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O Rotary é uma organização internacional que 
completa 115 anos no domingo, dia 23. A história 
iniciou com a visão de Paul Harris, um advogado 
que formou o Club de Chicago no dia 23 de feverei-
ro de 1905, um dos objetivos era que profissionais 
de diferentes setores pudessem trocar ideias e fa-
zer amizades duradouras.

Com o tempo, o Rotary ampliou seu alcance e 
visão para serviços humanitários. Hoje, os associa-
dos têm um longo histórico de trabalhos sociais, 
atendendo às necessidades de suas comunidades e 
do mundo todo.

O Rotary Clube Internacional também atua em 
Santo Ângelo com sete grupos de trabalho: Rotary 
Clube Santo Ângelo Centro, Rotary Clube Cruz de 
Lorena, Rotary Clube Santo Ângelo Norte, Rotary 
Clube Santo Ângelo Centro Norte, Rotaract, Inte-
ract e Casa da Amizade. 

Juntos agregam cerca de 250 sócios que exer-
cem liderança na promoção de ações sociais volta-
das para toda a comunidade santo-angelense. 

Na opinião do presidente do Rotary Interna-
cional, getão 2019-2020, Mark Daniel Maloney, 
“O mundo de hoje é muito diferente de quando o 
Rotary foi fundado, em 1905. Naquela época, havia 

1,7 bilhão de pessoas, e hoje somos 7,7 bilhões. 
Praticamente tudo mudou nesses 115 anos que 

se seguiram à fundação do Rotary, exceto os valo-
res da organização. Desde os idos de 1905, conti-
nuamos comprometidos com os nossos valores: 
companheirismo, integridade, diversidade, servi-
ços humanitários e liderança. Embora a nossa má-
xima Dar de Si Antes de Pensar em Si remonte ao 
ano 1911, o teor desse lema já estava presente no 
coração dos quatro primeiros rotarianos e conti-
nua vivo entre nós.

Conforme as mudanças mundiais se aceleram, 
cresce a demanda pelos nossos serviços. Uma coisa 
é ler sobre projetos, outra é vê-los em ação e pre-
senciar a satisfação dos beneficiários. Os projetos 
rotários transformam vidas e conectam o mundo.

Em todas as áreas de enfoque, e em todo o 
mundo, nossos projetos estão transformando vi-
das e ajudando comunidades inteiras a se adap-
tar a essa era em que tudo muda rapidamente. Ao 
celebrarmos mais um ano de grandes conquistas, 
procuremos fortalecer as conexões que aumentam 
o impacto do nosso trabalho. Nós conseguiremos 
melhorar maisvidas quanto mais O Rotary Conecta 
o Mundo.”

115 anos do Rotary
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Notas

Olimpíadas de Matemática
As inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira 

de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) já 
estão abertas. As escolas são as responsáveis por 
inscrever os estudantes na competição. 

MEGA-SENA 
A Mega-Sena promete pagar neste sábado (22) 

prêmio estimado em R$ 190 milhões. Essa é a 15ª 
vez que a Mega-Sena acumula neste ano - o recor-
de para a modalidade. O sorteio do concurso 2.236 
será realizado no Espaço Loterias CAIXA, localiza-
do no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo e 
o público pode acompanhar presencialmente, pela 
TV ou nas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil 
@LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAI-
XA no Youtube). 

Horário dos Bancos
Os bancos não abrem durante o Carnaval. A Fe-

deração Brasileira de Bancos (Febraban) informa 
que as agências bancárias estarão fechadas para 
atendimento ao público na segunda-feira (24) e na 
terça-feira (25). Na quarta-feira de cinzas (26), os 
bancos abrirão a partir do meio-dia e encerrarão 
às 15h.

CAPS II - Dinheiro federal 
para compra de um carro

Na manhã desta sexta-feira (21), o prefeito 
Jacques Barbosa recebeu em seu gabinete os as-
sessores do deputado federal Ubiratan Sanderson 
(PSL), Nivio Braz e Roger Jaekel, que vieram anun-
ciar a indicação de emenda parlamentar do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) no valor de R$ 300 mil, 
para aquisição de veículo de transporte sanitário 
que será destinado ao Centro de Atenção Psicosso-
cial Adulto (CAPS) II.

Na oportunidade, estiveram presentes o secre-
tário municipal de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, 
e a coordenadora do CAPS II, Cristiane Rampon.

Radar na rodovia
Cerca de 80 radares móveis reforçam a fisca-

lização dos veículos que circulam nas rodovias do 
Rio Grande do Sul. 

Entre as estradas monitoradas pelos equipa-
mentos nesta semana e no feriadão de Carnaval, 
estão as seguintes:

- ERS-030, de Gravataí a Tramandaí
- ERS-389 (Estrada do Mar), entre Osório e Tor-
res
- ERS-734, entre Rio Grande e a praia do Cassino
- ERS-265, na região de São Lourenço do Sul
- ERS-324, entre Passo Fundo e Marau
- ERS-344, de Santa Rosa a Giruá.

A divulgação das rodovias estaduais com fisca-
lização reforçada por radares móveis é informada 
semanalmente aos veículos de imprensa. A ação – 
coordenada pela Secretaria de Logística e Trans-
portes (Selt), em conjunto com o Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a 
Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e o Coman-
do Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) – visa 
aumentar a segurança dos motoristas na tempo-
rada de verão.

A iniciativa integra a operação RS Verão Total, 
promovida pelo governo do Estado até o dia 2 de 
março de 2020.

Marcos Demeneghi

Monumento do Rotary na en-
trada da cidade de Santo Ângelo
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Educação

URI e OAB de Santo Ângelo ofertarão 
curso para professores municipais

Projeto “Mediação Escolar” foi apresentado ao prefeito Jacques Barbosa e prevê a capacitação do magistério da rede pública para 
resolução de conflitos

Um projeto piloto da coordena-
ção do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da URI Campus Santo 
Ângelo com o apoio da Subseção 
local da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), foi apresentada ao pre-
feito Jacques Barbosa nesta quinta-
-feira, 20, para a capacitação de pro-
fessores da rede pública municipal 
de ensino em relação à mediação de 
conflitos no universo escolar. 

A proposta de parceria foi bem 
recebida pelo Governo Municipal. 
“Santo Ângelo foi o primeiro muni-
cípio gaúcho a firmar termo de co-
operação com o Ministério Público 
para ações e projetos ambientais e os 
resultados são altamente positivos. 
Projetos como a abordagem da me-
diação do conflito no meio escolar, 
já nascem grandiosos, pelas institui-
ções envolvidas e pela possibilidade 
do envolvimento da comunidade es-
colar”, declarou o prefeito Jacques, 
parabenizando a URI e a OAB pela 
iniciativa.

Acompanhados pelo vereador 
Lucas Lima (MDB), estiveram em 
audiência os professores da univer-

sidade, João Martins Bertaso e An-
dré Copetti Santos, e a presidente da 
subseção da OAB de Santo Ângelo, 
Leda Regina Roberto, e a advogada 
Cristiane Perlin, da Comissão Espe-
cial de Mediação e Medidas Restau-
rativas, também da OAB, e o secretá-

rio Geral do Governo, Marco Nunes.
Conforme declaração do profes-

sor Bertaso, o objetivo do projeto é 
formar professores para auxiliar na 
construção da cidadania, oferecendo 
a oportunidade de aprendizado para 
as pessoas resolverem seus conflitos. 

“Um novo modelo de relacionamen-
to social, uma cultura de paz”, disse. 
A URI ofereceu ao município a es-
trutura do Campus local e garantiu 
a gratuidade do curso “Mediação es-
colar para professores da rede públi-
ca”. 

A presidente da OAB de Santo 
Ângelo, Leda Regina Roberto, res-
saltou que o projeto segue o modelo 
instituído pela ordem de buscar a re-
solução de conflitos, antes de levar a 
situação à esfera judicial. 

O prefeito encaminhou o proje-
to piloto à Secretaria Municipal de 
Educação e determinou o agenda-
mento de datas para que o curso seja 
ofertado não apenas ao magistério 
do município, mas a todos os servi-
dores da educação, com prioridade 
para os educandários localizados 
em áreas em situação de risco. “Pa-
rabéns às instituições por oferecer 
um projeto que permite avanços no 
desenvolvimento e na formação dos 
servidores da educação. É por meio 
da educação que o cidadão pode re-
solver seus conflitos”, concluiu Jac-
ques. 

Cristiane Perlin, André Copetti Santos, João Martins Bertaso, Lucas Lima, Jocques Barbosa, 
Marco Nunes, Leda Regina Roberto

Fernando Gomes
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A nova sede da Mecautor, con-
cessionária Volkswagen para a região 
noroeste do Estado do Rio Grande do 
Sul, foi inaugurada na noite da última 
quinta-feira, dia 20 e consolida a histó-
ria de 48 anos empreendida pela famí-
lia Rigo em Santo Ângelo. A noite foi de 
brindes, música ao vivo e a celebração 
de uma trajetória de renovação e supe-
ração do grupo de empreendedores lo-
cais composto por José Luiz Rigo, João 
Vicente Rigo e Fernando Rigo.

A nova casa da Volkswagen do Bra-
sil em Santo Ângelo esta instalada na 
Av. Ipiranga, 797, e inauguração foi 
marcada por um coquetel que contou 
com a presença de clientes, lideranças 
e autoridades locais, como o Prefeito 
da cidade, Jacques Barbosa, inclusive 
o Gerente Regional da Volkswagen do 
Brasil, Maurício Barreto.

NO EVENTO
Durante o evento foi apresentado 

o método de construção utilizado na 
edificação do novo prédio que oferece 
mais funcionalidade, amplitude, lumi-
nosidade e sustentabilidade. A sede 
está composta por 2 300 m² e possui 
geração de energia elétrica, entre ou-
tros predicados que atendem aos pa-
drões internacionais da Volkswagem. 

A família Rigo lidera ainda a Mecau-
tor seminovos, outra edificação que pos-

sui 700 m² nas imediações na nova sede. 
José Luiz Rigo aproveitou o momento 
para ressaltar o empenho dos empre-
sários que compõe aquela região da Av. 
Ipiranga e elogiou os esforços de todos na 
revitalização da cidade. 

O numeroso público que acompa-
nhou, pode conhecer as tecnologias de 
automação que compõe os novos mode-
los da marca. João Vivente Rigo, diretor 
da concessionária, também adiantou 
planos da Volkswagen para os próximos 
anos, como o a meta de comercializar 
cerca de um milhão de veículos elétricos 
a partir de 2025.

Outro comentário do empreendedor 
é sobre as tendências de mercado, no úl-
timo ano, ocorreu uma forte ofensiva dos 
SUVs e a Volkswagen lançou a nova Ti-
guan All Space, T Cross, o primeiro SUV 
da Wolkswagen produzido no Brasil.  

Para 2020 a Volkswagen prepara ver-
sões esportivas como “a linha GTS nos 
modelos Polo e Virtus. 

O diretor destacou ainda, que a 
marca já está preparada para a nova 
era do outomobilismo, em que os car-
ros elétricos serão protagonistas, des-
tacou que os  primeiros passos foram 
dados, já foi lançado o modelo híbrido, 
o Golf GTE que é uma versão híbrida 
plug-in que combina motor 1.4 turbo 
de 150 cv com um elétrico de 102 cv e 
pode rodar só no modo elétrico.

Mecautor inaugura sede de 2300 m² e 
anuncia a “nova era do automobilismo”

A nova sede da Mecautor, concessionária Volkswagen para a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, foi inaugurada na 
noite de quinta-feira, dia 20, em Santo Ângelo. Clientes, autoridades e lideranças conheceram os novos modelos e tecnologias que 

consolidam a marca como a “maior fabricante de automóveis do mundo” 

Empreendedorismo
Josiane Kraus

Josiane Kraus

Fernando Rigo, José Luiz Rigo, João Vicente Rigo e

Público presente no evente assiste um audio visual durante o lançamento
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Quedas d’água

Mais uma queda 
no Itaquarinchim

A busca pelas quedas d’água que compõe o território de Santo Ângelo resgata a história 
das turbinas e dos moinhos que surgiram nas margens do Itaquarinchim. Tecnologias de 

produção de energia que foram usadas na segunda metade do século XX em Santo  Ângelo

Além da turbina que foi usada pela família Fun-
gheto no Bairro Kurtz, que alias, ainda está insta-
lada na área próxima da Cascata, existem ruínas 
de outros dois mecanismos similares, e, até mes-
mo, um moinho com boa parte dos equipamentos 
preservados. Mobiliário que ajuda contar a histó-
ria dos colonizadores e agricultores regionais. Mas, 
sobretudo, demonstra como o arroio itaqurinchim 
influenciou nas práticas industriais das gerações 
anteriores.

O Moinho Funghetto era um negocio de mo-
agem de grão mantido pelo Sr. Osvaldo até o ano 
de 2012, quando, questões comerciais de preço e 
a escala de produção não permitiram mais o fun-
cionamento da indústria. Pouco restou do moinho, 
mas a turbina está preservada na área que pertence 
à família.

Funghetto conhece detalhes do funcionamen-
to das turbinas, relembra como trabalhavam para 
manter o mecanismo alimentado pela força da água 
e ainda conta que obras de urbanismo mudaram o 
curso do Arroio Itaquarinchim. Ele conta que até 
mesmo dinamites foram utilizados para moldar o 
curso no rio na área da cascata, pedras foram im-
plodidas e modificaram o desenho e altura da que-
da d’água, na opinião dele, antes disso, era mais 
bonita que o atual formato.

A SEGUNDA CASCATA 
A estrada que dá acesso à barca dos Gadriel, in-

terior de Santo Ângelo, é margeada por dois vales, 
pois a esquerda está o rio Itaquarinchim e a direita 
o Rio Ijuí, uma geografia singular e morada do Sr. 
Paulo Adão Juswiak, instalado há 55 anos no local. 

Poucas pessoas conhecem aquela região da 
cidade como Paulo Juswiak, é no limite da sua 
propriedade que o arroio cruza e revela uma que-
da d’agua. Não tem a mesma altura da cascata do 
Bairro Kurtz, mas é fonte de inspiração para os 
poucos moradores que conhecem suas característi-
cas, Paulo Juswiak conta histórias de pescaria, ba-
nhos e também dos mecanismos que movimtavam 
os moinhos de moradores como do Sr. Ivo Boss e 
Luis Poermer que, no século passado, mantinham 
moagem de grão e até um alambique movido com 
a força das águas do Itaquarinchim e das turbinas.

Paulo Adão Juswiak morador do Rincão dos Gabriel junto a uma queda d’água do Rio Itaquarinchim

Moinho antigo em Rincão dos Gabriel Parte das polias preservadas em ricão dos Gabriel

Estrutura de duas turbinas ainda encontradas nas proximidades do Itaquarinchim

Osvaldo junto a turbina do Moinho Funghetto

Marcos Demeneghi Marcos Demeneghi

Marcos Demeneghi
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No último dia 11 tivemos o DIA DA INTERNET SE-
GURA. Vou aproveitar e escrever sobre um dos problemas 
existentes que é a ameaça de se divulgar imagens íntimas 
de uma pessoa para forçar ela a fazer algo, seja por vingan-
ça, humilhação ou para extorsão financeira. 

Como ela acontece? 
As vítimas podem compartilhar uma imagem por um 

impulso, ou podem ter tido um relacionamento com essa 
pessoa, ou talvez elas acreditam que o agressor já tem al-
guma imagem íntima delas. 

Os casos de sextorsão podem começar de diferentes 
formas:

• Alguém finge ter posse de conteúdos íntimos como 
forma de iniciar as conversas e as ameaças;

• Como desdobramento de conversas sexuais, experi-
mentações e exposição voluntária em um suposto relacio-
namento online;

• Cobrança de valores após conversa sexual com mútua 
exposição;

• Ameaças por ciúmes ou chantagem em relaciona-
mentos abusivos;

• Invasão de contas e dispositivos para roubar conteú-
dos íntimos;

• Falsas ofertas de emprego e agências de modelos com 
pedido de fotos e vídeos íntimos;

• Falsos grupos de autoajuda ou falsos grupos de víti-
mas que pedem conteúdos íntimos.

Quando uma foto é compartilhada, as vítimas são ame-
açadas para enviarem mais fotos, ou para participarem de 
um encontro sexual real, ao vivo, em troca de não terem 
suas imagens íntimas expostas.

As ameaças dos abusadores podem incluir postar as 
imagens íntimas online, compartilhá-las com professores 
escola, amigos e familiares. Também podem ameaçar ma-
tar a família da vítima, seus bichos de estimação ou come-
ter um ato público violento.

Esse ciclo de abuso pode durar anos.  A sextorsão é re-
almente algo bem complexo, e as pessoas que passam por 
isso normalmente ficam muito assustadas para falar para 
alguém. Você pode, agora mesmo, falar para seus amigos 
próximos que se isso acontecer com eles, você vai ajudar, 
não vai julgar e vai apoiar.

As empresas de internet (redes sociais, buscadores e 
etc.) podem ajudar a remover imagens e, em alguns casos, 
também as ameaças. No Brasil, elas são obrigadas a remo-
ver qualquer conteúdo que viole a sua intimidade e que 
tenha sido postado sem autorização, conheça a lei. Veja o 
infográfico sobre como denunciar.

Se você tem menos de 18 anos, diga isso (mesmo se o 
seu perfil tiver uma idade diferente), isso ajuda as empre-
sas a saberem que você é menor de idade.

Um a dica importante e bem simples: se alguém enviar 
a você uma imagem íntima de outra pessoa, NÃO COM-
PARTILHE. Não é você que tem que decidir quem deve ver 
essa iamgem, então NUNCA espalhe uma imagem de outra 
pessoa sem autorização.

Importante: Você pode ser responsabilizado legalmen-
te se compartilhar essas fotos.

Estou sendo vítima, o que devo fazer:
 Isso pode parecer estranho e o oposto do que você gos-

taria de fazer, mas guarde todas as conversas, tudo o que 
foi dito para você e tudo o que você disse. Isso vai ajudar 
a explicar o que aconteceu sem depender apenas da sua 
memória. Salve os textos, as imagens, os vídeos, as pági-
nas, etc. Você pode tirar fotos das telas (prints) e salvar as 
páginas de Internet como PDFs. Na dúvida, salve tudo o 
que tiver e procure uma delegacia de polícia que com cer-
teza irão solicitar ajuda para as empresas de tecnologia, as 
quais podem ajudar a remover as imagens e as ameaças. 

Você pode reportar tanto a pessoa que está te amea-
çando quanto as ameaças e as imagens, caso tenham sido 
compartilhadas sem sua autorização.

Espero que essa dica tenha sido útil! 

Turismo

Santo Ângelo ganhará 
pórtico no acesso à cidade

O Governo Federal, por meio do Ministério da 
Cidadania, está empenhando R$ 1 milhão para a 
construção de um pórtico em Santo Ângelo, recur-
sos articulados pelo prefeito Jacques Barbosa e lide-
ranças do MDB local com o deputado Osmar Terra 
(MDB), ex-ministro da Cidadania, que abriga em 
sua estrutura a pasta da Cultura.

A instalação de um pórtico elevando à cultura 
missioneira no acesso à cidade é um antigo anseio 
dos setores voltados ao turismo da Capital das Mis-
sões e a sua construção deverá impulsionar a circu-
lação de turistas, ampliando a capacidade de gera-
ção de emprego e renda do município. 

O anúncio foi feito pelo prefeito Jacques na tar-
de da última quarta-feira, dia 20 e na presença dos 
vereadores Vinicius Makwitz, Dionísio Faganello e 
Vando Nolasco; da assessora parlamentar, Nara Da-
mião; dos secretários municipais do Planejamento, 
José Carlos Ferraz, e da Indústria e Comércio, João 
Baptista Santos da Silva; do operador de turismo, 
Romaldo Melher; do arquiteto e urbanista Faylo Ri-
beiro; do advogado João Cristino Fioravante; e do 
artista plástico Tadeu Martins, que fará o projeto do 
pórtico.

Na reunião foram debatidas questões como a 
área para a localização do pórtico e a formatação 
do projeto que, segundo Tadeu Martins, deverá ter 
como elementos a Cruz Missioneira, o Santo Anjo 
Custódio e as reduções jesuítico-guaranis. As ideias 
serão compiladas e o projeto será apresentado às li-
deranças nas próximas semanas. 

De acordo com o prefeito, os recursos do Gover-
no Federal serão empenhados pelo Ministério da 

Cidadania e devem ser liberados após a aprovação 
do projeto de Santo Ângelo pelos técnicos da União. 

Jacques argumentou que Santo Ângelo é um dos 
raros municípios que não tem a Cruz Missioneira – o 
símbolo máximo das Missões - no acesso à cidade, 
lembrando que com a emancipação de Entre-Ijuís, 
a cruz permaneceu no entroncamento da ERS 344 
e da BR 285, passando a pertencer à cidade vizinha. 

Num primeiro momento, as lideranças decidi-
ram pela instalação do pórtico na ERS 344, próxi-
mo ao trevo de acesso pela Avenida Ipiranga, com a 
destinação de uma ampla área para estacionamento, 
aberta aos visitantes. Também foi sinalizado que a 
área poderá servir de estacionamento para as cente-
nas de ônibus de turismo que chegam a Santo Ânge-
lo anualmente, em exploração ao potencial histórico 
e cultural da Capital das Missões.

A obra será projetada pelo artista plástico Tadeu Martins e contará 
com o investimentos do Governo Federal no valor de R$ 1 milhão

Tadeu Martins participa de audiência na Prefeitura

Fernando Gomes

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando

Muitos habitantes da Terra, inclusive das Mis-
sões, perguntam-se e perguntam, com miríades de 
dúvidas e incertezas, se o ano 2020 vai ser melhor 
ou pior para a Terra e para a humanidade do que 
lhes foi o ano 2019. Enquanto a resposta fica tate-
ando na cabeça os dados, diz-se que há escritores de 
nome dizendo em livros que a Terra e a humanidade 
estão com os dias contados. A humanidade do século 
XXI tem na Terra mais ou menos duzentos mil anos. 
É antiga e no todo ainda longe da evolução humana 
e espiritual. E vale dizer e redizer que possui origem 
no Homo sapiens. 

Escrevem eles que por volta de três mil anos an-
tes de Cristo, com a ascensão das civilizações impe-
riais, partes graúdas da humanidade, estourando de 
orgulho e poder, não mais querendo a Terra como 
sendo a Mãe, fizeram-na Escrava. Serviram-se dela. 
Começaram a tirar-lhe as riquezas de solo e de sub-
solo. Enfraquecer-lhe a vida e a saúde. Mas essa 
separação se acentuou de uns quatrocentos anos 
para cá. Todos os que estudam e andam lendo bons 
livros e revistas sabem que nesses últimos quatro 
séculos a Mãe-Terra vem perdendo ano a ano a vida 
e a saúde. E a humanidade, como um todo, também. 
Terra e humanidade tornaram-se escravas de pou-
cos homens-dinheiro, de mercados globais, de ban-
cos, de bolsas de valores, enfim, desses e dos demais 
homens, estruturas e conjunturas escravocratas e 
predadores, mas todos sempre emplumados, incen-
sados, incontestados e idolatrados. 

Pois de 1980 a 2020 esses grupos carrascos da 
humanidade continuam esgotando as reservas de 
vida e riqueza, de saúde e bem-estar da Terra-Es-
crava. Contam-se nestes últimos esgotamentos a 
avarenta e insaciável economia global sagrada de 
capital e mercados, em cuja base está o dinheiro. É 
ganhar e ter dinheiro de montão. Ser um bilionário, 
hoje em dia, é mil vezes melhor do que ser um mil-
ionário. O dinheiro nestas duas primeiras décadas 
do século XXI mais que nas duas últimas do século 
XX tornou-se objeto de devoção e idolatria da alta 
sociedade. É-lhe o ídolo sem par e o propósito único 
da vida. 

PIB e preços das ações, Bolsa de Valores e Wall 
Street, FMI, bancos e banqueiros internacionais, e 
instituições afins, tornaram-se os templos sagrados. 
Ancorados em Darwin e até mesmo nalguns versícu-
los de um ou de outro livro do Antigo Testamento, 
encontram robustas e brilhantes justificativas [cla-
ro, caiadas e hipócritas] para o imperialismo colo-
nial pós-moderno líquido, feudalismo de mercado, 
endeusamento do dinheiro, dominação raciais e das 
riquezas de países, extinção geral da vida... Aliás, 
chegam a pregar e a crer que os mais bilionários são 
também os mais capazes de Darwin e os mais aben-
çoados e queridos por Deus.  

Assim, havendo neste planeta cada ano mais a 
vida sagrada de capital e de mercados idolatrando 
dinheiros e mercados, banqueiros e economistas 
internacionais robôs, tantos injustos e desumanos, 
ambiciosos arrogantes e predadores da Terra e da 
humanidade fora de qualquer investigação, jul-
gamento e prisão, induz-se e deduz-se que 2020 tem 
tudo e de tudo para ser pior e bem pior que 2019. 
Ora, sendo assim há séculos nos países do mundo, 
inclusive neste, inúmeros cidadãos de bem e te-
mentes a Deus dizem que está mais que na hora de 
ser extinto na Terra e da Terra o tipo de humanidade 
que nela, infelizmente, ainda está! 

Você sabe o que é sextorsão?
AndréRuschel
Diretor de Tecnologia da Escola de Educação Profissional Big Master  
andre@escolabigmaster.com.br
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trocas. R$ 140.000,00. Aceito 
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Carine Massierer / Emater

Prossegue a colheita do milho no Es-
tado, que já está praticamente metade 
concluída. De acordo com o Informativo 
Conjuntural divulgado, na última quin-
ta-feira, dia 20, pela Emater/RS-Ascar, 
em parceria com a Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr), o grão, colhido com baixa 
umidade, apresenta boa qualidade.

PRODUTIVIDADE
A produtividade obtida é boa nas 

áreas semeadas no cedo e mais ao Norte 
do Rio Grande do Sul, mas é menor nas 

lavouras plantadas no tarde e em regi-
ões prejudicadas pela estiagem, muitas 
delas aproveitadas para a confecção de 
silagem. O volume de chuvas foi reduzi-
do no período e atingiu apenas algumas 
regiões. Os agricultores aguardam ade-
quadas precipitações que evitarão mais 
perdas na cultura, que já está com 46% 
da área cultivada colhida. As lavouras 
encontram-se 11% em fase de germina-
ção e desenvolvimento vegetativo, 8% 
em floração, 18% em enchimento de 
grãos e 17% está maduro, pronto para 
colher.  

Metade da safra do 
milho já está colhida 


