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NÓS E AS PLANTAS
Foto - Marcos Demeneghi

A didática
das
plantas
Conheça a experiência de vida
de Dânia Maria Hannel, ativista
ambiental que adota ações simples
de cultivo que podem ser copiadas
por qualquer pessoa. Atuou mais de
40 anos como professora, e em todo
este tempo, as plantas se tornaram
instrumentos pedagógicos e por onde
passou, deixou projetos de regeneração dos ecossistemas. Confira!
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REFORMA ADMINISTRATIVA

Conselheiros tutelares da
regional missões recebem kits
de proteção contra covid-19
Conselho Tutelar de Santo Ângelo recepcionou conselheiros da regional missões na manhã
de quarta-feira, dia 30, quando foram entregues
kits contendo álcool 70%, máscaras de proteção
facial e exemplares do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
A formalização de entrega foi acompanhada pelo presidente da Associação Estadual dos
Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio
Grande do Sul (ACONTURS), Jéferson Leon Machado, que na foto aparece registrando o momento com uma selfie em frente a sede do Conselho
Tutelar de Santo Ângelo. Também participou a
coordenadora da regional Missões, Ângela Johanson e contou com a presença de conselheiros de
várias cidades dos municípios missioneiros.
Desde o dia 18 de novembro este tipo de ação
já está ocorrendo no Rio Grande do Sul, ao todo,
são 17 regionais. A entidade é representativa e se
mantém com a contribuições dos próprios con-

selheiros. O kit entregue foi confeccionado pelo
Governo Federal e a entrega centralizada pela Associação.
Jéferson Leon esclarece que a ACONTURS
representa os 467 municípios e como algumas
cidades possuem mais de um conselho, soman-se 526 conselhos tutelares, representando assim, 2635 conselheiros.
A associação, conforme disse o presidente,
tem a missão de realizar capacitações, promover o fortalecimento dos agentes, prestar assessoria jurídica e prestar apoio ao exercício desta
função.
O roteiro de entrega dos equipamentos de
proteção contra o covid-19 já contemplou conselheiros de 267 municípios e até o final do
ano, deve chegar a 300 municípios. À tarde a
comitiva da associação se deslocou para Santa
Rosa, onde também fez a entrega de mais um
lote itens de proteção pessoal.
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A Câmara de Vereadores aprovou na sessão extraordinária realizada no dia 29 a reestruturação
organizacional da Prefeitura. O projeto faz parte da
proposta de Reforma Administrativa apresentado
pelo prefeito Jacques Barbosa.
A Reforma Administrativa foi apresentada em
dois projetos. O primeiro, aprovado, trata da estrutura organizacional, e o segundo, que aborda o plano
de carreira e remuneração do quadro de servidores,
teve pedido de vista apresentado pelo vereador Lucas
Lima (Republicanos). O pedido de vista deve ser analisado na primeira sessão ordinária do próximo ano.
A reestruturação foi aprovada pela maioria. Apenas os vereadores Lucas Lima (Republicanos) e Zilá
Andres (Progressistas) se abstiveram.
A proposta reduz de 15 para 11 as secretarias municipais, além de promover a extinção de 34,74% das
funções gratificadas (FGs), 15,45% dos cargos em
comissão (CCs) e 26,67% das nomeações de agentes
políticos (secretários).
Algumas secretarias serão unificadas e somente
as secretarias de Saúde e Educação permanecem com
os mesmos modelos, porém, reduzindo CCs e FGs.
Confira as novas secretarias municipais:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – Substitui a Secretaria Geral de Governo. A Coordenadoria Municipal
de Políticas Públicas para as Mulheres (CMM), hoje
vinculada ao Gabinete do Prefeito, fará parte da estrutura da pasta.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS – Substitui a Secretaria
Municipal da Administração.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
FINANÇAS – Nova denominação da Secretaria da
Fazenda.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO – A atual secretaria de
Planejamento agregará em sua estrutura a Habitação
que, pela proposta, será extinta. Pela proposta a secretaria, dará continuidade ao Programa de Regularização Fundiária e atuará na elaboração e execução
de projetos habitacionais.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO
– Unificará as secretarias de Indústria e Comércio, o
setor de Turismo e absorve o Programa Inova Santo
Ângelo.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – Proposta de unificação das secretarias da Agricultura e dos Transportes.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Nova denominação da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. Entre as novas atribuições da pasta, estarão
vinculadas a Defesa Civil, o Banco de Materiais de
Construção e os encaminhamentos do benefício de
Moradia Social.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – Estrutura unificada das secretarias de Meio Ambiente
e de Obras e Serviços Urbanos. Com status de uma
super secretaria a pasta passa a gerir o Departamento Municipal de Manutenção e Controle de Frotas e
o Departamento Municipal de Trânsito que ganha
nova denominação: “Coordenadoria de Mobilidade
Urbana”.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
ESPORTE – O Setor de Esportes passará a integrar a
organização da atual Secretaria de Cultura.

ATENÇÃO LEITORES
O Jornal O Mensageiro terá uma única edição
semanal durante o mês de janeiro, devido ao período de férias da equipe de produção.
Na edição de hoje você pode conferir uma retrospectiva com os principais fatos que marcaram
a rotina de 2020, ano histórico e marcado pela
pandemia de covid-19.
Agradecemos a parceria mantida no ano de
2020 e que possamos estar cada vez mais fortalecidos para a jornada que nos espera em 2021.
Feliz ano novo!
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ANO NOVO

O que esperar
para 2021
A equipe especial de reportagem do Jornal O Mensageiro consultou
a ialorixá Mãe Jurema de Oxum, que possui mais de 22 anos de
experiência em leitura de cartas e búzios para saber o que os orixás
revelam para o ano de 2021. Confira:
O ano de vindouro será regido por
Iemanjá, que segundo a mitologia iorubá
é mãe dos peixes, divindade da fertilidade, maternidade e da água. Protetora das
crianças e idosos e padroeira dos pescadores. Além disso, é esposa de Oxalá,
orixá associado à criação do mundo e da
espécie humana, fato que segundo mãe
Jurema é de extrema importância, pois
esta importante divindade estará ao lado
de Iemanjá na condução de 2021.
SAÚDE - Este foi um ano que deverá
ficar nos anais da história, com a Pande-

mia da COVID-19 assolando o planeta e
até o presente momento com mais de 81
milhões de infectados pelo coronavírus
no mundo e 1.786.837 mortos, destes são
191.570 no Brasil. A tendência é de que
o sistema de saúde siga sobrecarregado e os infectados sofram com sequelas,
principalmente respiratórias. “Será um
ano difícil no que tange a pandemia, especialmente no Brasil. Ossanha revela
que a vacina deverá trazer alívio, porém
a lentidão do governo em distribuir será
um grande entrave. Ainda teremos muitos mortos por conta do vírus, inclusive

aqui na cidade”,diz Jurema.
POLÍTICA - No plano federal, o governo Bolsonaro deverá enfrentar muitas resistências. Xangô e Ogum, orixás
da justiça e da guerra, respectivamente,
apontam divergências nos rumos da nação entre o presidente e a Câmara dos
deputados, o que pode interferir inclusive na distribuição da vacina.
Já na esfera municipal, fica evidenciado a criação de uma atmosfera de
conflitos, baseado em “fofocas” para desqualificar o governo de Jacques Barbosa.
“A denúncia fornecida pelo ministério
público eleitoral deve ser incisiva para
alguns vereadores, que correm sério risco de cassação, mas isto não se aplica ao
prefeito Jacques e vice Volnei, estando
distante qualquer possibilidade de perderem a titularidade e consequentemente haver novas eleições em Santo Ângelo”, afirma a sacerdotisa.
ECONOMIA - A economia deverá
seguir castigada, todavia após a vacina
aos poucos poderá ocorrer uma lenta recuperação. O preço elevado dos produtos
da cesta básica, o aumento substancial do
desemprego, com fechamento de diversas empresas, vai impactar a economia.
Na Capital das Missões, mesmo com
as significativas mudanças na administração municipal, com enxugamento da
máquina pública, as dificuldades econômicas serão evidentes, especialmente nas
zonas periféricas, com diminuição do poder de compra das famílias e aumento do
empobrecimento. “Será um ano acirrado,
instável e apertado nas finanças. Quem
for investir deve fazê-lo com segurança
e sensatez. Não é indicado fazer endividamentos e se possível as famílias devem
segurar o dinheiro”, revela.
Mesmo Iemanjá sendo a rainha das
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águas, no próximo ano algumas regiões
podem sofrer com a seca, afetando a lavoura de soja. Ainda são esperadas catástrofes naturais a nível de Brasil, todavia a
cidade também está na rota das tempestades, sendo necessário prevenir-se com
uma boa estrutura na defesa cívil.
AMOR - Para finalizar, como não
poderia faltar, mãe Jurema faz a leitura
nos búzios sobre o amor. Como este ano
é de Iemanjá e ela é também protetora
das crianças, será positivo para quem deseja engravidar. Os casais devem buscar
a união e cumplicidade, fortalecendo os
laços de carinho e compreensão.
SIMPATIA - Para entrar com o pé
direito 2021, é recomendado tomar um
banho no dia 31 de dezembro para abrir
os caminhos, trazer prosperidade financeira e amor. Coloque dois litros de água
pré-aquecida em um recipiente, adicione
pétalas de rosas brancas (a vontade), misture oito colheres de mel e finalize com
oito gotas de perfume de sua preferência.
Misture bem e está pronto o banho.
Antes de administrar a poção, tome
um banho normal, devendo permanecer
com o corpo molhado. Fique em pé sobre
em uma bacia grande e então derrame o
líquido do pescoço para baixo, fazendo os
pedidos que deseja para o próximo ano.
Não seque o corpo após o banho. Importante ressaltar que a água deve cair
dentro da bacia para que após seja despejado em uma área verde dentro do pátio,
podendo ser na grama ou no pé de uma
árvore.
Quem desejar saber mais sobre os
orixás ou realizar consultas, pode entrar em contato com mãe Jurema de
Oxum no endereço Rua Borges do Canto,
1328, bairro Missões. Contato (55) 33141583/9.9703-7237.

Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

4

Fotos: Marcos Demeneghi

Fotos: Marcos Demeneghi

NÓS E AS PLANTAS

Cebola plantada em uma calha de lâmpada fruorescente

Dânia Maria Hannel e ao fundo sua plantação de couves e bananas

Corredor onde crescem as videiras e plantas ornamentais

A didática
das plantas
A experiência de vida de Dânia Maria Hannel
forjou “um idealismo ambiental” que reflete
no seu modo de vida, busca acumular o mínimo possível de coisas e cultivar suas plantas.
Hoje, colhe o fruto que brota em seu quintal,
mas atuou mais de 40 anos como professora,
tempo em que as plantas se tornaram instrumentos pedagógicos que, além de ensinar,
contribuíram para a regeneração da natureza.

O cultivo das plantas cumpre um papel didático na vida de
Dânia Maria Hannel. Ela possui
licenciatura em ciências e atuou
como professora em escolas de
Ijuí, Santo Ângelo, Pelotas e Porto
Alegre, em cada lugar que passou
deixou projetos de hortas, jardins,
plantio de árvores nativas, chás
medicinais, reciclagem de materiais, coleta seletiva do lixo, entre
outros projetos que fazem dela
uma ativista em prol da regeneração dos ecossistemas.
Dânia está aposentada, tem
67 anos e nasceu na zona rural de
Catuípe. Presenciou o ciclo de implantação da monocultura de soja
na região das missões e assistiu o
êxodo rural, bem como, o empobrecimento de parcelas da comunidade a que pertencia. Na sua
percepção a economia baseada na
monocultura de soja, além de expulsar as pessoas do campo, também reduziu o habitat natural de
animais silvestres e a consequente
redução de suas populações.
As plantas são consideradas,
por ela, como agentes principais
de um processo regenerador que
pode ofertar segurança alimentar, emprego, renda e equilíbrio
ambiental. São ações simples que

Morangos em canos de PVC

podem ser copiadas por qualquer
pessoa.
Dânia faz mudas de plantas
que foram jogadas fora, otimiza o
espaço urbano em que vive para
produzir alimentos, para isso,
aproveita canos de PVC, planta
em pequenas floreiras onde produz tomate, mandioca, milho, banana, uva, morango, jabuticaba,
acerola, entre outras, tudo feito
de modo desordenado e com rotação de cultura. Assim, ela conta e
afirma que consegue produzir alimentos para o seu dia a dia, pois
com a variedade de plantas que
frutificam, consegue colheitas que
ajudam na sua nutrição.
Ingressou no magistério em
março de 1975, na cidade de Ijuí,
onde atuou na Escola Colmeia do
Trabalho, ela conta que deixou
uma floresta naquele lugar. Em
Pelotas, trabalhou no Grupo Escolar Dr. Joaquim Assumpção e
na Escola Dr. Berchon, junto com
a sua disciplina de ciências conseguiu implantar uma horta, jardim,
projeto de coleta seletiva de lixo,
plantio de árvores e a construção
de uma estufa. Mas faz uma alerta
de que este tipo de tralho só rende
resultados se houver a associação
e união das pessoas, pois sozinho

é muito difícil. Relata que sempre
teve o apoio dos colegas professores e alunos.
“Em Santo Ângelo, na Escola
Balão Mágico, fui a professora que
eu podia ser” conta Dânia, ao afirmar que a metodologia aplicada
pelos administradores da escola
permitiam uma experiência única
de construção do conhecimento.
Também atuou no Odão Felippe Pippi e finalizou a carreira no
Madre Catarina Lepori, onde fez
projetos que resultaram na construção de uma fonte, um horto de
plantas medicinais, plantio em
vasos e ladeiras. Dânia também
foi notícia aqui no Mensageiro
com a matéria que teve o título
“Quando uma ação pedagógica
ultrapassa os portões da escola”.
Frases poéticas inscritas em placas artesanais implantadas em
um trecho da Av. Venâncio Aires
inspiram quem caminha ou passa
por aquela via pública.
Dânia não atua mais como
professora de escola, mas continua inspirando amigos a viver
com simplicidade cultivando suas
plantas, algumas delas recebem
o nome de familiares e mostra o
amor que conserva pela família de
plantas e de humanos.
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EDUCAÇÃO

Em formato drive-thru, emoção
marcou formatura na Escola da URI
“Nossos formandos foram estudantes que ao longo de muitos anos permaneceram na
escola escrevendo as suas histórias, compartilhando seus medos, suas alegrias, seus
sonhos, suas conquistas e construindo as suas aprendizagens, levando consigo um
pedaço da Escola da URI e deixando também as suas marcas”. Afirmou o diretor da
Escola da URI Santo Ângelo, Cristiano Weber ao comentar sobre a importância de
marcar todo este processo de construções e conquistas que culminou no ato de formatura no sistema drive-thru.

Foi então, que nos dias 11 e
18 de dezembro aconteceram as
solenidades de formaturas dos
estudantes das turmas 231 e 232
do Ensino Médio, 190 e 191 do
Ensino Fundamental da Escola
de Educação Básica da URI Santo Ângelo.
A Escola da URI tem como
missão promover a construção
da cidadania e do conhecimento,
para interagir com o dinamismo,
consciência crítica, ampla visão
de mundo, ética, autonomia e
afetividade.
Diante do cenário atual, as
formaturas ocorreram no formato Drive-Thru respeitando todos
os protocolos de distanciamento,
e transmitidas através do YouTube no canal da escola. Os for-

Direção e professores da Escola da URI

O ato foi no sistema drive-thru

mandos chegaram à Escola da
URI acompanhados de seus familiares, em uma noite regada de
emoções, memórias e vivências
onde foram acolhidos pela equipe diretiva, corpo docente e funcionários para receberem seus
certificados de conclusão.
Para o Diretor Ms. Cristiano Weber, “finalizamos um ano
letivo de muitos desafios e com
novos olhares sobre os nossos

estudantes em que a nossa escola esteve comprometida com as
aprendizagens durante a transição das aulas presenciais para as
aulas remotas, buscando sempre
manter o contato com as famílias, numa busca incessante do
aprender a aprender. Esses estudantes que encerraram essas
etapas, carregam consigo a nossa
filosofia e deixam conosco as suas
histórias construídas”.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura de Entre-Ijuís
Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 10/2020: Menor Preço
Global. Objeto: Obra de terraplenagem de Platô e
lagoas para dejetos. Dia 20/01/2021, às 09h. Rua
Francisco Richter, 601 - Edital: https://entreijuis.
rs.gov.br/index.php/publicacoes. (55) 3329-2779,
e-mail: luiz@pmei.rs.gov.br.
Brasil Antonio Sartori - Prefeito

3) Acesse http://
www.screenmirrorapp.
com/ (Pelos testes,
recomendo Firefox ou
Google Chrome)

André Ruschel
andre@escolabigmaster.com.br

Espelhar seu smartphone
em qualquer computador
Trago hoje um app que acredito ser muito interessante para algumas
pessoas. Trata-se de um app para espelhar tela do Android para o PC.
Trata-se do Screen Mirror – http://www.screenmirrorapp.com/
O funcionamento dele é muito simples e útil, vamos aos passos:
1) Busca na Play Store por Screen Mirror
2) Após instalar no seu smartphone, o Screen Mirror está transmitindo
sua tela pela rede local para este navegador.
Obs: É por isso que o Screen Mirror precisa estar na mesma rede
física (WiFi) para funcionar corretamente. Você também pode usar o
ponto de acesso do seu dispositivo (conexão) para estabelecer uma
conexão Wi-Fi. Mas, infelizmente, o Screen Mirror não funciona apenas
pela internet ou na rede 3G. Se seu dispositivo alvo não conseguir se
conectar, verifique se ambos os dispositivos estão na mesma rede.

4) Abra o aplicativo no seu telefone e leia o QR
Code > Pronto!
Sua tela do smartphone já está “espelhada” no
computador.
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