 

Segundo o Pesquisador da Em-
brapa Trigo, José Eloir Denardin, o 
plantio direto é aplicado em cerca de 
70% das lavouras brasileiras, sem, 
contudo, promover os benefícios es-
perados. Entre estes benefícios, al-
guns deles têm relação direta com 
o tema da série “Água doce”, que é 
a capacidade que a terra tem de ab-
sorver, fi ltrar e reter a água da chuva, 
armazenando-a nos lençóis freáticos 
e emergindo em nascentes perenes, 
formando riachos e rios límpidos. 

QUAIS AS CAUSAS?
A compactação é atribuída ao 

trânsito de máquinas agrícolas e ani-
mais, já o adensamento tem relação 
com a biologia e a química da terra. 
Mesmo que seja realizado o plantio 
direto na palha, nem todos os proces-
sos do “sistema de plantio direto” são 
obedecidos pelos produtores locais. 
Márcia Dezen atua nas Missões, no 
escritório da Emater de Santo  Ângelo 
e já constatou este problema nas pro-
priedades que visita. Ela explica que 
o “Sistema de Plantio Direto” exige 
a rotação de cultura, não somente a 
alternância entre culturas de verão e 
inverno. 

A agrônoma Márcia Dezem expli-
ca que tem observado níveis de com-
pactação e adensamento diferentes 
em cada propriedade, relatando que 
este fenômeno depende, desde a uti-
lidade dada para aquela área de terra, 
que pode ser para pastoreio ou pro-
dução de grãos, até o tipo de cultura 
plantada anualmente e as respectivos 
cuidados com a rotação de cultura. 

Nestas áreas mais adensadas e 
compactadas são constatadas erosões 
superfi ciais, muitas vezes nem perce-
bidas pelos produtores, mas também 
há casos em que a água da chuva abre 
sulcos maiores, como as antigas ero-
sões que ocorriam antes da adoção do 
“Plantio Direto”. Isso ocorre por que 
a cobertura de palha não é sufi ciente 
para reter a água e a camada de terra 
porosa mais superfi cial não dá conta 
do volume de água que vem das nu-
vens, pois as camadas mais profun-
das, não absorvem com efi ciência a 
água da chuva. 

QUAL A POSSÍVEL SOLUÇÃO
Os cientistas da Embrapa e os 

agrônomos da Emater de Santo  Ân-
gelo estão propondo uma ação de 
recuperação destas áreas, segundo 
Álvaro Uggeri o problema não é re-
cente e tem impactos econômicos. 
Recomenda-se logo após a colheita 
da soja, romper a camada compac-
tada com um subsolador e logo em 
seguida realizar o plantio de uma cul-
tura de crescimento rápido, pode ser 
o milho, sorgo ou outra cultura que 
permita a formação de volume de pa-
lha superior e raízes mais abrangen-
tes, profundas e vigorosas, a fi m de 
recuperar a porosidade e estabilidade 
microbiológica da terra. 

Nos termos dos pesquisadores 
da Embrapa é possível reproduzir o 
seguinte trecho: “Enquanto a palha 
protege o solo, as raízes recuperam, 
constroem ou mantêm a estrutura do 
solo, agronomicamente almejada.  No 
sistema de plantio direto, enquanto a 
palha se destaca pela proteção do solo 
frente à ação da energia cinética da 
chuva, também ocorre à redução da 
perda de água do solo por evapora-
ção e à redução da amplitude térmica 
do solo ao longo do dia, as raízes das 
plantas se notabilizam como recupe-
radoras, construtoras ou mantenedo-
ras da estrutura do solo.”

FLUXO DA ÁGUA DOCE
O adensamento e a compactação 

do solo não é um problema exclusiva-
mente agronômico de produção agrí-
cola, mas de impacto no ciclo da água 
e do ecossistema local. Quando o solo 
apresenta maior cobertura vegetal, 

seja ela verde ou palha seca, permi-
te que a água da chuva seja melhor 
aproveitada, isso evita que a água da 
chuva escorra rapidamente para os 
rios, levando com sigo terra, produ-
tos químicos e fertilizantes. 

Além disso, o solo conservado fa-
cilita que a água seja armazenada nos 
lençóis freáticos e brote em nascentes 
perenes, dando origem aos riachos e 
rios. Quando escorre superfi cialmen-
te, além de sujar o rio, vai embora 
para o oceano sem o aproveitamento 
regional, pois, de um modo geral, a 
única água doce disponível na região 

é aquela que que vem da chuva.  
Leia a afi rmativa do pesquisador 

da Embrapa José Eloir Denardin: “A 
prática do “plantio direto” no Brasil, 
por mais de 30 anos, sem a atenção 
preconizada pelos formalismos esta-
belecidos para a adoção do “sistema 
plantio direto”, tem resultado em 
compactação e/ou no adensamento 
do solo, com implicações na elevação 
de riscos e danos à agricultura e com 
impactos em questões pertinentes à 
segurança alimentar, à estabilização 
do produtor na atividade agrícola e à 
balança comercial do país.”

A água que não consegue penetrar 
no solo compactado das lavouras

O solo compactado na zona rural impede, cada vez mais, 
que a água da chuva penetre nas camadas mais profundas 

da terra. Nesta edição da série  “Água doce” abordamos 
sobre o fenômeno de adensamento e compactação do solo de 

lavouras e pastagens em nossa região geográfi ca. Fato que 
está interferindo no ciclo natural da água, pois esse líquido 
essencial à vida não consegue chegar até os lençóis freáticos, 
escorre superfi cialmente sobre a terra. A continuidade deste 

fenômeno pode interferir nos índices de produtividade 
regional. Conheça algumas das consequências práticas já 

percebidas na região

Nas fotografi as que ilustram a matéria percebemos uma das evidências deste fenômeno, 
uma das medidas tomadas pelo produtor que cultiva nesta área, foi realizar valos para 

impedir que toda a água da chuva desaguasse em um riacho próximo, no entanto, essa ação 
não reverte o problema, que só será amenizado com um diagnóstico preciso do engenheiro 
agrônomo e a aplicação de técnicas de escarifi cação e plantio de espécies de plantas que 

possam recuperar esta área compactada e adensada.  

Caminho percorrido pela água que não conseguiu penetrar na terra

Marcos Demeneghi
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Colheita histórica 
de melões

O objetivo era colher os primeiros frutos no natal e no ano 
novo. Deu certo, e a colheita está sendo a maior da história

A safra de melões 2018/2019 foi 
histórica para a família de Líria Maria 
Fonseca. Junto com o fi lho e o esposo, 
Luiz Carlos Christofari, cotidianamen-
te buscam o aperfeiçoamento para po-
tencializar a produção de milho verde 
doce, mandioca, hortaliças, morangos 
e especialmente o melão. As mudas das 
variedades de melão torreon e raimaq 
foram plantadas no dia 16 de outubro. 

O aromático e adocicado melão é 
tradicionalmente cultivado na pro-
priedade do casal que tem, pouco mais 
de 10 ha e está localizada no interior 

de Santo Ângelo, no Distrito de Ilha 
Grande. Estas pessoas ainda eram 
muito jovens quando observavam os 
pais plantarem os melões naquela lo-
calidade, portanto, o resultado deste 
ano é uma soma de experiência, apri-
moramento da técnica de cultivo, boa 
genética das mudas plantadas,  ma-
nejo adequado em todas as etapas da 
produção e um clima favorável. 

“Muitos vizinhos que plantam me-
lão reclamaram do clima, mas eu não 
posso me queixar” conta Líria ao di-
zer que neste ano ocorreram chuvas 

com regularidade e como as plantas 
estavam acostumadas com umidade, 
ela usou a irrigação para ajudar a sua 
plantação nos dias mais secos. Ela 
atribui o resultado a uma sequência 
de cuidados dispensados durante toda 
a produção. 

Os melões são vendidos para su-
permercados e fruteiras da cidade, 
bem como diretamente ao consumi-
dor em feiras improvisadas na pra-
ça da cidade. Só na manhã da última 
quinta-feira, dia 03, estavam dispo-
níveis para a população que passava 

pela praça cerca de 625 melões, no dia 
anterior a família, afi rma que  trouxe 
um lote praticamente com a mesma 
quantidade e foram todos vendidos 
entre 6h30min e 16h. 

A colheita segue por mais 20 dias, 
mas vai cainda gradativamente. Os 
frutos são bem aceitos pela população 
e uma das difi culdades que produtores 
do interior do Estado, como Líria Fon-
seca encontram, é o transporte até a 
cidade, pois, trajetos curtos se tornam 
demorados, devido às condições das 
estradas de terra e pedra da zona rural. 

Agronegócio

Uma das modalidades de escoamento da produção é a venda direta ao consumidor As novas gerações da família já acompanham o resultado da colheita

Divulgação/Facebook

Marcos Demeneghi
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Cidade Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Chegou há cinco dias o novo ano para a 
humanidade e para a Terra. O novo ano será 
ano novo, terá do começo ao fi m, dia a dia e 
cada dia mais, entre os mais votos, os votos 
de “feliz ano novo, com muita saúde, sorte, 
dinheiro, felicidade e paz” desejados de uns 
para os outros, com tantas alegrias e ênfases, 
na meia-noite da noite que, no calendário 
do tempo terreno efêmero e líquido, defunta 
o ano velho, com velório, choro ou sem, e faz 
nascer o novo ano ou o ano novo? As respostas 
mais completas, amplas, profundas e precisas, 
globais e nacionais, todas embasadas na 
realidade tal qual é e que virá sem que ninguém 
a minimize nem ataque, fi cam conhecidas por 
todos no dia trinta e um de dezembro de dois 
mil e dezenove. Até lá, paciência diuturna, 
atenta visão e audição, permanente coragem 
para os impactos. 

Aliás, quando os seres humanos se alicerçam 
em leituras das linhas e das entrelinhas de 
livros científi cos, revistas, fi lmes e noticiários 
sérios e imparciais, em reportagens da mídia 
e em planos secretos destes e daqueles grupos 
hegemônicos, todo-poderosos e imbatíveis em 
termos econômicos, políticos e culturais do 
mundo, não é necessário que aqueles sejam 
profetas para pensar e dizer, mesmo que de 
forma geral e pouca, que neste ano alguns fatos 
serão melhores e que muitos fatos, muitos 
mesmo, serão piores e bem piores que os 
havidos no ano que recém fi ndou. Aqueles que 
viverem hão de ver, ouvir e sentir as provações 
previstas. Estão pela frente fatos fortes e 
doridos, de estrondar e de estontear, de acordar 
os dorminhocos, os indolentes, os anestesiados. 

Fatos “alguns” melhores e fatos “muitos” 
piores em quê? Nas áreas todas. Para a 
humanidade, alguns melhores e muitos 
piores nos campos econômicos, políticos, 
culturais e sociais. Para a Terra, nalgumas 
partes do planeta, os fatos piores estão em 
mais vulcões, terremotos, tsunamis, tornados, 
tempestades assustadoras, devastadoras, 
inundações, deslizamentos de terra, frios 
intensos; noutras partes do planeta, mais secas 
prolongadas, mais calores, calores de 40,0ºC 
ou mais, com sensações térmicas de 70,0ºC 
ou mais, escaldantes, tórridas, incêndios 
pavorosos, efeitos estufas, consequências 
graves advindas dos contrastes climáticos. 
Para a humanidade, fatos piores vistos em 
desigualdades econômicas, políticas e culturais, 
de salários, empregos, raças, sexos, ignorâncias, 
explorações, injustiças, escravidões, roubos, 
assaltos, sequestros, assassinatos, suicídios, 
dependentes químicos, indignações e revoltas 
coletivas, migrações massivas,  guerras e ameaças 
de guerras... Para a Terra, mais toneladas de 
agrotóxicos, envenenamentos, esgotamentos de 
vida, desmatamentos, poluições de ares e rios, 
efeitos estufas, contrastes climáticos causados 
pelos homens que têm no dinheiro, no poder e 
no prazer os ídolos absolutos. Em síntese, mais 
perigos saídos da Terra ou caídos na Terra.

Assim, como a humanidade e a Terra 
caminham de maneira mais acelerada de 
ano a ano para as grandes e inevitáveis 
transformações globais, mudanças radicais, 
convinha que os seres humanos neste tempo 
não mais fi cassem como fi caram os seres 
humanos no tempo de Noé. Texto polêmico este 
e exagerado na imaginação? Talvez nem tanto. 
É tempo de vigiar e orar porque nos tempos 
certos das chegadas das surpresas as surpresas 
de aquém e de além vêm e concretizam-se.

Foi divulgado ontem, dia 4, o 
edital com o horário e local das 
provas escritas do Concurso Pú-
blico da Prefeitura Municipal de 
Santo Ângelo. 

Marcado para o dia 13 de ja-
neiro, o concurso será dividido 
com provas nos turnos da ma-
nhã e tarde, no Campus da URI 
Santo Ângelo. As provas nos dois 
turnos terão o tempo máximo de 
três horas de duração, os candi-
datos devem chegar ao local com 
trinta minutos de antecedência, 
portando o documento de iden-
tidade com foto e caneta azul ou 
preta. 

Na parte da manhã, às 8 
horas tem início a prova para 
os candidatos as vagas de cozi-
nheira; professor de geografi a; 
cirurgião dentista; professor 
de educação física; veterinário; 
professor de atendimento edu-
cacional especializado; professor 
bilíngüe; monitor de educação 
infantil; psicólogo; professor de 
língua portuguesa; arqueólogo; 
professor de língua espanhola; 
instrutor de libras; professos de 
língua inglesa; professor de anos 
iniciais; psicopedagogo; profes-
sor de educação infantil; ser-
vente; professor de matemática; 
professor de história e professor 

de ciências.  
No turno da tarde as provas 

iniciarão às 14h30min para os 
inscritos nas vagas de auxiliar 
de biblioteca; técnico em con-
tabilidade; intérprete de libras; 
auxiliar de consultório dentário 
e agente administrativo. O edital 
com o local e mais informações 
está disponível no link - http://
srvapp2s.santoangelo.uri.br/
sites/extensao/wp-content/
uploads/2018/11/pm-santoan-
gelo-edital01-SMAd-LOCAL-
DASPROVAS.pdf .

O gabarito ofi cial será divul-
gado no dia 14 de janeiro a par-

tir das 16 horas no site da URI, 
o resultado preliminar vai ser 
publicado no dia 18 e os recursos 
devem ser feitos nos dias 21, 22 e 
23. Em 4 de fevereiro será anun-
ciado o resultado ofi cial. 

De acordo com o prefeito em 
Exercício, Bruno Hesse, a esco-
lha dos cargos para a primeira 
etapa do concurso foi feita de 
forma estratégica, principalmen-
te na área da educação. “Nosso 
principal objetivo com o concur-
so é iniciar o ano letivo de 2019 
com o quadro de professores 
completo na rede municipal de 
ensino”, declarou. 

Local e horário do 
concurso da Prefeitura

A primeira etapa do concurso contemplará 26 cargos 
de nível fundamental, médio e superior

As provas serão nos turnos da manhã e tarde no campus da URI - Santo Ângelo

Iniciou no dia 2 de janeiro, o prazo para que jovens 
que completarão 18 anos em 2019 se alistem para o ser-
viço militar obrigatório. As inscrições vão até o último 
dia útil de junho e pode ser feita pelo site www.alista-
mento.eb.mil.br ou pessoalmente na Junta de Serviço 
Militar. Em Santo Ângelo está localizada na esquina das 
Ruas Marechal Floriano com a Carlos Gomes, em Fren-
te à Praça do Antigo Tamoio, na Zona Norte da cidade.

A quitação com o serviço militar é condição para o 
emprego, passaporte, diploma universitário, candidatu-
ra entre outras atividades da vida civil. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone: (55) 3313-2524.

O jovem que não se alistar pode ser punido com uma 
multa cujo valor varia conforme o tempo decorrido até 
que se apresente à Junta Militar. Além disso, quem não 
regulariza sua situação pode ser impedido de tirar pas-
saporte, ser empossado em cargo público, entre outras 
sanções.

Segundo o Ministério da Defesa, além de prover e 
capacitar quadros para as Forças Armadas (Aeronáuti-
ca, Exército e Marinha), o Serviço Militar “é um impor-
tante instrumento de afi rmação da unidade nacional”.

Iniciou o período de alistamento militar

AI PMSA/Fernando Gomesw

Marcos Demeneghi
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Primeiro Brique do ano

A primeira edição do Brique da 
Praça de 2019 será no próximo do-
mingo e o tradicional Show das 11 será 
realizado pelo músico e cantor santa-
-rosense Miguel Almeida. 

Radicado em Santo Ângelo, Miguel 
atua em restaurantes, boates e eventos 
solo e com a companhia de Cleberson 

Duarte, na sanfona e Clóvis JR, na per-
cussão. 

O repertório é variado para aten-
der a todos os gostos, mas o forte 
mesmo é o sertanejo universitário, 
afi rma Miguel. Contato para contratar 
os artistas é 9 9719- 9328 e através do 
email:miguel_almeida@hotmail.com.

Divulgação


