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O observador da BR 392O observador da BR 392
A aparência de uma árvore localizada na BR 392, 

há um quilômetro da entrada da cidade de Sete de 
Setembro, lembra os “Ents”, personagens do “pai da 
moderna literatura fantástica” J. R. R. Tolkien, que é 
considerado um dos maiores e bem sucedidos autores 
da literatura fantástica de todos os tempos. É autor de 
obras como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silma-
rillion.

Na obra de J. R. R. Tolkien um dos personagens é 
um anjo Yavanna que teria criado todas as árvores e 
animais da terra, mas para protegê-los também criou 
os Ents, uma espécie composta por árvores falantes, 
seres que povoam histórias folclóricas de todo o mun-
do. Em O Senhor dos Anéis, é Barbárvore o Ent de 
maior destaque por ser o mais velho ser vivo da Terra-
-Média e mais sábio de todos os Ents.

Além dos motoristas de automóveis que transitam 
por aquele trecho da BR 392, que parecem vigiados 
pelo vegetal, observam-se grupos de ciclistas de nos-
sa cidade que realizam treinos pedalando entre Santo  
Ângelo e Cerro Largo. 

A árvore de Sete de Setembro também resgata a 
história de Raquel Cachafeiro, um fotógrafa que bus-
cava uma prova da existência de duendes e fadas. Ela 
desenvolveu um olhar tão especial para a natureza e 
focada no tema, que compilou dezenas de fotos em 
uma obra fotográfi ca chamada: “El libro de caras de 
árboles, plantas y arbustos”. 

As fotografi as de Raquel Cachafeiro, são tão, ou 
mais curiosas, que a árvore retratanda no nosso co-
tidiano. 

Outro personagem que também faz parte da litera-
tura é o Groot.  Conforme informações da Enciclopé-
dia Livre, o Groot aparece em histórias em quadrinhos 
publicadas pela Marvel Comics. Sua primeira versão 
foi criada por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers e apa-
receu pela primeira vez em “Tales to Astonish” #13 de 
1960. Nessa versão Groot era uma criatura com a apa-
rência de uma árvore Humanoide, que buscava seres 
alienígenas para usá-las em experimentos científi cos.

O personagem foi reformulado em 2006 por Keith 
Giffen e Timothy Green II para ser um nobre herói, 
aparecendo pela primeira vez no enredo Annihilation: 
Conquest (Setembro de 2007. Groot passou a estrelar 
sua série spin-off, Guardiões da Galáxia, juntando-se 
à equipe de mesmo nome.[2] Groot foi destaque em 
uma variedade de produtos relacionados da Marvel, 
incluindo séries animadas de televisão, brinquedos e 
cards.

Editorial
 Retrato cotidianoRetrato cotidianoEm Santo Ângelo 

existe uma praça que 
tem até Jaca, você sa-
bia? Pois bem, aprovei-
te a leitura desta edição 
para conhecer mais 
sobre a Praça Castelo 
Branco, uma das mais 
bem conservadas pra-
ças da cidade, alias, esta 
matéria compõe a últi-
ma série em andamen-
to e publicada todos os 
sábados. Acompanhe na 
página 6. 

Um pouco antes de 
Sete de Setembro, vindo 
pela BR 392, é possível 
ver o “observador da es-
trada”. No entanto, não 
é qualquer tipo de ob-
servador, é uma árvore. 
Não entendeu? Então 
leia o Retrato Cotidiano 
de hoje, que está aqui 
no lado, a imagem diz 
tudo, mas o conteúdo 
também surpreende, 
confi ra!

A Secretaria de Saú-
de está intensifi cando a 
fi scalização para com-
bater focos do mosquito 
transmissor da Dengue 
em Santo Ângelo. Na 
cidade dois casos da 
doença já foram regis-
trados e a matéria pode 
ser lida na página cinco 
do jornal deste sábado.

No domingo tem 
Costelão, promovido 
pelo Movimento de 
Cursilhos da Paróquia 
Sagrada Família. Além 
disso, confi ra também 
na página quatro mais 
informações sobre o 
Chá dos 90 anos da 
OASE. 

Elaboramos uma 
página com informa-
ções esportivas, com 
destaque para uma ma-
ratona internacional 
que acontecerá em San-
to Ângelo e para as vitó-
rias de Luciana da Luz.

Além destes assun-
tos, o JOM desta edição 
também é engradecido 
pelos cadernos Viver 
Bem e BS Magazine.

Fica o desejo de boa 
leitura e um ótimo fi nal 
de semana!

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua
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15°

0 mm
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MÁX.
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16°

11 mm
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MÁX.
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27º
16°

0 mm

5/4/2019 - 14h
1° Prêmio -  1.520
2° Prêmio -  1.820
3° Prêmio -  0.040
4° Prêmio -  0.855
5° Prêmio -  0.982
6° Prêmio -  5.217

5/4/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Notas

Nova
5/4 a 11/4

22º Encontro Cultural 
Artístico Recanto Sabiá
 O 22º Encontro Cultural Artístico Recanto Sabiá 

(ECARS) já tem data para acontecer. O evento será 
realizado nos dias 25, 26 e 27, na sede da Confraria 
Recanto do Sabiá (Localizado nas barrancas do Rio 
Ijuí-Mirim, município de Entre-Ijuís).  As modalida-
des de poema e musica serão destaque especial, com 
tema livre na sexta-feira, dia 29, tema especifi ca no 
sábado, dia 27, em ambas as modalidades.

Odelmar Fenner na 
presidência do COREDE

O auditório do TecnoURI Missões, no câmpus da 
URI Santo Ângelo, sediou na manhã de terça-feira, 
dia 2, Assembleia Geral Regional do Corede Missões, 
com objetivo de proceder a eleição de nova diretoria. 

A Assembleia elegeu para uma gestão de dois 
anos: presidente Odelmar Fenner, funcionário pú-
blico da prefeitura de Rolador.

Crescente
12/4 a 18/4
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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

DETERGENTE DE LOUÇA 
BRILHA SUL 500ML

R$ 1,39

PERNIL SUÍNO
KG

R$ 9,99

ERVA MATE CULTYVADA
1KG

R$ 8,99

AÇÚCAR CRISTAL 
MAXÇUCAR 5KG

R$ 8,99

LEITE LONGA VIDA 
CCGL 1L

R$ 2,69

L SUÍNOPERNIL FARINHA DE TRIGO
VÓ ADELAIDE 5KG

R$ 9,99

FAFARINHA DE TRIGO

LEITE CONDENSADO 
PIRACANJUBA/ITALAC 395G

R$ 3,29

CERVEJA KAISER
473ML

PREÇO ESPECIAL

LEITE LONGA VIDAL

LAÇÚCAR CRISTAL 
MAXÇUCAR 5KG
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O Movimento de Cursilhos da 
Paróquia Sagrada Família pro-
move neste domingo, dia 7, a 12ª 
edição do Costelão. 

O evento será realizado no Sa-
lão Paroquial da Igreja Sagrada 
Família, a partir das 12h30min. 

Além do Costelão, o cardápio 
ainda será composto por chur-
rasco de gado, além de galeto, 
cuca, maionese, mandioca e sala-
das diversas.

Na quarta-feira, dia 03, os 

organizadores do evento, Dari 
Zanuso, Fátima Mor, além de 
Ronice Dallacosta estiveram no 
Mensageiro para divulgar o even-
to e fazer um convite especial 
para toda a comunidade local. 

Segundo os organizadores, 
são esperadas mais de 600 pes-
soas nesta edição do Costelão e 
ressaltam que e a comunidade 
deve fi car atenta para não deixar 
para comprar os ingressos de úl-
tima hora, devido a grande pro-

cura.
Os cartões estão sendo co-

mercializados à R$ 30 reais para 
adultos (verde) e R$ 15,00 para 
crianças (azul). 

Podem ser adquiridos com 
membros da Paróquia, inte-
grantes do movimento de cur-
silhos, ou no Auto Posto Kaira. 
Além disso, os cartões também 
podem ser reservados pelos 
telefones: (55) 98116-0700 e 
(55)98402-2754(Whatsapp).

Eventos

Marcos Demeneghi

Endereço: 
Rua dos Andradas, 947 

Centro - Santo Ângelo - RS
Fone: (55) 3312-2525      

9.9722-1919

Organizadoras do Chá estiveram no Jornal O Mensageiro, 
divulgando o evento

A Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangé-
licas -OASE está promovendo mais uma edição 
do tradicional chá, que é realizado duas vezes 
por ano, uma na primavera e outra no outono.  
Desta vez, o evento será realizado de forma es-
pecial, pois é alusivo ao aniversário de 90 anos 
da OASE em Santo Ângelo. Com início às 15h, 
o “Chá dos 90 Anos” acontece no próximo dia 
13, um sábado, no Salão Evangélico da Igreja do 
Relógio-IECLB (Rua dos Andradas 671). 

Para este evento são esperadas mais de 100 
pessoas, inclusive de fora do município. Os 
cartões já estão sendo vendidos ao valor de R$ 
20,00, na Secretaria da Igreja ou com as se-
nhoras da OASE. Durante o chá, ainda haverá 
exposição de artesanatos e trabalhos manuais 
em um bazar alusivo aos 90 anos da ordem. A 
OASE é formada por um grupo de mulheres, 
ligadas a IECLB e de diferentes idades, com o 
objetivo de contribuir com seus testemunhos, 
dons, talentos e capacidades, além de encontra-
rem alento e coragem para novos desafios que a 
vida oferece.

“Chá dos 90 anos
da OASE”12º Costelão da Sagrada 

Família é neste domingo
O evento acontece no Salão Paroquial da Igreja Sagrada Família, a partir das 12h30min

Os organizadores Dari Zanuso, Ronice Dallacosta e Fátima Mor, estiveram no JOM, para divulgar o evento

Marcos Demeneghi
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Em março, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) confi rmou 
dois casos de dengue em Santo 
Ângelo. Para mitigar a prolifera-
ção de focos do mosquito aedes 
aegypti, transmissor da doença, 
o secretário de Saúde, Luis Car-
los Cavalheiro, mobilizou os 32 
agentes de combate a endemias, 
Vigilância Ambiental, secretarias 
municipais e a sociedade civil or-
ganizada em reunião para a ela-
boração de um cronograma de 
ações de combate ao vetor e de 
contenção ao avanço da dengue.

De acordo com a coordena-
dora de Enfermagem da Secreta-
ria Municipal de Saúde, Andréia 
Bernardi, 98% dos focos do mos-
quito aedes aegypti são confi rma-
dos em domicílios. “Essa é uma 
preocupação constante da Secre-
taria da Saúde, porque a maioria 
dos registros é em residências, e 
não em terrenos baldios ou em 
depósitos clandestinos de lixo 
como se supõe”, alertou Andréia.

 “Em 2018, tivemos apenas 
um caso confi rmado de dengue 
em Santo Ângelo. Neste ano, 

estamos conversando com enti-
dades públicas e privadas, insti-
tuições de ensino, montando um 
cronograma ampliado de ações 
no combate a dengue. É impor-
tante a colaboração de toda a 
população, para impedir o surgi-
mento de novos casos.”, afi rmou 
Cavalheiro.

O primeiro dia da Campanha 
de Combate a Dengue no muni-
cípio foi realizado no Centro de 

Cultura, nesta quarta-feira, 3, 
envolvendo representantes dos 
44 Clubes de Mães de Santo Ân-
gelo, organizado com o apoio da 
Secretaria Municipal da Assis-
tência Social, Trabalho e Cida-
dania. O mutirão da Saúde se-
gue até o fi nal do mês de maio, 
coordenado pelos agentes de 
combate a endemia e Vigilância 
Ambiental com a participação da 
comunidade.

Geral

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) em 
Santo Ângelo está selecionando entidades que 
preencham os requisitos e estejam interessadas 
em receber bens, serviços e valores revertidos 
de indenizações e multas decorrentes de ações 
judiciais e termos de ajuste de conduta (TACs) 
fi rmados perante o órgão. O edital com as regras 
foi publicado no dia 1º de abril. As entidades 
podem inscrever projetos de no máximo R$ 150 
mil, mediante a apresentação de 3 orçamentos 
para cada item a ser comprado ou contratado.

As inscrições devem ser feitas até 30 de se-
tembro, e são voltadas a órgãos públicos e pes-
soas jurídicas sem fi ns lucrativos da área de 
abrangência do MPT em Santo Ângelo, atual-
mente composta de 83 Municípios. 

É possível apresentar mais de um projeto, 
desde que respeitado o limite do valor em cada 
projeto. Os documentos devem ser entregues 
preferencialmente em meio eletrônico, em mí-
dia física, na sede do MPT (R. Antunes Ribas, 
1.888, Centro, Santo Ângelo-RS), presencial-
mente ou via Correios.

As entidades devem apresentar o estatuto so-
cial, a ata de eleição e posse da atual diretoria, 
certidão negativa de débito junto à Previdência 
Social e Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), certifi cado de reconhecimento da 
entidade como de utilidade pública e certidão 
do distribuidor de processos na Justiça do Tra-
balho no Estado do Rio Grande do Sul. Devem 
também indicar conta corrente para depósito 
dos valores.

Entidades interessadas podem se inscrever 
até setembro e valor dos projetos é limitado a 
R$ 150 mil. 

MPT em Santo Ângelo 
abre cadastro para 

destinação de recursosCasos de dengue 
confi rmados no Município

Secretaria da Saúde articula força-tarefa para combater focos do mosquito 
transmissor da doença e busca a conscientização da comunidade

98% dos focos do mosquito aedes aegypti são confi rmados em domicílios

AI PMSA/Fernando Gomes
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Além de uma curiosa jaqueira 
com jacas, a Praça Castelo Bran-
co, localizada na zona norte de 
Santo Ângelo, disponibiliza ca-
minhos internos onde os visitan-
tes aproveitam para contemplar 
jerivás e uma rica e curiosa fl ora. 
Moradores apreciam os fi nais de 
tarde, sábados e domingos na 
praça, levam as crianças e o chi-
marrão. Este espaço público tem 
se consolidado como alternativa 
de convivência. 

A praça foi revitalizada no ano 
de 2016, possui uma área supe-
rior aos 14 mil metros quadrados 
e fi ca no quadrante entre as ruas 
Marquês do Herval, Antunes Ri-
bas, Carlos Gomes e Santa Rosa, 
no centro norte da cidade. Nesta 
revitalização também foram feitas 
ações de jardinagem, paisagismo 
e instalação de novas lixeiras.

A praça possui iluminação no-
turna efi ciente, os banheiros são 
limpos e inclusive contam com 
papel higiênico, uma raridade 
nos espaços públicos. Sergio Luis 
Vargas zela pela praça há nove 
anos, ele enumera outras árvores 
frutíferas que existem no lugar, 
como: pitanga, limão, guavirova 
e araçá. Ele também fala da ja-
queira e da paineira, árvores que 
ele aprecia. 

A Castelo Branco também é lo-
cal de feira. Todas as manhãs de 
sábado, entre as 7h30min e 12h, 
produtores do interior do municí-
pio expõem produtos coloniais e a 
feira já é tradicional. Os feirantes 
compõem a Associação de Feiran-
tes de Santo Ângelo – AFESA. 

A praça tem um posto da Bri-
gada Militar, um parquinho in-
fantil, quadra de vôlei de areia e 
uma quadra de esporte que está 
interditada, pois não foi apro-
vada pelo setor de engenharia, 
a água da chuva de quinta-feira, 
dia 4, por exemplo, estava em-
possada na manhã de ontem, 
provavelmente por problemas de 
drenagem no terreno. 

Antes de ser a Praça Castelo 
Branco, este lugar era um valo 
que juntava a água da chuva e 
escoava em direção a Av. Getúlio 
Vargas. Foi num destes dias de 
chuva que Antônio Vitalício dos 
Santos, conhecido como “Japão”, 
teve a ideia de criar um time de 
futebol, o Esporte Clube Centro 
Norte. Era nesta área que trei-
navam futebol para competições 
municipais. Mais tarde este ci-
dadão do Centro Norte também 
criou um projeto social para des-
cobrir talentos em crianças entre 
8 e 12 anos. 

A Praça Castelo Branco é um dos espaços públicos da 
cidade com a melhor infraestrutura, foi recentemente 

revitalizada e ainda apresenta uma rica fl ora 
apreciada pelos moradores

Tem jaca e até papel higiênico

O formato de duas árvores despertam a curiosidade dos visitantes que andam pela Praça Rio Branco 
e também é observada por um morador vizinho, Antônio Vitalino dos Santos, a fi m de preservar as 

espécies que se desenvolveram em formato mais horizontal, ele acredita que seja necessário utilizar 
algum tipo de escora, pois observa que elas podem tombar com a ação das chuvas e dos visitantes 

que tiram fotos no local e realizam atividades de lazer

Série: Praças da cidade

A praça conta com passeios internos, 
iluminação e lixeiras Frutos na jaqueira

Marcos Demeneghi
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Atleta santo-angelense Luciana da Luz

Vitória em dose tripla 

A atleta santo-angelense Luciana da Luz conquis-
tou três troféus de primeiro lugar em provas pelo 
estado. O grande destaque fi ca para a tradicional 
26ª Supermaratona 50km - Cidade de Rio Grande. 
A prova aconteceu no dia 17, e Luciana Conquistou 
a primeira colocação na Categoria Geral Feminina, 
com o tempo de 4h02min. 

Já no domingo seguinte, Luciana participou da 
Circuito Regional de Corridas- etapa de Santo Ânge-
lo, onde também garantiu a primeira colocação.

No último domingo, foi à vez da 3ª Rústica Au-
tismo em Movimento. A prova reuniu mais de 300 
competidores e Luciana venceu os 8km, com o tempo 
de 33 minutos. A atleta tem os patrocínios de Banco 
Sicoob, Farmácias Licht e Pires, além dos apoios de 
Colégio Verzeri e Raia 3.

 Partida transferida 
A partida entre Nova Prata e SER Santo Ângelo 

que aconteceria neste sábado foi transferido pela 
Federação Gaúcha de Futebol-FGF. 

A nova data do jogo será na próxima terça-fei-
ra, dia 16, às 15h, no Estádio Dr. Mario Cini.

O time de Santo Ângelo ocupa a segunda co-
locação do grupo B, com três pontos. Já o Nova 
Prata é o lanterna, sem pontos somodos.

Michael Garcia

Divulgação/Sesc

A corrida acontece no dia 1º de maio, às 9h. As inscrições estão abertas e podem 
ser feitas através do site e na Unidade do Sesc Santo Ângelo

Rústica Internacional 
Sesc/Fenamilho

Esportes

Amantes de corrida de Santo 
Ângelo e região poderão parti-
cipar da Rústica Internacional 
Sesc/Fenamilho. A prova será 
realizada no dia 1º de maio, com 
largada às 9h no Parque Interna-
cional de Exposições.

 O percurso será de 5km e 
10km e o evento conta com cro-
nometragem eletrônica. As inscri-
ções podem ser feitas pelo www.
sesc-rs.com.br/esporte/corridas 
até às 18h do dia 26 de abril por 
valores entre R$ 25 e R$ 30.

PREMIAÇÃO
Os 100 primeiros inscritos 

serão presenteados com uma ca-
miseta da Rústica. Os 5 primeiros 
colocados na classifi cação geral 
recebem troféus e um valor em di-
nheiro, conforme consta no regu-
lamento disponibilizado no site, 
medalhas de 1º, 2º e 3º lugares de 
cada categoria e um par de tênis 
para o 1º lugar geral 10km e 5km 
masculino e 1º lugar geral 10km e 
5km feminino. 

Para todos os participantes 

da corrida serão entregues me-
dalhas. Para a realização desta 
prova o Sesc conta com o apoio 
de Supermercados e Fruteira São 
Luiz, Unicred, Femsa, Cadiles 
Calçados, Secretaria de Turismo e 

Esporte de Santo Ângelo. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo 
telefone (55) 3312-4411, no site 
www.sesc-rs.com.br/santo_an-
gelo e na página www.facebook.
com/sescsantoangelo.

Corrida na cidade de São Leopoldo, também promovida pelo SESC
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