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Santo 
Ângelo é 
incluído 
no mapa 
gaúcho da 
erva mate

Marcos Demeneghi
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 23°
10°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

24°
9°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

24º
12°

0 mm

MÍN.

4/8/2020 - 14h

1° Prêmio -  3.611
2° Prêmio -  3.337
3° Prêmio -  6.331
4° Prêmio -  7.423
5° Prêmio -  7.724
6° Prêmio -  8.426

4/8/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Minguante
3/8 a 10/8

Nova
11/8 a 18/8

NotasNotasRetrato Cotidiano

Escoteiros do Ar 
Ventos do Sul com 
inscrições abertas

O cotidiano continua alterado e as atividades de 
escotismo também se adaptaram ao momento de 
afastamento social. Um acampamento on-line e en-
contros virtuais com grupos de outros municípios 
estão na agenda dos participantes dos Escoteiros 
do Ar Ventos do Sul.

Em Santo Ângelo os Escoteiros do Ar são lide-
rado pelo casal Iara Kowalski e Luis Augusto Per-
sigo, eles compreendem que as atividades normal-
mente desenvolvidas pelo grupo colaboram para a 
formação da cidadania e ajudam na percepção dos 
deveres junto a família. Iara destaca que continua a 
campanha de adesão de novos integrantes. 

Normalmente os escoteiros montam acam-
pamentos, aprendem dormir no mato, arrumar a 
cama, cozinhar, viver em equipe, prestar primei-
ro socorros. No entanto, nem tudo continua como 
antes, o grupo está focado nas atividades on-line. 
Com a participação da família dos participantes 
realizaram um acampamento virtual nas últimas 
semanas. 

O grupo de Escoteiros do Ar Ventos do Sul inte-
gra crianças a partir de 6,5 anos e não tem limite de 
idade, quem precisar mais informações pode entrar 
em contato pelo telefone indicado no Banner – (55) 
99936 4645.

Marcos Demeneghi

A empresa Carpenedo já está realizando os tra-
balhos de colocação de meio-fio e sarjetas das ruas 
Antão Assis Brasil, onde está localizada a UPA 24 
horas, e Borges do Canto.

Serão asfaltadas duas quadras da Antão Assis 
Brasil, no trecho entre a Avenida Sagrada Famí-
lia e Borges do Canto, com investimento de R$ 
360.590,04. A Borges do Canto receberá pavimen-
tação no trecho entre a Antão Assis Brasil e Ernes-
to Dornelles. O investimento é de R$ 330.808,56. 
As obras devem começar nos próximos dias.

TRECHOS DE ASFALTAMENTO
O asfaltamento das duas ruas tem investimen-

to do Programa Pró-Transporte e está incluído no 
bloco que contempla ainda as ruas São Nicolau, 
entre Ernesto Dornelles e São Miguel; Marechal 
Floriano, entre Francisco Grazziadei e Samuel 
Morse; Vicente Manoel de Deus, entre São 
Francisco e São Luiz; Marechal Deodoro, entre 
Edelaide Rocco Pilau e São Luiz; Travessa Coim-
bra, entre Oscar Jung e Nicolau Leite de Oliveira; 
Federico Coletto, entre Salvador Cezar e Jaci 
Klein; Padoim, entre João Henrique Licht e Ave-
nida Rio Grande do Sul; Rua Irineu Ronconi, 
entre Mora Guimarães e Fernando Taborda e Tra-
vessa Basso, entre Sete de Setembro até o fim da 
rua. O investimento total é de R$ 2.823.789,31.

Cronograma de asfaltamento

Laranja para suco
A Secretaria Municipal da Agricultura (SEMA-

GRI) iniciou na última semana o cadastramento de 
agricultores interessados na produção de laranja em 
Santo Ângelo, especialmente para a fabricação de 
suco, visando cobrir uma demanda da Agroindústria 
de Suco de Laranja Nutifruti, do Distrito Buriti.

O coordenador das Agroindústrias e das Associa-
ções de Produtores da SEMAGRI, Diomar Formen-
ton, foi designado pelo prefeito Jacques Barbosa 
como responsável pelo cadastramento e está visi-
tando as propriedades rurais. Os produtores pode-
rão procurar a Secretaria Municipal da Agricultura e 
manifestar o interesse para posterior visita e cadas-
tramento.

O empresário Aldair de Jesus Rosa está acompa-
nhando nas visitas para apresentar e/ou reforçar a 
parceria da Agroindústria com os citricultores.

O projeto do Governo Municipal é criar uma po-
lítica de incentivo para a ampliação da área plantada 
de laranja. O primeiro passo é o cadastramento dos 
citricultores que tem interesse em aumentar a área 
cultivada e/ou iniciar o plantio da fruta.
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Abastecimento

A ETA II localizada no Bairro São Carlos parou a 
produção de água potável na tarde de ontem, dia 4, 
por falta de fornecimento de energia elétrica, pois a 
RGE realizou trabalhos de manutenção da rede de 
abastecimento. O trabalho estava agendado para ini-
ciar às 13h30min e o abastecimento de água previsto 
para as 20h.

Além disso, um imprevisto ocorreu na manhã de 
terça-feira, próximo do estádio da zona sul. Por volta 
das 8h os técnicos da companhia já iniciavam o tra-
balho de conserto de uma adutora de 250 milímetros 
que rompeu, este fato causou o vazamento de água 

na Av. Getúlio Vargas e o desabastecimento em 200 
residências. 

A ETA II é responsável pelo abastecimento de 
75% da população de Santo Ângelo e a água é capta-
da do Rio Ijuí. O bombeamento da água é no Bairro 
São Carlos, local onde a RGE fez a manutenção da 
rede. Os outros 25% da população é abastecida pela 
produção de água realizada na ETA I, que está loca-
lizada junto a agência central da Corsan em Santo 
Ângelo. Esta água é captada do Rio Itaquarinchim e, 
na última terça-feira, continuou operando e abaste-
cimento toda a rede, na medida da sua capacidade, 

pois o sistema é interligado. 
Contabilizando os dois eventos ocorridos 

na terça-feira o impacto pôde ser percebido em 
20.200 mil residências abastecidas pela Corsan 
em Santo Ângelo. Segundo informações da com-
panhia o desabastecimento atingiu os seguintes 
locais: centro da cidade, centro sul e bairros: Dytz, 
Geiss, Oliveira, Menges, Kurtz, Haller, Jardim 
Sabo, Jardim das Palmeiras, São Carlos, Missões, 
Santa Fé, Casaroto, Braga, Sepe Tiarajú, Harmo-
nia, União, Sepé Tiaraju e Emília.

Trabalho de reparo de uma adutora de 250 milímetros na Av. Getúlio Vargas 

Falta de água 
pode ter atingido 
mais de 20 mil 
residências
O desabastecimento foi sentido depois que a Estação 
de Tratamento da Corsan Localizada no Bairro São 
Carlos teve que ser desligada para a manutenção 
da rede de energia elétrica. O rompimento de uma 
adutora na Av. Getúlio Vargas também interferiu no 
fornecimento de água no mesmo dia

ANDRÉIA BERNARDI ASSUME A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O médico Luis Carlos Cava-
lheiro se despediu da equipe de 
profissionais da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) na ma-
nhã desta terça-feira (04), após 
três anos e oito meses à frente da 
pasta da Saúde. Quem assume a 
titularidade da Saúde é a atual 
coordenadora do setor, a enfer-
meira Andréia Bernardi. 

CARLOS CAVALHEIRO
O médico Luis Carlos Cava-

lheiro foi secretário de Saúde 
na administração de Adroaldo 
Mousquer Loureiro (em memó-
ria), nos dois mandatos do pre-
feito Eduardo Debacco Lourei-
ro e na atual gestão do prefeito 
Jacques Barbosa. “Deixando a 
função de Secretário de Saúde 
permaneço presidindo de for-
ma colaborativa com o Comitê 

Coronavírus e com a Comissão 
de Vigilância Epidemiológica de 
Prevenção e Combate à Covid-19, 
além de continuar as minhas 
obrigações como médico em meu 
consultório particular e com no-
vas funções dentro do Hospital 
Regional Unimed Missões. Agra-
deço ao prefeito Jacques Barbosa 
pela oportunidade e deixo o meu 
agradecimento a todos que me 
auxiliaram nesta luta diária em 
prol da Saúde Pública”, disse. 

ANDRÉIA BERNARDI
Natural de Santo Ângelo, 

Andréia Bernardi, 39 anos, é 
graduada em Enfermagem pela 
URI Santo Ângelo, possui pós-
-graduação em Gestão em Saúde 
Pública, pós em Gestão Hospi-
talar e atua como enfermeira no 
Hospital Santo Ângelo (HSA). Andreia Bernardi e Luis Carlos Cavalheiro
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FORMAS DE INGRESSO
PROVA AGENDADA | NOTA DO ENEM | PORTADOR DE DIPLOMA

TRANSFERÊNCIA | REINGRESSO

INSCREVA-SE EM
SANTOANGELO.URI.BR

1. BERINGELA PROVENÇAL - R$ 35,00
2. CAMARÃO AO MOLHO BECHAMEL - R$ 95,00
3. CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS -  R$ 40,00
4. CONCHIGLIONE DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 40,00
5. CONCHIGLIONE DE SALMÃO - R$ 45,00
6. CONCHIGLIONE TOMATE SECO E RÚCULA - R$ 40,00
7. COXA DESOSSADA COM MOLHO DE LARANJA - R$ 30,00
8. DELÍCIA DE FRANGO - R$ 30,00
9. FILÉ AO MOLHO DE VINHO - R$ 50,00
10. FILÉ DE FRANGO AO MOLHO GORGONZOLA - R$ 35,00

11. FILÉ DONA CHICA - R$ 55,00
12. FILÉ PARMEGIANA - R$ 55,00
13. FRANGO CORDON BLEU NO MOLHO SUGO - R$ 30,00
14. LASANHA BOLOGNESA - R$ 40,00
15. LASANHA DE FILÉ - R$ 45,00
16. LASANHA DE FRANGO - R$ 35,00
17. LASANHA DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 35,00
18. SALMÃO C/ AROMA DE LARANJA - R$ 65,00
19. TILÁPIA AO MOLHO ESPECIAL - R$ 35,00

TO GO

Os pratos da CHICA TO GO - são feitos com carinho e com selo de 
qualidade - Chica Sperling! Além do cardápio tradicional de congelados 
(publicado abaixo), a chef Chica produz o “PRATO DO DIA”, ficam 
prontos a partir das 11 horas,  para você comer no almoço, sem precisar 
descongelar! Marmitex em porções para duas pessoas. Resumindo, 
a CHICA TO GO são paratos deliciosos com todo o requinte, sabor e 
aroma que você merece! E tem a finalidade de oferecer pratos feitos no 

dia ou em opção congelados.  

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

NOVO GOVERNADOR DO LIONS
O nobre casal Luís Alberto Machado e Ana Valeria 
Machado, tendo como objetivo: servir com 
excelência, foi empossado como  Governador do 
Lions do Distrito LD-4, para o AL 2020|2021, durante 
a 1ª RGD e Posse do Gabinete Distrital LD-4 de forma 
virtual, que aconteceu no sábado passado, dia 1º.  
Ao Luís e à Ana Valéria, muito sucesso em todas as 
suas iniciativas ao longo de toda a sua gestão na 

Governadoria do Lions LD-4!

Os destacados empresários DAIANA SIMOR DA ROCHA 
e DIEGO RODRIGUES - felizes e realizados, no último 

sábado, 1º, abriram oficialmente a segunda loja DS Conforto 
e Lazer. A nova e ampla  DS, que fica na ERS-344 (entre o 
trevo de acesso a Fenamilho e a ponte do Itaquarinchim), 
tem um maravilhoso show room onde é possível visualizar 
mais de 30 modelos de piscinas de fibra, e ainda conhecer 
de perto as condições e possibilidades de construir uma 
piscina de concreto. Sendo assim, você está convidado para 
visitar a nova DS, que está cheia de novidades.

Foto: Amauri Lírio

Foto: Divulgação
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Salete Serra, dimâmica e querida ,  estreou idade nova, na última 
segunda-feira, dia 3. Quem também foi muito cumprimentada 
pelo seu níver, na segunda-feira, 3, foi a Lála Mengehtti, que 
se caracteriza pelo astral elevado. Ontem, dia 4, o respeitado 

empresário Toscani - acrescentou mais um ano em sua vida. 
E amanhã, 6, é a vez da queridíssima e carismática Geslaine 
Guarani, celebrar o seu aniversário. À Salete, Lála, Toscani e 
Geslaine, parabéns, saúde, felicidades e sucesso!

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

Foto: Vick AlmeidaFoto: Margarete Maciel Foto: Divulgação

SALETE SERRA LÁLA MENEGHETTI TOSCANI GESLAINE GUARANI

Foto: Margarete Maciel
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INFORMATIVO 14ª CRE
Rosa Maria de Souza

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE
E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br
Blog: http://cresantoangelo.blogspot.com.br

Nossa página no face é 14ª CRE

ENCONTROS DE FORMAÇÃO
A 14ª Coordenadoria Regional de Educação, 
juntamente com a URI Campus de Santo Ângelo, 
realizará seis Encontros de Formação abordando 
as “Ferramentas do Google For Education na 
Educação Básica”. O primeiro encontro aconteceu 
na quarta-feira, dia 29 de julho, com a participação 
do Diretor Acadêmico Marcelo Stracke, bem como 
dos professores Fábio Cesar Junges e Rosangela 
Ferreira Prestes. A formação destina-se aos 
professores das escolas estaduais da região de 
abrangência da 14ª CRE e foi transmitida pelo canal 
do Youtube da URI Santo Ângelo, permanecendo 
gravada no mesmo canal, para acesso posterior. A 
Coordenadora Rosa destacou a importância desta 
parceria permitindo que os professores tenham 
contato com as tecnologias e metodologias ativas, 
proporcionando produção de conhecimento de 
forma colaborativa e dinâmica.

ENTIDADES DE 441 MUNICÍPIOS 
PARTICIPAM DA CONSULTA  SOBRE 
RETORNO PRESENCIAL DAS AULAS

A iniciativa do governo do Estado de reunir sugestões 
sobre a retomada das aulas recebeu a contribuição 
de entidades com atuação em 441 municípios 
gaúchos. Com participação majoritária da rede 
municipal de ensino, a consulta pública reuniu 759 
respostas com propostas para o melhor cenário 
de reinício das atividades presenciais, incluindo 
medidas de prevenção ao coronavírus e os desafios 
para implementar protocolos específicos. Por um 
período de 10 dias, o governo deu oportunidade para 
que as entidades representativas, como secretarias 
municipais, conselhos, sindicatos e entidades 
sociais, apontassem os caminhos mais indicados 
para o retorno gradual do ensino. As sugestões já 
foram catalogadas por uma equipe que atua junto 
ao Comitê de Dados e agora serão analisadas 
por um grupo de especialistas da Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com 
apoio das secretarias de Educação (SEDUC) e da 
Saúde (SES). As entidades também apresentaram 
sugestões a serem tomadas no que diz respeito ao 
transporte das crianças, medidas de prevenção, 
educação especial e ao cumprimento das medidas de 
distanciamento. A decisão a respeito da retomada do 
ensino presencial ainda não está tomada. O governo 
do Estado segue debatendo internamente a questão, 
com as equipes técnicas, prefeitos e entidades que 
representam a educação.

CAPACITAÇÃO EM LETRAMENTO DIGITAL
Para que todos estejam preparados para as Aulas 
Remotas, a Secretaria Estadual da Educação do Rio 
Grande do Sul realiza capacitações para utilização da 
plataforma Google Sala de Aula com os professores 
da Rede Estadual de Ensino. A iniciativa compõe o 
modelo híbrido de ensino, que também compreende 
as aulas presenciais, sem data de retorno. A primeira 
semana do novo módulo do Letramento Digital das 
Aulas Remotas foi intensa. Com lives na segunda-
feira, 27 de julho, na quarta, 29, e na sexta, 31, as 
aulas do professor Márcio Machado ofereceram as 
primeiras orientações sobre o uso de ferramentas 
básicas para as aulas remotas e deram o passo a 
passo para a utilização do Google Chrome, do e-mail 
educacional, do Google Meet, do Google Agenda e do 
Jamboard. A capacitação é realizada pela Secretaria 
Estadual da Educação (SEDUC), por meio do Centro 
de Gestão e Inovação (CEGIN) e do Departamento 
Pedagógico (DP).

5º WEBINÁRIO
Em um momento de desafios em virtude da 
pandemia, o educador, mais do que nunca, precisa 
estar atento às suas emoções, para poder lidar com 
esse contexto. Neste sentido, a 14ª Coordenadoria 
Regional de Educação, juntamente com a URI 
Campus de Santo Ângelo, realizou nesta segunda-
feira, 3 de agosto, o 5º Webinário abordando a 
temática “Competências Socioemocionais e o 
trabalho docente: desafios em tempo de pandemia” 
por Roberto Salbego Donicht, estagiário do Curso 
de Psicologogia. O encontro também contou com a 
participação da professora Karine Leite e sua filha 
que apresentaram a música “Um refrão para sua 
alma”. Esta temática encerrou a série de webinários 
destinados às equipes diretivas e professores 
referência em TICs das escolas estaduais da 14ª 
CRE.

Saúde

Risco médio de contágio 
do Covid-19 nos 

municípios missioneiros 

CONFIRA A EVOLUÇÃO DOS CASOS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS

NÚMERO DE INTERNAÇÕES NO HOSPITAL REGIONAL (HSA) NOS ÚLTIMOS 30 DIAS

O Gabinete de Crise do estado acei-
tou o pedido de manutenção de Santo 
Ângelo e dos Municípios Missioneiros 
na Bandeira Laranja e no sistema de 

“Distanciamento Controlado” foi man-
tido o risco médio. O mapa preliminar, 

como está sendo adotado pelo estado, 
foi divulgado na sexta-feira, dia 31, e 

na segunda-feira, dia 3, foram homolo-
gados os pedidos de revisão 

O período de vigência da bandeira laranja iniciou 
às 0h de ontem, dia 4 e segue até a próxima segun-
da-feira, dia 10. Caso se confirme a estabilização e 
queda dos números de vitimas de Covid-19 no Rio 
Grande do Sul o Governador Eduardo Leite admite 
uma revisão nos protocolos. “Estamos discutindo, 
caso essa estabilização se confirme, alterações em 
protocolos de bandeira vermelha para permitir o 
funcionamento de atividades comerciais que, hoje, 
estão restritas”, explicou o governador.

O governo do Estado aceitou a reconsideração 
das associações regionais de Santo Ângelo, Santa 
Rosa, Palmeira das Missões, Pelotas e Caxias do Sul 
e de Bagé, cujo pedido foi encaminhado pelo muni-
cípio para toda a região. 

Fernando Gomes

ESTRUTURA PREDIAL DO ESF DO BAIRRO UNIÃO É AMPLIADA

A unidade de Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF) do Bairro União foi reformada e ficou 
mais ampla. O investimento foi de R$ 281 mil, 
sendo R$ 150 mil do Fundo Nacional de saúde, 
por meio de emenda parlamentar da deputada 
federal Maria do Rosário.

A estratégia, que atende as comunidades de 
nove bairros, recebeu novas salas de observação, 
nebulização, consultório médico, ambiência pa-
drão e substituição da cobertura e pintura geral, 
passando a contar com 362 metros quadrados de 
área construída.

Além da ampliação da ESF do Bairro União, 
estão ocorrendo reformas nas unidades do Bairro 
Haller e do Centro Social Urbano (CSU) do Bairro 
Pippi. Segundo a assessoria de comunicação da 
Prefeitura, o objetivo destas reformas é de ofere-
cer melhores condições de trabalho aos profissio-
nais e atendimento ainda mais adequado à comu-
nidade. O investimento nessas obras é superior a 

R$ 600 mil com recursos de emendas parlamen-
tares e contrapartida financeira do município. “E 
nos próximos dias estaremos iniciando as obras 
do ESF do Bairro Garibaldi Carrera Machado (In-
dubras) e temos ainda recursos captados para a 
unidade do Bairro Aliança e da Rua 22 de Março”, 
anunciou o prefeito Jacques Barbosa.

ESF (Estratégia de Saúde da Família) do Bairro União

Fernando Gomes
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Santo Ângelo 
é incluído no 

mapa gaúcho 
da Erva Mate 

Alterações na configuração dos Polos Ervateiros 
colocaram Santo Ângelo no mapa da Erva Mate do 
Rio Grande do Sul, no entanto, este reconhecimento 
não está em função da produtividade do município, 
mas sim, relacionada a fatores históricos e turísticos 
que apontam para Santo Ângelo como uma central 

exportadora de erva mate na época jesuítica

Foto: Marcos Demeneghi

O Rio Grande do Sul foi dividido em 
cinco polos produtores de erva mate, 
organização que  abrange 206 municí-
pios. A área total cultivada no estado 
alcança 31.695 hectares e a produção 
está estimada em 277 mil toneladas da 
folha. 

A reorganização do setor produtivo 
foi realizado com base em um estudo 
que integra o Programa Gaúcho para a 
Qualidade e a Valorização da Erva-Ma-
te da Secretaria Estadual da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr), que é executado pela Emater/
RS-Ascar, em parceria como setor erva-
teiro. 

Cinco polos identificam o mapa e o 
estudo permitiu realizar os ajustes ain-
da no mes de julho.

• Missões/Celeiro, com sede em Pal-
meira das Missões; 

• Alto Uruguai, sede em Erechim;
• Nordeste Gaúcho, sede em Macha-

dinho; 
• Alto Taquari, com sua sede em Iló-

polis; 
• Região dos Vales, com sede em Ve-

nâncio Aires. 

De acordo com o engenheiro agrô-
nomo e extensionista da Emater/RS-
-Ascar, Ilvandro Barreto de Melo, os 
objetivos da configuração dos polos 
são de obter uma melhor organização 
e planejamento estratégico das ações, 
para viabilizar eficiência na gestão do 
setor, posicionar e melhor caracterizar 
as grandes regiões produtoras do Rio 
Grande do Sul.  

SANTO ÂNGELO E A ERVA 
MATE

“Agregamos também alguns muni-
cípios que não têm produção de erva-
-mate, mas que em função do potencial 
turístico foram adicionados, como é o 
caso de São Miguel das Missões e Santo 
Ângelo, no viés da influência jesuítica 
para a história do mate gaúcho”, infor-
mou Ilvandro Barreto de Melo.

Santo Ângelo faz parte da história 

da Erva Mate no cenário Gaúcho e se-
gundo a historiadora Professora Nadir 
Damiani documentos que serviam de 
inventários e relatos das atividades dos 
padres jesuítas nas reduções podem 
comprovar esta relação. 

Nadir detalha ainda que cada Re-
dução Jesuítica era autossuficiente, 
mas apresentava uma produção voca-
cionada, por exemplo; São Miguel era 
especialista no cultivo de cereais; São 
Lourenço na confecção de cerâmicas, 
tijolos, telhas… São João Batista, na 
fundição de ferro e aço, Santo Ângelo, 
algodão e erva-mate, etc.

Para compreender qual a relação de 
Santo Ângelo com a erva mate, tendo 
em vista que, atualmente não há regis-
tros de produção comercial no muni-
cípio, pois as lavouras mecanizadas de 
soja acabaram com os ervais nativos, é 
necessário voltar no tempo e compre-
ender como se estabeleceram as ques-
tões territoriais desde o descobrimento 
das Américas.

TERRITORIALIDADE
Segundo dados do IBGE Santo Ân-

gelo foi emancipado de Cruz Alta em 22 
de março de 1873 e nesta data possuía 
um vasto território, ultrapassando os 
10 mil km² de área. Quando compara-
do ao primeiro ano de emancipação, o 
território é muito menor e atualmente 
corresponde a 680.498m². 

No tempo jesuítico a redução de 
Santo Ângelo Custódio era uma refe-
rência territorial ainda maior que na 
época da emancipação.

NA HISTÓRIA
Perceba dois momentos distintos da 

ocupação territorial dos jesuítas narra-
dos pelo historiador José Roberto: 

“O Tratado de Tordesilhas de 1494 
deixou todo o território rio-grandense 
do lado espanhol. Mais tarde em 1609, 
jesuítas de base hispânica começaram 
a fundar Reduções na territorialidade 
e em 1626 fundam a primeira do lado 
esquerdo do rio Uruguai – São Nicolau. 

Neste período fundam 18 destas comu-
nidades, as primeiras do Estado. Ata-
cados pelos Bandeirantes se deslocam 
para o outro lado do rio Uruguai, onde 
ficaram 45 anos e retornaram fundan-
do os chamados 7 Povos das Missões a 
partir de 1682. Ocuparam todo o Esta-
do com suas estâncias e ervais. 

Um bom exemplo, neste ano pas-
sado foi redescoberta uma cruz missio-
neira em São José dos Ausentes – local 
que era o final da Estância da Vacaria 
dos Pinhais – hoje a grande região da 
cidade de Vacaria. Do mesmo modo se-
guiam as estâncias até a Lagoa dos Pa-
tos”, narra José Roberto.

O historiador defende a tese de que 
os Jesuítas e Guaranis formaram o “pri-
meiro estado industrial da América” 
ele busca embasamento nos relatos de 
Montesquieu, um dos principais escri-
tores do mundo, juntamente com Vol-
taire que chamou de “triunfo da huma-
nidade” o projeto. 

EXPORTAÇÃO
Os principais artigos que exporta-

vam era a erva-mate, o fumo, o algodão, 
o açúcar, os tecidos de algodão, os bor-
dados, as rendas, os objetos trabalhados 
em torno, mesas, armários, e baús de 
madeiras preciosas, esculturas, peles, 
curtumes e arreios de couro, rosários 
e escapulários, mel, frutas de muitas 
espécies, cavalos, mulas, e carneiros, 
assim como e excedente de diversas in-

dústrias, como a de instrumentos mu-
sicais. Todos eram vendidos à Europa, 
Corrientes, Buenos Aires e Lima-Peru. 
Importavam produtos manufaturados 
e metais. Toda a produção era orienta-
da para a satisfação das necessidades 
do todo.

HISTÓRIA “PITORESCA”
Nadir Damiani conta que nos pri-

meiros tempos os guaranis exploravam 
os ervais nativos e com o aumento da 
demanda, inclusive com exportação de 
erva-mate para a Europa, foi desenvol-
vida uma técnica de plantio de mudas, 
no mínimo pitoresca.

O pé de erva-mate forma sementes 
resistentes (duras) que dificilmente 
germinam em estado natural. A obser-
vação dos jesuítas permitiu concluir 
que as sementes que estavam nas fezes 
de passarinhos brotavam com mais fa-
cilidade no meio do mato. A partir desta 
observação resolveram potencializar o 
cultivo de mudas e colocavam sementes 
de erva-mate na alimentação das crian-
ças, elas defecavam em lugares estraté-
gicos para produzir mudas da planta.

A última das reduções fundadas 
neste movimento de retomada do lado 
oriental do Rio Uruguai, servia de re-
ferência para uma base territorial bem 
abrangente e registra fatos que recons-
tituem a história da erva mate no Rio 
Grande do Sul. 

Edição - Marcos Demeneghi

Pés de erva mate implantados na área experimental do Instituto Federal Farroupilha
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Campanha Máscara Roxa é 
lançada na região das Missões

Representantes de 25 cidades de abrangência da Associação dos Mu-
nicípios das Missões (AMM), no Rio Grande do Sul, participaram 

na manhã de ontem, dia 04, do lançamento da Campanha Máscara 
Roxa, que permite às mulheres vítimas de violência doméstica de-

nunciarem seus agressores em farmácias. A agenda é promovida pelo 
Comitê Gaúcho ElesPorElas, da ONU Mulheres.

Todas as farmácias com adesão es-
tão com o selo “Farmácia Amiga das 
Mulheres” em suas vitrines e portas, 
que serve para que as vítimas as iden-
tifiquem. Os atendentes receberam ca-
pacitação online para o procedimento 
e para garantir a segurança da vítima. 

Ao chegar na farmácia a mulher 
deve pedir a máscara roxa, que é a se-
nha para que o atendente saiba que se 
trata de um pedido de ajuda. O profis-
sional dirá que o produto está em falta 
e pegará alguns dados para avisá-la 
quando chegar. Após, o atendente da 
farmácia passará à Polícia Civil as in-
formações coletadas, via WhatsApp, 
para que o órgão tome as medidas ne-
cessárias.

A campanha foi motivada pelo au-
mento de casos de feminicídios no es-
tado durante o período de isolamento, 

decorrente da pandemia do coronaví-
rus. Nos meses de março, abril e maio 
28 mulheres foram assassinadas por 
questões de gênero, conforme dados 
da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado. Somente em abril, o aumento 
foi de 66,7% em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Ao todo, de janeiro a 
junho deste ano, 51 mulheres morre-
ram vítimas de feminicídio no estado.

Lançada no dia 10 de junho no RS, 
a Campanha Máscara Roxa permite 
que mulheres vítimas de violência do-
méstica façam denúncias em farmá-
cias. Ela começou com 600 farmácias, 
e já são mais de 1.400 unidades de seis 
redes envolvidas -  Associadas, Agafar-
ma, Vida, Preço Mais Popular, Tchê 
Farmácias e Líder Farma. Nas Mis-
sões, 14 dos 25 municípios possuem 
estabelecimentos participantes.

MUNICÍPIOS DAS MISSÕES QUE POSSUEM FARMÁCIAS AMIGAS DAS MULHERES

- Bossoroca: Vida Farmácias
- Caibaté: Tchê Farmácias
- Cerro Largo: Vida Farmácias / Agafarma / 
Tchê Farmácias
- Eugênio de Castro: Farmácias Associadas

- Guarani das Missões: Agafarma
- Porto Xavier: Vida Farmácias / Tchê Farmá-
cias
- Roque Gonzales: Vida Farmácias / Agafarma 
/ Tchê Farmácias

- Santo  ngelo: Drogaria Farmanelli / Welfer 
& Cia / Longevita Farmácias / MP Farmácia / 
Farmácia Drobem
- São Luiz Gonzaga: Farmácias Associadas
- São Miguel das Missões: Farmácias Associa-

das / Agafarma
- São Nicolau: Farmácias Associadas
- São Paulo das Missões: Vida Farmácias
- São Pedro do Butiá: Vida Farmácias
- Vitória das Missões: Farmácia Vida e Saúde


