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A “Natalina” 
é uma 

exclusividade 
do Município de 

Santo Ângelo. Na 
época de natal 

desfila pelas ruas 
com o Papai Noel 

ou seus ajudantes. 
Por onde passa, 

encanta crianças 
e desperta 

curiosidade. 

A história da 
“Natalina”
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A magia do Natal 
começa com o desejo 

de fazer as coisas 
acontecerem. 
Se você quer 

realizar renove a sua 
esperança, acredite e 

faça dar certo.  
Tornar um sonho real 
só depende de você. 

 
 

Faça a magia do Natal 
acontecer, realizar está 

em suas mãos!

IMÓVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

SEX

MÁX. 34°
15°

0 mm

SAB

MÁX.

MÍN.

38°
16°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

38º
20°

0 mm

MÍN.

23/12/2021 - 14h

1° Prêmio -  6.046
2° Prêmio -  0.972
3° Prêmio -  1.572
4° Prêmio -  7.737
5° Prêmio -  9.323
6° Prêmio -  5.650

23/12/2021 - 18h

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

Cheia
19/12 a 25/12

Minguante
26/12 a 1º/1

Concurso do IBGE recebe 
inscrições até o dia 29 

O IBGE publicou edital para contratar tempora-
riamente pessoas para trabalhar no Censo 2022. As 
inscrições para Agente Censitário Municipal e Re-
censeador iniciaram no dia 15 deste mês e vão até 29 
de dezembro, no site da organizadora, que é a Fun-
dação Getúlio Vargas. 

Para concorrer à função de recenseador, o can-
didato deve ter nível fundamental completo, e para 
agente censitário municipal, ensino médio concluí-
do. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher 
a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. 

A taxa de inscrição (R$ R$ 60,50 para ACM/
ACS, R$ 57,50) poderá ser paga pela internet ou fisi-
camente em qualquer banco ou casa lotérica. O can-
didato que estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) 
poderá obter isenção de pagamento da taxa de ins-
crição.

As provas serão realizadas no dia 27 de março 
para ACM/ACS e recenseadores, mas em turnos di-

ferentes, o que permite ao candidato participar dos 
dois processos seletivos. Para ACAI as provas serão 
no dia 20 de fevereiro.

A seleção para ACM - Agente Censitário Munici-
pal e ACS – Agente Censitário Supervisor é a mesma: 
os mais bem colocados em cada munícipio ocuparão 
a vaga de ACM, que será o responsável pela coorde-
nação da coleta do Censo 2021 naquela cidade. Já os 
demais classificados ficam como ACS, que supervi-
siona as equipes de recenseadores. 

REMUNERAÇÃO
As remunerações dessas duas funções são de R$ 

2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS, com jornada 
de 40 horas semanais. Além do salario, terão direi-
to a auxilio alimentação, auxilio-transporte, auxilio 
pré-escola, ferias e 13º salario proporcionais, de 
acordo com a legislação em vigor e o estabelecido no 
edital.

Com informações do IBGE

UTILIDADE PÚBLICA

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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A história da 
natalina

CULTURA

A “Natalina” é uma exclusividade do Município de Santo Ângelo. Na época 
de natal desfila pelas ruas com o Papai Noel ou seus ajudantes. Foi adqui-
rida em 2013 e a cada ano recebe manutenção e nova ornamentação. Por 
onde passa, encanta crianças e desperta curiosidade. Saiba mais detalhes 
desta história, quem é o motorista da Natalina e outras peculiaridades 
deste inusitado veículo

Natalina é o nome do veículo que 
conduz o “Papai Noel” pelas ruas de 
Santo Ângelo e também transporta 
seus ajudantes, tanto no desfile en-
cantado, quanto na caravana que cru-
za o município. É uma peça única em 
atividade no Rio Grande do Sul, pos-
sui o chassi de uma Kombi (67), mo-
tor de Fusca e foi adquirida no ano de 
2013 pela Prefeitura de Santo Ângelo, 
mesmo ano que foi realizada a primei-
ra projeção mapeada na Catedral.

Uma exclusividade lapidada em 
oito anos de atividades de uso. Na 
época que antecede o natal é feita a 
manutenção mecânica, revisões elé-
tricas e novas customizações são in-
cluídas pelas equipes de servidores 
públicos. Uma das pessoas que mais 
conhece a Natalina em seus detalhes 
é Willian Dewes, o motorista deste 
veículo especial. Também pode ser 
considerado um guardião da Natali-
na. Embora seja servidor público lo-
tado na Secretaria de Meio Ambien-
te, durante as caravanas, trabalha 
voluntariamente e veste a roupa de 
cocheiro para viver a magia do natal 
dirigindo a Natalina.

“A Natalina é uma atração à parte, 
muitas crianças querem tirar foto ao 

lado dela e questionam a tradição do 
Papai Noel de andar de trenó. Expli-
camos que o papai Noel está mais mo-
derno e também usa carro a motor” 
contou Willian que responde a curio-
sidade das crianças. “O Papai Noel 
fica com ciúmes, pois às vezes, a Nata-
lina chama mais atenção do que ele”, 
brinca o cocheiro do bom velhinho.

O estilo do estofamento, o formato 
da fibra de vidro e as cores que reves-
tem o chassi do veículo é todo pensado 
para a festa de Natal. Mas nem tudo é 
um mar de rosas, trata-se de um veí-
culo adaptado que apresenta desgas-
tes e os ajudantes do Papai Noel já 
precisaram fazer jus ao nome, prin-
cipalmente quando a mecânica geral 
do veículo falha e precisa empurrá-lo 
para que a brincadeira e a festa do Pa-
pai Noel não pare.

O artesão João Escobar também 
usa de sua criatividade para orna-
mentar a Natalina, fazer retoques na 
pintura a fim de manter o veículo com 
a aparência única que possui. Após o 
período de Natal, são desconectados 
os acessórios elétricos e é envolta em 
um plástico filme, somente no pró-
ximo ano deve encantar a todos com 
seu charme especial.

Willian Dewes reconhece que o 
projeto de natal articulado no ano de 
2013 deixou um legado cultural para 
Santo Ângelo, que reflete até hoje nas 
ações realizadas nesta época, como 
as projeções mapeadas, por exemplo. 
Sobre a  Natalina, fala de um modo 

especial, também considera um pas-
sivo material que faz parte deste pa-
trimônio e se sente parte do proces-
so. Willian gostaria de ver a Natalina 
restaurada e cada vez mais apta ao 
transporte do Papai Noel.

Reportagem e edição | Marcos Demeneghi

Foto: Marcos Demeneghi

Foto: Marcos Demeneghi

Papai Noel e o motorista da Natalina, Willian Dewes em frente a Catedral Enquanto aguarda as festividades noturnas a Natalina fica no pátio da Secretaria de Meio Ambiente

Natalina, Papai Noel e seu Cocheiro antes do desfile pelas ruas de Santo Ângelo 
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Calor e tempo seco 
elevam o consumo 
de água em até 25% 
Dois picos de consumo são observados diariamente em Santo 
Ângelo, um deles próximo das 14h e o principal que ocorre 
entre 18h e 20h. Nos últimos dias em que altas temperaturas 
foram registradas no município, a Corsan alterou a rotina de 
trabalho para garantir que os reservatórios se mantenham 
cheios e não falte água em regiões mais altas do município. 
Foi necessário aumentar a quantidade de água tratada pela 
ETA I, realizar obras para mudar o fluxo de abastecimento em 
um setor do Bairro Pippi e trabalhar para identificar e sanar 
vazamentos invisíveis na rede de água. 

SANEAMENTO BÁSICO O gerente da agência Local da 
Corsan, Araken Maicá, confirmou que 
ocorreu o esvaziamento completo dos 
reservatórios no dia 7 de dezembro. 
Mas tranquiliza a população afirman-
do que foi uma excepcionalidade, 
pois houve a necessidade de realizar 
a manutenção de limpeza no con-
junto girante do motor que abastece 
a ETA I, o que ocasionou uma para-
da na produção por pouco menos de 
2h. Combinado a isso, na ETA II, o 
motor principal que possui maior ca-
pacidade de captação (240 litro por 
segundo) precisou de manutenção 
e foi acionado o motor reserva (com 
menor capacidade de captação). 

Embora o tempo e quantidade de 
produção não tenham ocasionado 
problemas mais severos no abasteci-
mento, foi o suficiente para confirmar 
e detectar a fragilidade do sistema em 
abastecer alguns setores do municí-
pio, como no Bairro Pippi, próximo 
ao Bairro Rosa, onde já ocorria, entre 
18h e 21h problemas no abastecimen-
to. Maicá conta que a expansão do 
município e o aumento de moradias 
nos Bairros João Goulart, Vera Cruz 
e arredores já exigiram ações como a 
instalação de um Booster para pres-
surizar a água para estes locais, o que 
precarizou o abastecimento no Bair-
ro Pippi e Rosa. A solução definitiva 
para este caso será a implantação de 
um novo reservatório naquela região, 
o que já está em processo de viabili-
zação. 

Diante disso, a equipe técnica de-
cidiu realizar ações emergenciais para 

minimizar os problemas. Na última 
sexta-feira (17), sábado (18) e do-
mingo (21) a rede de abastecimento, 
em um setor próximo ao Bairro Pi-
ppi e Rosa, passou por um processo 
de setorização para garantir fluxo e 
pressão suficiente de água que abas-
tece cerca de 1500 residências. Estas 
economias passaram a receber água 
produzida pela ETA II, sem a de-
pendência da ETA I. Além disso, a 
companhia fez uso de geofones para 
identificar vazamentos invisíveis 
(quando a água vaza do encanamento 
e infiltra para no subsolo sem apare-
cer na superfície) existentes naquela 
região, o que na avaliação técnica da 
equipe da Corsan, contribuía para o 
desabastecimento e desperdício de 
água tratada. 

Por fim, a Corsan trabalha no 
projeto de implantação de um novo 
reservatório considerado de grande 
porte (de um milhão de litros) pró-
ximo ao Bairro João Goulart para 
manter o sistema de abastecimento 
de água potável de modo eficiente 
em Santo Ângelo. Mas teve que re-
alizar obras de setorização do abas-
tecimento e condicionamento do flu-
xo para atender a demanda de 1500 
pontos de distribuição no município 
onde a rede apresentou diminuição 
na pressão e possível desabasteci-
mento, principalmente neste período 
do ano com alto consumo causado 
pelo calor acima da média e falta de 
chuva.

Edição | Marcos Demeneghi
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Foto: Marcos Demeneghi

O trator 
do Papai 

Noel
O trator Massy Ferguson 50X 
que compõem a caravana do 

Papai Noel é um veículo agrícola 
que foi doado pela Receita 

Federal ao poder Público de 
Santo Ângelo

Conhecido popularmente com cinquentinha 
este veículo é um dos clássicos da empresa Mas-
sey Ferguson que se instalou no Brasil no fim da 
década de 1950, como parte do plano de expansão 
industrial do Presidente da República Juscelino 
Kubitschek. 

A unidade desta história foi apreendida em 
uma operação de fiscalização da Receita Federal 
e solicitado pelo poder público local aquele órgão 
para ser usado em atividades festivas, como a que 
ocorre nos finais de ano no município de Santo 
Ângelo. 

Quem conta esta história é Willian Dewes, que 
também é o motorista da Natalina, personagem 
que está em uma das histórias deste jornal. Em 
uma das ações da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente realizada no município o veículo foi 

visualizado pela equipe, prontamente foi forma-
lizado um pedido oficial do veículo. O delegado 
da Receita Federal da época aceitou o desafio e 
intermediou para que a doação fosse possível. 

Como pode ser visto, a tramitação resultou 
positiva e hoje o Papai Noel santo-angelense pos-
sui um trator para suas atividades de final de ano. 
Quem sabe os moradores da zona rural receberão 
mais atenção do bom velhinho daqui em diante? 

Este modelo foi o primeiro trator da marca fa-
bricado no Brasil, batizado com o nome de MF 

50 X, em homenagem ao slogan de governo do 
Presidente Juscelino Kubitschek, 50 anos de pro-
gresso em cinco de governo. 

Em 1969 se instala uma nova unidade da em-
presa Massey Ferguson em Canoas/RS. Atual-
mente os equipamentos da marca são fabricados, 
no Brasil, em Canoas, Santa Rosa e Ibirubá, todas 
no Rio Grande do Sul, além de fábricas em outros 
países.

Marcos Demeneghi com informações locais e da 
Enciclopédia Livre

Trator doado pela receita federal ao poder público de Santo Ângelo 

CURIOSIDADE
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Agentes comunitários 
de Saúde aprovados 
em concurso devem 
realizar curso de 
formação remoto até 
31 de janeiro

O curso será disponibilizado de 
forma remota, pela internet, com au-
las gravadas e com links descritos no 
edital publicado no site da Prefeitura 
(www.santoangelo.rs.gov.br) e deve 
ser concluído, impreterivelmente até 
o dia 31 de janeiro de 2022. Sendo de 
total responsabilidade dos interessa-
dos a inscrição no curso, a forma de 
visualização e a efetiva comprovação 
de participação nas aulas disponibili-
zadas de forma remota.

Após a conclusão do Curso In-
trodutório de Formação Inicial para 
Agente Comunitário de Saúde e Agen-
te de Combate a Endemias, a Secreta-
ria Municipal de Gestão de Recursos 
Humanos irá divulgar em novo edital, 
a convocação dos candidatos para a 
entrega da documentação necessária 
para o preenchimento da vaga, visan-
do a contratação por prazo determina-
do, conforme necessidade de vagas a 
serem supridas.

Os aprovados no processo seletivo nº 71 para os cargos 
de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a 
Endemias estão sendo convocados para participar do Curso 
de Formação, conforme previamente estabelecido no item 1 
do referido edital, referente aos requisitos para provimento da 
vaga.
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A humanidade, de modo especial a cristã, tem opor-
tunidade, alegre ou não, de comemorar mais uma vez 
o Natal no mundo que hoje mais que ontem e amanhã 
mais que hoje está indo, infelizmente, por uma estra-
da sem horizonte de vida plena. Há nesta estrada do 
presente para o futuro, conforme tudo parece indicar 
e bem, muitas trevas, incertezas, provações, mortes. 
A humanidade, muito também da humanidade cristã, 
deixou de tomar a cruz e seguir Jesus Cristo, de modo 
perseverante, tanto na alegria quanto na dor. Deixou, 
pois, de amar acima de tudo e de todos Deus, deixou, 
no geral, de amar-se. 

Muitos da humanidade, inclusive muitos que se 
dizem cristãos, preferem hoje não a cruz de vida e da 
vida, de vida e da vida terrena e eterna, mas a prosperi-
dade a qualquer jeito, prosperidade material, efêmera. 
Noutras palavras, preferem, mesmo no mês e no dia de 
Natal, o Papai Noel a Jesus Cristo. Preferem os prazeres 
do Papai Noel aos prazeres de Jesus Cristo. Preferem as 
pompas e brilhos esnobes e vaporosos do Papai Noel 
à duradoura simplicidade, humildade, verdade, amor e 
vida de Jesus Cristo e com Jesus Cristo, senão tanto, 
que impossível, pelo menos no possível do que der, no 

ali perto, sim, como as de Jesus Cristo. E agora, num 
complemento ao mínimo aqui dito, apresento um so-
neto meu – poema de quatro estrofes, dois quartetos e 
dois tercetos –, intitulado Natal no Coração, que traz 
um contraste de fato e foto entre Jesus Cristo e Papai 
Noel. Antes, porém, feliz Natal com Jesus Cristo a você 
e aos seus.

Era antes de Jesus Cristo o Natal
O tempo da estrela no coração
Do homem e da mulher em reflexão
Desse acontecimento universal.
 Nos séculos depois o festival
 Do mundo este entrou e outra direção
 Para o Menino e para a Salvação
 Deu no brilho do puro material.
Hoje na Terra o dinheiro é que manda
E desmanda, domina, compra e vende
O que há e o que vê – mesmo o homem avaro.
 Papai Noel toma conta e comanda
 O capital que tudo vale e prende
 E do Menino de Deus é ignaro. 

Artur Hamerski

Aportuguesando

Natal – mais um no mundo

Nenhum outro mês do ano provoca nas 
pessoas sentimentos tão intensos e disparata-
dos como o mês de Dezembro. Passamos o ano 
inteiro sem ter tempo para nada, numa corre-
ria incessante, numa loucura que parece não 
ter fim. E não conseguimos, nunca, fazer tudo 
o que precisa ser feito.

Em dezembro, todo o mundo se transfor-
ma. Parece que viramos super-heróis da vida. 
Em dezembro, temos três, quatro, dez vezes 
mais coisas para serem feitas, num período de 
tempo muito menor. No entanto, conseguimos 
fazer tudo, ou quase tudo. Ou, pelo menos, 
muito mais do que fazemos normalmente em 
outros meses.

É em dezembro também que comemora-
mos muito além, um único dia inclusive, traz 
consigo tantos sentimentos, tantas emoções, 
para nós LEO, o dia 05 de dezembro é o dia 
Internacional de LEO Clubes, para nós uni-
versitário, é o aniversário deste clube de Lions 
que tanto amamos, que nos acolhe, nos inspira 
e nos apoia em nosso crescimento individual 
e coletivo.

Parabéns Lions Clube Santo Ângelo Uni-
versitário pelo seu aniversário, parabéns por 
todas suas conquistas e por esta história mara-
vilhosa que vocês escreveram no livro da vida, 
não é um sentimento destes seus LEOs apenas, 
é o sentimento de toda comunidade que vocês 
abraçam e mostram que além de profissionais, 
pais, mães, filhos e filhas, podemos ser volun-
tários.

Para quem achou que o dia 05 de dezem-
bro chegou ao fim, ainda comemoramos outra 
data, uma data que nos une em nossos tra-
balhos, que nos transforma em nossas vidas e 
que nos fazem cada vez melhores, nesta data 
comemoramos o Dia Internacional do Volun-
tário e trago assim uma frase de autor descon-
hecido:

"Voluntariado é o maior exercício da de-
mocracia. Você vota nas eleições uma vez por 
ano, mas quando você se voluntaria, você vota 
todos os dias no tipo de comunidade em que 
você quer viver". 

Em dezembro, vivemos intensamente a 
vida real e o sonho. De um lado, temos contas 
a pagar, cobranças a realizar, Cartões de Na-
tal para fazer, presentes para comprar, árvore 
natalinas, presépios, enfeites, jantar de fim de 
ano da empresa, compromissos da escola, fes-
tas de encerramento de todas as turmas ...

De outro lado, temos a vida que sonhamos 
permanentemente, com a qual, em dezembro, 
sonhamos mais. Porque dezembro é tempo de 
pensar no ano que se aproxima. E precisamos 
encontrar tempo para pensar na vida. Lembrar 
as coisas que foram feitas, as coisas que deix-
aram de ser feitas. Aquilo que queríamos fazer 
e não fizemos. Pensar nas pessoas e em nossa 
relação com elas.

Enfim é em Dezembro, apesar de tão pouco 
tempo, que nós conseguimos fazer tanta coisa. 
Em dezembro, e não em março ou abril (na 
Páscoa), é que vivemos o verdadeiro renasci-
mento individual e coletivo.

A época natalina não é sobre presentes, é 
sobre presença. Aquilo que podemos oferecer 
de mais importante aos outros é nossa aten-
ção, nossa amizade verdadeira e nosso amor 
incondicional. O meu maior desejo é que neste 
Natal possamos irradiar luz e calor para aque-
les que nos rodeiam, como estrelas que bril-
ham no céu uns dos outros.

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

Reunião Lions 11/12/2021

Obras de 
saneamento 
básico no 
interior 
de Santo 
Ângelo
Foi concluída a instalação de uma torre 
metálica para o reservatório de água da 
localidade de Linha do Meio, no Distrito 
de Atafona (interior do município de 
Santo Ângelo). O trabalho é liderado 
pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano

SANEAMENTO BÁSICO

Foi investido nesta obra R$ 57 mil na instalação 
desta nova torre metálica, o que, conforme o secre-
tário Francisco Medeiros, que acompanhou a obra 
nesta semana, a elevação do reservatório de água 
deve resolver o problema de pressão na distribuição 
da água naquela localidade. Essa foi a 11ª iniciativa 
do tipo realizada neste ano.

As ações contam com recursos do Fundo de Ges-
tão Compartilhada e integram o Plano Municipal de 
Saneamento Rural, recentemente premiado com a 
terceira colocação na categoria sustentabilidade do 
Prêmio CNMP do Conselho Nacional do Ministério 
Público. Esse trabalho é pioneiro no Rio Grande do 
Sul e realizado em parceria com o MP/RS. 

DRENAGEM PLUVIAL
Além disso está sendo realizada a drenagem plu-

vial na Barra do São João. O presidente da Associa-
ção de Moradores, Clademir Scola, comemorou o 
investimento na implantação de 40 metros de dre-

nagem pluvial em frente a Igreja Nossa Senhora da 
Salette. O mesmo trabalho será realizado em frente 
a Escola Municipal Sargento Pedro Krinski. Segundo 
Scola, o secretário foi sensível e atendeu a reivindi-
cação daquela comunidade.

Equile da SEMA, na localidade de Atafona

Barra do São João

Fotos: Fernando Gomes

Fotos: Fernando Gomes
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