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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua
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16°

2 mm
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6 mm
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15°

2 mm

11/1/2019 - 14h
1° Prêmio -  4.522
2° Prêmio -  7.357
3° Prêmio -  3.757
4° Prêmio -  5.698
5° Prêmio -  5.386
6° Prêmio -  6.720

11/1/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Editorial
 A elaboração da 

matéria sobre as nas-
centes urbanas toma-
ram o nosso tempo 
de produção no início 
da semana. Realiza-
mos uma investigação 
para conhecer melhor 
este universo. Afi nal, 
quantas e quais são 
estas nascentes, quais 
as informações ofi ciais 
sobre o assunto? Com 
estas e outras dúvidas 
no papel, o segundo 
passo foi sair a campo 
buscar as respostas. 
Confi ra o trabalho que 
está compondo a série: 
Água Doce. 

Embalados neste 
tema, que está rela-
cionado com o meio-
-ambiente, resolvemos 
investir em uma histó-
ria de empreendedo-
rismo, entrevistamos 
Maíra Alfaro que tem 
um perfi l que contraria 
estatísticas do IBGE. 
Ela investe em uma 
horta orgânica e vende 
a produção de horta-
liças por meio de kits 
personalizados. Vale a 
leitura na página 6. 

Nossa jovem entre-
vistada também sugere 
um tema inspirador 
que é o cultivo de ali-
mentos com técnicas 
agrofl orestais, indica-
mos a você uma pes-
quisa na internet para 
conhecer mais sobre o 
assunto. Esta moda-
lidade de produção é 
considerada uma alter-
nativa para conciliar 
produção e conserva-
ção ambiental. 

O agronegócio está 
em alta nesta edição. 
Também trazemos as 
informações sobre a 
abertura ofi cial da Co-
lheita do Milho no Rio 
Grande do Sul que será 
em Santo Ângelo. O 
prefeito Bruno Hesse 
fez o convite ao Gover-
nador eleito, Eduardo 
Leite. Saiba mais sobre 
o assunto. 

Leia ainda o Viver 
Bem e as outras maté-
rias da nossa editoria. 
Bom fi nal de semana.

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano 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

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

Crescente
14/1 a 20/1

O piso salarial do magistério será reajustado 
para R$ 2.557,74, a partir de 1º de janeiro de 2019. 
O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-
-feira, 9, o reajuste de 4,17%, conforme determina-
ção do artigo 5º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 
2008. O valor corresponde ao vencimento inicial 
dos profi ssionais do magistério público da educa-
ção básica, com formação de nível médio, modali-
dade normal, jornada de 40 horas semanais.

Piso do magistério 
foi reajustado 

Santo Ângelo será o primeiro município a re-
ceber o projeto “Conexão de Ideias”. Este projeto 
tem o objetivo de debater temas sociais como edu-
cação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, 
inovação e superação. 

É uma iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac e ocorre no dia 27/02, às 19h30min 
no Clube Gaúcho e a palestra será com o escritor, 
psicólogo clínico e mestre em saúde coletiva, Ros-
sandro Klinjey.

os interessados em participar devem se ins-
crever pelo site www.sesc-rs.com.br/conexaodei-
deias. As vagas são limitadas. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (55) 3312-4411, 
no site www.sesc-rs.com.br/santo_angelo e na pá-
gina www.facebook.com/sescsantoangelo.

“Conexão de Ideias”
Divulgação

Marcos Demeneghi

Retrato cotidiano de uma 
lavoura de soja localizada em 
Restinga Seca, interior de Santo 
Ângelo. O registro captura a típi-
ca geografia da região iluminada 
pelo por do sol do dia 10. 

Até às 15h de ontem, os dados 
da estação meteorológica da URI 
indicavam que no mês de janeiro-
choveu o suficiente para acumu-
lar o volume de chuva de 61,4 mm 
distribuído em precipitações nos 
dias (03/01: 36,8 mm) (05/01: 1 
mm) (07/01: 8,4 mm) (09/01: 6 
mm) (11/01: 9,2 mm). 

De acordo com o Informativo 
Conjuntural divulgado pela Ema-
ter/RS-Ascar, na última quinta-
-feira, dia 10, as fases da cultura 
para a safra 2018/19 mostram-se 
próximas às da safra passada, 
quando, nesse período, as lavou-
ras encontravam-se com percen-
tuais muito semelhantes aos ob-

servados na safra atual.
A cultura da soja avança e as 

lavouras do Estado atingem 32% 
da área nas fases de floração e 
enchimento de grãos e 68% estão 
em desenvolvimento vegetativo. 

Em importantes regiões pro-
dutoras de soja no Estado, como 
no Noroeste Colonial, Celeiro e 
Alto Jacuí, a ocorrência de chu-
vas e as altas temperaturas pro-
porcionaram um crescimento 
mais rápido das plantas, preen-
chendo espaços em áreas que fi-
caram com baixa densidade pelo 
problema anterior do damping-
-off ou tombamento. No geral, o 
desenvolvimento da cultura nas 
regiões é considerado normal, 
e a presença, com ataques, do 
tamanduá da soja e de lagartas 
diminuiu em relação à semana 
anterior, embora com algumas 
aplicações de inseticidas.

A soja na 
paisagem

Cheia
21/1 a 26/1
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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

CREME DE LEITE
CCGL 200G

R$ 1,99

CERVEJA KAISER
473ML

R$ 2,39

PERNIL SUÍNO 
RESFRIADO KG

R$ 9,99

ÍNOPERNIL SUÍN

(COTRISA CONDE)

CERVEJA SCHIN
1L

R$ 4,69

PONTA DE PEITO
BOVINA KG

R$ 11,99
(COTRISA CONDE)

CARNE MOÍDA
2ª KG

R$ 13,99
(COTRISA CONDE)

VEJACERV INAVEJARV SCH

O prefeito em exercício, Bruno  Hesse 
e o presidente da Câmara, Dionísio 

Faganello, convidaram o Governador 
Eduardo Leite para o ato de abertura da 
colheita do milho no Rio Grande do Sul

Meio AmbienteAgronegócio

O ato solene de abertura da Co-
lheita do Milho no Rio Grande do 
Sul será, às 10 horas do dia 25 deste 
mês, na propriedade rural AJ More-
no, no Distrito Sossego. A proprie-
dade Rural está localizada a quatro 
quilômetros do centro da cidade. 

Este evento é coordenado pela 
Associação de Produtores de Mi-
lho do Rio Grande do Sul - APRO-
MILHO - e está sendo preparada 
pelo Governo Municipal de Santo 
Ângelo, 19ª FENAMILHO Inter-
nacional, sob a coordenação da 

entidade que representa os pro-
dutores gaúchos. 

CONVITE AO GOVERNADOR
O prefeito em Exercício e 

presidente da 19ª FENAMILHO 
Internacional, Bruno Hesse e o 
presidente da Câmara de Verea-
dores, Dionísio Faganello, estive-
ram com o governador do Estado, 
Eduardo Leite e formalizaram o 
convite para participar da “Aber-
tura Ofi cial da Colheita do Milho 
do Rio Grande do Sul”. 

O governador não confi rmou e 
também não descartou sua partici-
pação no evento, relatando o mo-
mento de transição no Executivo, 
em que se faz necessário um acom-
panhamento mais presente em Por-
to Alegre. Eduardo Leite, no entan-
to, disse reconhecer a importância 
da cultura do milho para a econo-
mia gaúcha e assegurou empenho 
para estar presente, dando conti-
nuidade a uma tradição de partici-
pação dos governadores na festa da 
abertura da colheita do grão. 

Colheita 
Estadual do 
Milho será 
aberta dia 

25 em Santo 
Ângelo 

Colheita de anos anteriores na propriedade de AJ. Moreno

Marcos Demeneghi

AI PMSA 
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Presencial nº 001/2019 – Obje-

to: Registro de Preço de concreto betuminoso usina-
do a quente (CBUQ). Protocolo dos envelopes: até 
as 09 horas do dia 23/01/2019. Abertura: 09h30min 
da mesma data. Informações no Departamento de 
Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, 
Fone (055) 3312-0136. e-mail licitacao@santoan-
gelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através 
do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

ERRATA
O Departamento de Compra da Prefeitura do 

Município de Santo Ângelo comunica que no Aviso 
do Edital de Chamada Pública nº. 001/2019 que tem 
como Objeto Recebimento de projetos de forneci-
mento de gêneros alimentícios da agricultura famil-
iar para a alimentação escolar. Publicado no sábado 
dia 05/01/2019, onde se leu:   Chamada Pública nº. 
001/2018, leia - se: Chamada Pública nº. 001/2019. 
Informações poderão ser obtidas no Setor de Lici-
tações, 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.

Carnês do IPTU serão 
entregues até o dia 25

Carnês do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) referentes ao Exercício 2019 
começarão a ser entregues pelos Correios, na 
próxima segunda-feira, dia 14, e, até o dia 25 
deste mês, os contribuintes já estarão de posse 
do documento. Neste ano o valor do IPTU teve 
um reajuste de 4,02%, atualizado pelo Índice 
de Preço ao Consumidor Ampliado (IPCA). 
Uma das diferenças em relação ao ano anterior 
é que o valor da “Taxa do Lixo” está inclusa no 
mesmo instrumento de pagamento. 

A Secretaria da Fazenda do Município aler-
ta aos proprietários de terrenos baldios que 
devem procurar o Setor Tributário, instalado 
junto ao Espaço Cidadão, Rua Antunes Ribas 
1134, em frente à Câmara Municipal de Vere-
adores, para retirar o seu documento de paga-
mento. 

PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA
COM DESCONTO DE 13%

O pagamento em cota única ou a primeira 
parcela vence no dia 10 de março. Nas duas 
opções de pagamento, o município oferece 
desconto para contribuintes sem dívidas de 
exercícios anteriores. No pagamento à vista, 
20% de desconto, e 10% para quem tem pen-
dências com o erário. Para quem optar pelo 
parcelamento, o desconto será de 7% para o 
pagamento até o vencimento de cada parcela.

O carnê também pode ser impresso pela 
internet, através do sítio da Prefeitura www.
santoangelo.rs.gov.br, link portal do contri-
buinte; emissão do IPTU; onde o contribuinte 
deve digitar a matrícula e unidade do imóvel 
para gerar o boleto.

TAXA DO LIXO 
O pagamento da Taxa de Resíduos Sólidos 

(TRS - a taxa de lixo) deste ano volta a ser par-
celada em dez vezes e a ser incluída no valor do 
IPTU. O secretário informa que o carnê deste 
ano tem um maior detalhamento dos valores 
a serem pagos e lembra que não há desconto 
para a taxa de lixo. “Sobre a taxa de lixo não 
incidirá o benefício do desconto, portanto o 
contribuinte deve ficar atento: o desconto de 
direito será apenas sobre o valor devido do 
IPTU”, informou Voese. Os proprietários de 
terrenos também terão incluído no valor final 
do IPTU, a Contribuição sobre a Iluminação 
Pública (CIP). 

Promessa de asfalto 
pronto em 150 dias 

Iniciou nesta semana obras de recuperação asfáltica de 75 quadras no município 
de Santo Ângelo. Sendo 67 delas com recursos do BADESUL e oito subsidiadas com 

emenda parlamentar e contrapartida fi nanceira do Município. O prazo para execução 
do trabalho é de 150 dias. Ainda estão previstas obras com o ressarcimento da Corsan

As obras de recuperação do asfalto de 75 quadras 
de ruas urbanas no município de Santo Ângelo estão 
em andamento. Nesta semana o trabalho foi realiza-
do na Rua Décio Marins da Costa, no Bairro Ditz. A 
próxima obra, segundo assessoria de comunicação 
da prefeitura, será na Av. Venâncio Aires, em um 
trecho localizado na zona sul, que também necessita 
de obras de drenagem pluvial. Na Rua José Bonifá-
cio, houve alteração do cronograma, devido inter-
venção de obras de saneamento básico e um trecho 
da Rua Tiradentes que passa em frente da Aliben, já 
foi concluído. Confi ra os detalhes:

RUA DÉCIO MARTINS DA COSTA - Traba-
lhadores da BRIPAV Britagem e Pavimentação, em-
presa vencedora do certame licitatório, já iniciaram 
o trabalho pela Rua Décio Martins da Costa, trecho 
entre a Avenida Getúlio Vargas e Rua Ijuí. Este tre-
cho é composto por 740 metros de asfaltamento. 

A Rua Décio Martins da Costa é considerada a 
principal via de acesso do Bairro Ditz, possui trânsi-
to intenso e estava há muitos anos sem manutenção, 
sinal de descaso com os moradores do Bairro. 

AV. VENÂNCIO AIRES - Após a conclusão da 
Rua Décio Martins da Costa a empresa dará início 
às obras de drenagem pluvial da Avenida Venâncio 
Aires, trecho localizado na zona sul do Município. 
Nesta etapa serão revitalizados 800 metros nas duas 
pistas, entre a Avenida Rio Grande do Sul e Rua São 
José (Bairro São Carlos). 

Nesta obra serão utilizados recursos de emenda 
parlamentar do deputado federal Pompeo de Mattos. 

RUA JOSÉ BONIFÁCIO – Na última semana, 
o prefeito em Exercício Bruno Hesse, tratou com a 
empresa BRIPAV Britagem e Pavimentação, sobre 
a conclusão do asfaltamento de extensão da Rua 
José Bonifácio, no Bairro Oliveira, cujas obras já de-
veriam estar concluídas, no trecho entre a Rua dos 

Imigrantes e Avenida Rio Grande do Sul. 
Do total de seis quadras, duas estiveram sobre 

intervenção da CORSAN e estão pendentes. De 
acordo com o gerente comercial, uma equipe está 
trabalhando na construção dos passeios no trecho 
em questão. 

RUA TIRADENTES - Um trecho da rua Tira-
dentes, que passa em frente do parque industrial da 
unidade da Aliben de Santo Ângelo, já foi concluído. 
Está compreendido entre a Avenida Venâncio Aires 
e Rua Alfredo Leopoldo Fett, tem extensão de 630 
metros, com recursos de emenda parlamentar do 
deputado federal Afonso Motta.

PROMESSA DE MAIS OBRAS NO ASFAL-
TO – O ressarcimento de mais de R$ 3,1 milhões 
feito pela CORSAN vai permitir a revitalização de 
pelo menos 41 quadras em diferentes setores da ci-
dade. Os recursos são oriundos do aditivo de con-
trato que o município assinou recentemente com a 
concessionária do serviço de abastecimento de água 
e tratamento de esgoto em Santo Ângelo. 

Conforme o projeto apresentado pelo município 
e acordado junto à direção da CORSAN, serão recu-
perados trechos nas seguintes ruas e avenidas:

Infraestrutura

TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS

Marechal Deodoro, Barão de Santo Ângelo, 
Marechal Floriano, Venâncio Aires, Antônio 
Manoel, Rua dos Andradas, Avenida Brasil, 
Sagrada Família, Duque de Caxias, São João, 
General Ernesto Dornelles, Bento Gonçalves, 
Marquês do Tamandaré, Marquês do Herval, 
Sete de Setembro, Antunes Ribas, Três de 
Outubro, Avenida Ipiranga e Gaspar Martins.

Trabalhadores da empresa contratada já executam a cobertura asfáltica da Rua Décio Martins da Costa, no Bairro Ditz. 
Durante a semana realizaram a limpeza, retirada de vegetação, terra e outros materiais soltos próximos ao meio fi o

AI PMSA
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Série: Água doce

As sangas de Santo  Ângelo não 
tem uma identidade definida, ou 
seja, recebem apenas apelidos e não 
há registros de nomenclatura ofi-
cial. No entanto, com base no mapa 
cartográfico do Serviço Geológico 
Brasileiro foi possível conferir quais 
informações estão alimentando os 
bancos de dados do Governo Fede-
ral, comparando com a realidade do 
município, identificamos as princi-
pais sangas que nascem e percor-
rem o perímetro urbano. 

Embora não tenham nome, elas 
são registradas com apelidos: San-
ga Rogowski, Sanga Cohab (Tchun-
gum), Sanga Galerno, Sanga do 
Bairro Harmonia, Sanga do Bairro 
Boa Esperança (esta não consta no 
mapa) entre outras como as sangas 
localizadas na zona leste da cidade 
que desaguam no arroio Santa Bár-
bara. Também há informações so-
bre nascentes que afloram na área 
militar, formam cursos hídricos que 
deságuam no Itaquarinchim. Outra 
nascente está em área próxima da 
URI que vai desaguar no arroio São 
João.

Também não são encontradas 
placas de identificação com o nome 
das sangas e nenhuma lei municipal 
lhes confere identidade.

Segundo o Fiscal Ambiental da 
SEMA - Secretaria do Meio Ambien-
te, Rafael Rieger Ramos, a cartogra-
fia oficial que identifica a hidro-
grafia do município foi elaborada 
pelo exército Brasileiro no ano de 
1977. Rafael informa que não foram 
feitos novos estudos oficiais. Mas 
por conta da atualização do plano 
de saneamento básico que está em 
andamento no município, um novo 
mapeamento do gênero está sendo 

realizado. 

ARROIOS 
Quanto aos fluxos mais volumo-

sos e conhecidos de água doce que 
nascem na zona rural e vem ao en-
contro da zona urbana, identifica-
mos três Arroio. Os arroios tem uma 
referência histórica para os morado-
res da cidade de Santo Ângelo e são 
identificados com nomes conheci-
dos: São João, Arroio Itaquarinchim 
e Arroio Santa Bárbara. 

Estes conhecidos arroios recebem 
a água das anônimas sangas, tanto as 
identificadas nesta matéria, quanto 
outras que tem origem na zona ru-
ral do município que neste conteúdo 
não foram mensionadas. No períme-
tro urbano os arroios ainda recebem 
a água das chuvas, que escoam pelas 
bocas de lobo e da própria sarjeta 
das ruas. De modo clandestino, estes 
mananciais hídricos ainda recebem 
água de esgoto não tratado.  

PARA ONDE VAI A ÁGUA?
O Serviço Geológico Brasileiro 

disponibiliza uma ferramenta ele-
trônica que mostra a hierarquia das 
bacias. Tendo como ponto de partida 
as nascentes perenes urbanas, iden-
tifica-se o seguinte caminho: As san-
gas desaguam nos arroios: São João, 
Santa Bárbara e Itaquarinchim, es-
tes três desaguam no Rio Ijuí, que 
segue para o Uruguai e por fim, para 
o oceano. 

Conclui-se que a água é uma só, 
ela estabelece fl uxos e escorre por di-
ferentes caminhos, eventualmente se 
acumula em lugares diversos e pode-
mos inferir que a água doce das nas-
centes, sangas, arroios e rios é a mes-
ma que está na torneira da nossa casa. 

FATORES DE INFLUÊNCIA 
NA QUALIDADE DA ÁGUA

A qualidade da água das sangas e 
arroios está diretamente relaciona-
da com a consciência ambiental dos 
moradores, com a coleta seletiva do 
lixo urbano, com a existência de rede 
de esgoto sanitário, entre outos. Sem 
cuidado, a água se mistura com todos 

estes materiais e fi ca contaminada. 
Portanto, o planejamento urbano 

realizado pelas administrações mu-
nicipais também influencia nas ocu-
pações das áreas, o poder público é 
que autoriza e fiscaliza a construção 
de edificações, bem como, das áreas 
de preservação permanentes no pe-
rímetro da cidade.

As “sangas” urbanas de Santo Ângelo 
Existem, no mínimo, seis nascentes perenes que dão origem 

aos fl uxos constantes de água doce que cruzam a zona 
urbanizada do município. Popularmente chamamos de 

sangas e tecnicamente são tratadas como cursos hídricos. Em 
meio às edifi cações e ruas ainda cruzam três cursos hídricos 

com maior vazão que recebem o nome popular de arroios

Sanga Rogowski fotografada na ponte da Rua Rodolfo Rogowski, quando passa por residências 
- Duas principais nascentes formam este fl uxo hídrico, estão localizadas no Bairro Pascotini e 

no Bairro Dornelles. Esta sanga mantem um fl uxo constante e de água e foz no Arroio São João

Entorno da Sanga Cohab, ou Sanga Tchungum, ações periódicas 
de moradores e do poder público tentam manter a área livre 

de lixo e, ao mesmo tempo, agradável a convivência. Porém, o 
descarte de lixo e o trânsito de animais também é percebido

Marcos Demeneghi

Nascente da Sanga Rogowski localizada no Bairro Dornelles. 
Local considerado de recomposição fl orestal. A Administração 

Municipal informou ter plantado quase 1000 árvores, no 
entanto, cavalos transitam na margem da nascente que 

permanece sem adensamento vegetativo
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Empreendedorismo

“A colheita de 
amanhã será...”

Se a colheita do futuro dependesse da jovem Maíra Alfaro 
“uma agrofl oresta alimentaria o mundo”. Mas enquanto ela 

não concretiza o sonho de formatar uma agrofl oresta, planta, 
colhe e organiza um colorido kit de vegetais, organicamente 
cultivados na propriedade da Família Alfaro em Restinga 
Seca, interior de Santo Ângelo, este kit é entrege na porta 

da casa dos seus clientes, em geral, pessoas interessadas em 
alimentos mais saudáveis e cultivados sem produtos químicos

Maíra Alfaro tem 28 anos, nasceu 
na zona urbana, é formada em direi-
to e exerce a função de assessora ju-
rídica no Ministério do Trabalho. Mas 
sua realização pessoal também é fruto 
do trabalho paralelo que realiza. Ela é 
uma produtora rural, embora a hor-
ta orgânica não seja a única fonte de 
renda, ela afi rma que o negócio com as 
hortaliças já é autossustentável. 

Seus clientes estão conectados por 
um grupo de Whatsapp. Ela envia 
uma mensagem com a informação: A 
colheita de amanhã será de... O cliente 
escolhe os alimentos da semana e de-
pois disso, a jovem Maíra seleciona os 
produtos na horta e forma um kit per-
sonalizado, que é entregue, por ela, na 
porta da casa do cliente. 

Maíra Alfaro e outros quatro pro-
dutores do município conquistaram a 
certifi cação de produção orgânica em 
dezembro e o perfi l desta produtora de 
alimentos ainda é uma exceção.  

Segundo o Censo Agropecuário de 
2017, 97% dos empreendedores rurais 
do município têm mais de 30 anos, deste 
universo, 54% estão na faixa de 30 a 60 e 
43% tem mais de 60 anos de idade. 

Mas não é só a idade e a vida urba-
na que faz de Maíra uma exceção. No 
ano de 2006, 68% dos estabelecimen-
tos rurais de Santo Ângelo usavam 
agrotóxico na produção, em 2017 este 
percentual saltou para 80%. 

Produzir sem nenhum produto quí-
mico exige, segundo Maíra, mais paci-
ência, observação, respeito aos ciclos 
naturais das plantas, evitar a plantação 
de uma única espécie  no mesmo can-
teiro, mais planejamento para manter 
a escala e atender a demanda. 

“Meus canteiros parecem uma ba-
gunça, mas é uma bagunça planejada, 
tudo tem uma função biológica para 
respeitar o ciclo da natureza”, afi rmou 
a produtora. 

O trabalho de Maíra contrasta ain-
da mais com o modelo de negócio dos 
produtores locais. Quase a totalidade 
dos empreendedores desta área perce-
bem na monocultura da soja, a saída 
para seus empreendimentos. 

No ano de 2017, a produção agro-
pecuária em Santo Ângelo estava con-
centrada em uma área de 44.406 ha. A 
soja está presente em 40 mil hectares. 
A diversifi cação de cultura, ainda não 
é uma realidade. 

Maíra é precursora de uma nova 
cultura, percebe que é possível inves-
tir em larga escala em outros mode-
los de empreendimento rural, como o 
agrofl orestal, um sistema milenar que 
foi abandonado. Por enquanto, esta 
jovem empreendedora esta focada em 
estender a produção que faz para um 
seleto grupo de amigos e conhecidos, 
mas se pudesse, “alimentaria o mundo 
com uma agrofl oreta”.

Marcos Demeneghi

Maíra Alfaro. Na caixa, um kit colhido para o leitor do Mensageiro



712 de janeiro de 2019

Cidade

O sorteio da terceira edição da campanha “Um 
sonho de natal” do Sindicato Empresarial do Co-
mércio Varejista de Santo Ângelo - Sindilojas Mis-
sões – foi realizado na tarde do dia 4, na sede da 
entidade. Momento em que foram anunciados os 
contemplados na campanha deste ano.  

A entrega da premiação será realizada pelas lo-
jas participantes a partir de segunda-feira, dia 14. 
Participaram do sorteio mais de 47 mil consumido-
res que compraram acima R$ 50,00 nas lojas par-
ticipantes da promoção e preencheram os cupons. 
Segundo a assessoria do Sindilojas Missões, duran-
te a campanha, colaboraram 115 empresas associa-
das dos diferentes segmentos da região. 

Cada vendedor que realizou a venda para o 
cliente contemplado ganhou um vale compra no 
valor de R$ 100,00, ao todo, foram seis contem-
plados.

Consumidores ganham 
motocicleta, viagem e 

vale-compras
Os seis contemplados na campanha “Um sonho de natal”, promovida pelo 

Sindilojas Missões, foram anunciados durante um sorteio realizado na sede da 
entidade em Santo Ângelo

CONTEMPLADOS  E PRÊMIOS

Marlise Muller: - 1 motocicleta Honda POP 110i 2018 (clien-
te da loja Karolinna atendida pela vendedora – Marília)
Maria Seloni Morari: - Passagem aérea e hospedagem no 
Hotel Sesc de Porto Alegre, com acompanhante (cliente do 
Weinert Supermercados atendido pela vendedora Dilane)
Júlio Luiz Battirola: - 1 televisor 48” Sony Smart (clien-
te do Weinert Supermercados atendido pela vendedora 
Inês)
Suzana Fagundes Hiemer: - 1 vale compra de R$ 1.000,00 
(cliente da loja Karolinna atendido pela vendedora Marília)
Kerli de Oliveira: - 1 vale compra de R$ 500,00 (cliente do 
Weinert Supermercados atendido pela vendedora Maria 
Lucia)
Jennifer Santos Blanca: - 1 vale compras de R$ 300,00
 (cliente da loja Modazine atendido pela vendedora Ca-
rina)

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Há santo-angelenses probos, educados e 
harmonizados, também motoristas assim, bons 
e sem infrações, dizendo que na cidade de Santo 
Ângelo, como em muitas outras do Brasil e em 
inúmeras outras de outros países da Terra, há 
alguns motoristas masculinos e femininos, de modo 
especial de jovens a adultos, muito deseducados,  
ansiosos, estressados, irritados e irritantes, 
neuróticos, quase psicóticos, nas sinaleiras. Esses 
alguns não dão uma buzinada nervosa e braba, 
pois lhes é pouco, dão duas, três e mais para os 
motoristas que estão na frente e que, por um 
motivo ou outro, não deslocam os carros em dois 
segundos, e uma vez com as faixas livres aceleram 
os carros ou os carrões para recuperarem, mesmo 
que com perigos de atropelamentos de pedestres, 
os metros de ruas perdidos nos dois segundos que 
lhes parecem horas.

As causas lamentáveis de tais motoristas são 
várias. Hoje – uma. Uma delas é, fora de dúvida, a 
ansiedade, uma das doenças do século este, que se 
faz líder do corpo, da emoção, da razão e do espírito 
deles. Um aparelho que lhes está presenteando 
esses comportamentos agressivos e nada 
civilizados, altamente desumanos, desumanizados 
e desumanizáveis, é o celular, ou melhor, os 
excessos de horas gastas no celular e com o celular. 
Esses excessos de horas gastas, não limitados nem 
analisados com objetividade e verdade com o fi to 
de colocar nas lixeiras os excessos ocos, vazios 
e inúteis, causam-lhes ansiedades e estresses, 
contrariedades e irritabilidades, descontroles e 
agressividades fúteis, próprios de quadrúpedes 
selvagens ferozes ou de marginais. Noutras 
palavras, vão entulhando-lhes o corpo e a emoção, 
a razão e o espírito com a SPA – Síndrome do 
Pensamento Acelerado. 

A SPA é muito bem apresentada, analisada 
e explanada, com motivos, efeitos e curas por 
Augusto Cury, psiquiatra e cientista, nos livros 
dele, de modo especial nestes três: Ansiedade: 
como enfrentar o mal do século; Ansiedade: 
autocontrole e como controlar o estresse e manter 
o equilíbrio; e Ansiedade: ciúme, o medo da perda 
acelera a perda. Esses três livros, fora outros do 
autor, merecem leituras de todos os seres humanos 
da Terra nestes tempos tão caóticos. Os livros em 
tela têm, além de conteúdos atualizados acerca 
das ansiedades e seus males, exercícios e técnicas 
para os seres humanos ansiosos e estressados 
superarem esses males modernos,  encontrarem 
ou reencontrarem os equilíbrios emocionais 
necessários antes que esses piorem mais ainda, 
antes que virem doenças mentais crônicas e 
antes, bem antes, que se transformem em doenças 
mentais irreversíveis, próprias em bobos e em 
loucos.

Assim, pessoas desarmonizadas, 
desorganizadas e desequilibradas – sem harmonia, 
sem ordem e sem equilíbrio nas emoções –, 
inclusive alguns motoristas nas paradas de 
sinaleiras, devem entrar, para serem líderes das 
emoções e não mais escravas, em tratamentos de 
saúde, ou sozinhas, alicerçadas na própria vontade, 
livre arbítrio e razão, ou nos livros como os acima 
nominados, ou nos pedidos sinceros de ajudas 
terapêuticas, entre as quais, as de psicólogos, de 
médicos e de psiquiatras.

EXTRAVIO DE
DOCUMENTO

JEFFERSON LUIS JEZEWSKI, inscrição 
estadual 113.114.6945, da localidade de 
Cristo Rei, comunica o extravio do seguinte 
bloco de produtor: P 043 233791

Divulgação/Fernando Gomes

Neste domingo, dia 13, será realizado no 
Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado 
no Distrito de Buriti, interior de Santo Ângelo, 
uma programação festiva com celebração cam-
pal e missa. A programação inicia às 14h.

O trajeto até o Santuário é todo asfaltado e 
está 19 quilômetros distante do centro de San-
to Ângelo. Criado pelo Padre José Egon Gebert 
(1941-2015) tem a fi nalidade de despertar a 
espiritualidade e revela curiosidades, como o 
maior rosário do mundo, com 345 metros, um 
acervo histórico de objetos e vestuários usados 
em celebrações católicas, ponte pênsil, monu-
mentos de fé e uma capela construída em pedra. 

A lei municipal 3275 de maio de 2009 reco-
nhece este lugar como ponto turístico de Santo 
Ângelo. 

Celebrações especiais no Santuário N.S. de Fátima

Capela do Santuário N. S. de Fátima em Buriti

Marcos Demeneghi



Sábado, 12 de janeiro de 2019   |   Ano XXI - Nº 2096   |   R$ 2,50 www.jom.com.br


