
| Neste domingo haverá missa na Igreja Imaculada 
Conceição, às 9h45min.

| Os jogos das quartas de final do 25º Campeonato 
de Futebol Sete de Dona Josefa, que disputa a Taça 50 
Anos da Juventude Unida, foram realizados no último 
sábado e tiveram estes resultados:  Amigos da Bola/
Gol de Placa venceu por WO o JJ Mármores e Granitos; 
FC Construtora Galvan 0x2 Juventus, gols de Israel e 
Everton; Juventude Unida 6x2 Unidos do Rio Pardinho, 
gols de Gabriel 2, Alex 2, Leandro e Vilson, para o Juven-
tude Unida, descontando Jonathan e Claudenor, para o 
Unidos;  Andreas 4x0 Junção Esportiva, gols de Maiquel 
2, Daniel e Maicom. Para este sábado estão previstos 
dois jogos do veterano e os jogos das semifinais do 
aberto, com inicio às 13h45min, e terá esta sequência 
de jogos: veteranos, Juventude Unida x Unidos do Rio 
Pardinho; Semifinal do aberto, Juventude Unida x Ami-
gos da Bola/Gol de Placa; veterano, Nacional x HLera; 
semifinal do Aberto; Juventus x Andreas. No veterano 
os dois melhores classificados disputam o título e no 
aberto os vencedores das semifinais disputam o título 
e os perdedores disputam o 3º lugar. Informações pelos 
telefones (51) 9.9676-1067, com Paulo. O 25º Campeo-
nato de Futebol Sete tem a parceria e apoio do Jornal 
Arauto, Derli Blank/Gol de Placa, Mueller Produtos Arte-
sanais, Afubra, Sicredi, Dallavan Materais de Construção,  
Bonenberger Materais de Construção, Multipneus Peças 
e Acessórios, Arcido Auto Peças, e do Geraldo Back. 

| Às 14 horas deste sábado, dia 2, feriado de Finados, 
Encontro das Servas e no domingo, dia 3, Culto com 
Santa Ceia, às 9 horas. Na ocasião, serão lembrados 
todos os falecidos do ano O Todes Tag (IELB).

| Hoje, dia 1º, às 18 horas, ensaio para o Culto de 
Confirmação com os pais e às 20 horas, o Encontro de 
Jovens. No domingo, dia 3 de novembro, às 8h30min, 
Culto de Confirmação com Santa Ceia. Na terça-feira, 
dia 5, CM Núcleo Vale do Rio Pardo em Ferraz e na quin-
ta-feira, dia 7, às 14h30min, Encontro da OASE (IECLB).

| Neste sábado, a partir das 19h30min, a 4ª rodada do 
Campeonato de Futsal da SCE Ferraz, com os seguintes 
jogos: Foi Pa Ferraz x Entrada Ferraz (livre); Mancha 
Verde x Vitória (veterano); Renascença x Clubinho 
(livre) e Meninos da Vila x Galáticos (livre). 

PELO INTERIOR DE VERA CRUZ

DONA JOSEFA - Por Paulo Mueller

FERRAZ - Por Loreno Nyland

Chuva prejudica
o plantio de arroz
Mesmo que o preparo 
do solo seja feito 
dentro da água, as 
enxurradas interferem 
no desenvolvimento 
da planta

Cristiano Kessler espera que a chuva dê uma trégua para não ter queda na produção

PRODUÇÃO COMPROMETIDA?
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As chuvas torrenciais e 
vendavais que estão 
ocorrendo no mês 

de outubro no Rio Gran-
de do Sul vêm dificultando 
o manejo das lavouras de 
arroz e provocam o atraso 
na semeadura em algumas 
regiões. A situação piorou 
nesta semana. Conforme o 
Instituto Rio-Grandense de 
Arroz (IRGA), até o fim da 
semana passada, 48,40% da 
área fora semeada. 

Em Santa Cruz do Sul, cerca 
de 15% da área foi semeada, 
conforme o engenheiro agrô-
nomo da Emater local, Assilo 
Martins Correa Júnior. Com 
o clima chuvoso, o restante 
do plantio deve atrasar, o que 
deve interferir ainda na pro-
dutividade. Atualmente, são 
53 produtores que cultivam 
o grão em uma área total de 
1.900 hectares. 

Neste ano, a projeção é de 
cultivar cerca de sete mil qui-
los por hectare, mas que, em 
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virtude das intempéries po-
dem ser menores. “Atrapalha 
tanto aqueles produtores que 
já semearam quanto os que 
estão à espera”, aponta. “Para 
quem semeou, devido ao vo-
lume de chuva, pode alagar, 
ocasionando a mortalidade 
da planta. E para quem quer 
plantar também há prejuízos, 
devido ao atraso”, completa.

POR UMA 
SAFRA MELHOR
Apesar de acompanhar 

a produção de arroz des-
de criança, há 16 anos que 
Cristiano Kessler, morador 
da localidade de Pinheiral, 
cultiva o grão ao lado do pai, 
em Linha Nova, no interior de 
Santa Cruz. Atualmente são 
produzidos 87 hectares, sendo 
59 na localidade e 28 hectares 
em Venâncio Aires. 90% da 
área de produção é arrendada. 
Toda a produção é feita no 
sistema pré-germinado, que é 
quando a semente vai para o 
solo já alagado. Germinada, a 
semente emite o broto, a raiz e 
a parte aérea da planta.

Em Linha Nova, a semea-
dura ocorreu no dia 31 de 
setembro e levará entre 150 e 
160 dias para poder ser colhi-
da. Já nas terras em Venâncio 
a semeadura ainda ocorre 
de forma lenta devido às 
chuvas. Na tarde desta quin-
ta-feira, dia 31, por exemplo, 

o produtor não conseguiu 
trabalhar, pois estava tudo 
abaixo d’água. “Não temos 
muito problema com clima 
em relação ao preparo do solo, 
desde que não dê enchente, 
pois é tudo feito dentro de 
água, porém interfere para o 
desenvolvimento da planta”, 
adianta. O produtor ainda 
revela que se a chuva não der 
trégua, pode ter prejuízos, 
cerca de 15 a 20% de perda nas 
plantas, que ficam submersas 
e apodrecem.

A expectativa, segundo 
Kessler, é de que a produção 
renda pelo menos 175 sacos 
por hectare. “Busca-se sem-
pre obter a maior produção 
possível, mas nem sempre 
tudo sai como planejado”, 
reflete. Mesmo com o mês de 
outubro chuvoso, o arrozeiro 
projeta uma safra melhor. 
“Isso porque na safra anterior 
tivemos algumas dificuldades 
em controlar as plantas da-
ninhas. Esse ano, com novas 
tecnologias, temos fé que seja 
solucionado”, finaliza.

VERA CRUZ
Em Vera Cruz são 15 pro-

dutores que cultivam o grão 
em cerca de mil hectares. 
Conforme o escritório da 
Emater local, aproximada-
mente 30% do arroz foi plan-
tado. A projeção é de cultivar 
130 sacos por hectare.

Inicia hoje a vacinação 
contra a febre aftosa

IMUNIZAÇÃO

Durante todo o mês de 
novembro, o Departamento 
de Defesa Agropecuária, da 
Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural do Estado do Rio 
Grande do Sul, vai realizar 
mais uma campanha de vaci-
nação contra a febre aftosa. A 
vacinação é obrigatória para 
todos os bovinos e búfalos de 
0 a 24 meses. Neste ano a va-
cina contra febre aftosa sofreu 
alterações: houve redução na 
dosagem de aplicação de 5 ml 

para 2 ml; a vacina passou a 
ser bivalente, permanecendo 
a proteção contra os vírus 
tipo A e O e as apresentações 
comercializadas agora serão 
de 15 e 50 doses. Os produto-
res que não comprovarem a 
imunização do seu rebanho, 
nos períodos e condições es-
tabelecidas pela SEAPDR/RS, 
ficam impedidos de transitar 
com seus bovídeos até que re-
gularizem a vacinação e serão 
autuados. O valor inicial da 
multa é de R$ 1.172,13.


