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Mara Modas comemora 20 
anos em novo endereço
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CRIME MACAbRO

Homem tem o coração arrancado 
no Litoral Norte

ASFALTO SAP-CARAÁ

Obra reinicia nos 
próximos dias

Quando policiais abriram 
uma casa de madeira, 
no Balneário Quintão, 
em Palmares do Sul, às 
8h30min de quinta-feira 
(20/3), depararam com 
um cenário macabro.

Na terça-feira, 25, autori-
dades de SAP e de Caraá 
se reuniram com o dire-
tor geral do DAER, Carlos 
Eduardo de Campos Viei-
ra. “A obra vai recomeçar 
nos próximos dias”, disse 
Vieira.João foi morto a facadas
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Editorial

Sábado |29|
Poucas nuvens

Mín.: 18º Máx.: 27º

Sexta |28|
Poucas nuvens

Mín.: 19º Máx.: 28º

Domingo |30|
Pancadas

Mín.: 19º Máx.: 26º

Fonte: Tempo Agora |Atualizado em 26 de março, às 10h30

Liga

Maçons de Santo Antônio da Pa-
trulha cederam seu espaço físico para 
a representante da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, Leda Sinhorelli, 
realizar suas reuniões.

Na foto, representantes das lojas 
maçônicas Amor e Luz (Léo Emerim) 
e Obreiros da Fonte (Ricardo Pires).

O gigante sonhador 
que acordou em uma 
ditadura

O gigante foi dormir na democra-
cia. Sonhou bem e sonhou muito. So-
nhou radicalmente com a igualdade. 
Não “achava-se”, afinal, era um gigante: 
sabia-se tolerante. Sabia-se sem pre-
conceitos: “todos são iguais”. Todos de-
veriam ser iguais. Seu sonho foi ficando 
tão radicalmente perfeito que, mesmo 
que houvesse leis e costumes no cami-
nho, tudo se esfacelava para dar lugar ao 

ideal de igualdade absoluta que vislumbra-
va.

Preguiçosos foram sendo igualados 
aos esforçados; bandidos e criminosos, 
igualados às pessoas honestas e de bem. 
Prostitutas a donas de casa, vagabundos 
a virtuosos. Até políticos corruptos pas-
saram a ser igualados aos poucos políticos 
dignos que restavam - claro, desde que os 
corruptos tivessem sido apenas "mensalei-
ros" e roubado pela Causa Maior. Houve 
inclusive um que não foi nem investigado: 
o Grande Líder da Causa Maior precisou 
apenas afirmar que, da corrupção que to-
dos viram, nada sabia - e assim se safou. 

Aproximavam-se as primeiras horas 
da manhã. O doce sonho do gigante foi 
ficando amargo. Preguiçosos exigiam mais 
dinheiro para não trabalhar. Bandidos exi-
giam mais direitos (humanos) para atuar 
no crime sem maiores dificuldades. E os 
políticos extorquiam mais impostos e acu-
mulavam mais poder para continuar go-
vernando. Mais e mais poder. 

Não demorou e os corruptos pela 
Causa Maior começaram a ser declarados 
inocentes e o Grande Líder passava a afir-
mar que a corrupção nem havia existido. 
O sonho foi virando pesadelo sem que o 
gigante compreendesse bem a transição - 
mas se tivesse estudado história ao invés 
de alimentar perigosas utopias, ele poderia 
ter previsto a catástrofe. O sonho virou pe-
sadelo, do tipo cuja lembrança mais mar-

cante é o gosto ruim que fica na boca 
quando acordamos.

O gigante dormiu na democracia. 
Sonhou igualdade radical, até mes-
mo entre o que não pode ser igualado. 
Acordou em uma ditadura. 

Marcel van Hattem, cientista político, 
jornalista e consultor para relações inter-

nacionais

Agradecimento

Gostaria de agradecer a escola Mun-
do Office, em parceria com a secretária da 
Educação Josélia, a direção e os professo-
res da Escola Nossa Senhora de Fátima 
e ao comércio local pela oportunidade de 
estudo dada a minha filha, Wivian Co-
elho Krech, pois foi escolhida a melhor 
aluna do município com sua redação, ga-
nhando o prêmio de ‘Aluna Nota 10’.

Realmente, a educação faz a diferen-
ça na vida das pessoas.

Muito obrigada.

Nair Coelho Krech
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Péssimo negócio

Investigada pela Polícia Federal, 
pelo Ministério Público, pelo Tri-
bunal de Contas e por uma comis-

são externa da Câmara, a compra pela 
Petrobras da refinaria de Pasadena, no 
Texas, foi mais do que um péssimo ne-
gócio para o Brasil. Constata-se agora 
que a transação, concluída em 2006, 
é também um lamentável exemplo 
de descontrole da máquina pública, 
considerando-se as falhas na gestão 
executiva da estatal, no monitoramen-
to do governo como controlador da 
empresa e nas atividades dos órgãos 
encarregados de fiscalizar suas ações. 
Os fatos que permitiram a aquisição 
de uma refinaria ineficiente, com pre-
juízos de mais de US$ 1 bilhão para o 
Brasil, merecem ser investigados pelas 
instituições dedicadas às sindicâncias 
com a profundidade que o caso exige, 
para que se esclareça se os envolvidos 
na negociação cometerem apenas erros 
técnicos.

São preocupantes os indícios de 
que a compra pode ter sido motivada 
por interesses que não são exatamen-
te os da Petrobras, do governo e de 
seus acionistas. Também é constran-
gedor para o Palácio do Planalto que 
até mesmo o nome da presidente da 
República venha sendo citado, depois 
da admissão de que a senhora Dilma 
Rousseff avalizou a aquisição na época, 
como presidente do conselho de ad-
ministração da empresa e na condição 
de ministra-chefe da Casa Civil. Uma 
nota oficial emitida pelo Planalto, com 
a alegação de que a presidente do con-
selho foi induzida a referendar a aqui-
sição por um documento com falhas 
técnicas e jurídicas, não serve para ate-
nuar responsabilidades. Ao contrário, a 
confissão contraria tudo o que se diz a 
respeito do rigor e da competência ad-
ministrativa da autoridade que chegou 
ao mais alto cargo da República pela 
firmeza de suas decisões.

A desculpa apresentada, além de 
ser frágil para justificar a perda bilio-
nária, acaba por evidenciar uma de-
núncia grave. A Presidência acusa de 
forma direta os responsáveis pelas tra-
tativas que resultaram na aquisição, o 
que passa a exigir ainda mais empenho 
dos investigadores. Auditores, procu-
radores e policiais devem esclarecer se 
a presidente do conselho e os demais 
integrantes do órgão foram enganados 
pela incompetência dos negociadores 
ou se houve má-fé na elaboração do 
referido documento.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Agradecimento

Ana Maria da Silveira agrade-
ce a funcionária Telma, do Posto 
de Saúde, pelo carinho, atenção, 
simpatia e competência. “Preci-
samos de mais pessoas como ela. 
Sempre atendendo com igualda-
de”, diz a patrulhense.

CTG Patrulha

No último sábado, o CTG 
Patrulha do Rio Grande subiu 
a serra e conquistou o primeiro 
lugar, pela terceira vez conse-
cutiva, no 26º Rodeio Crioulo 
Estadual de Caxias do Sul.

“Estão de parabéns peões e 
prendas que não mediram es-
forços para ensaiar e represen-
tar com muito orgulho nossa 
cidade”, diz a patronagem.

Aproveitando o momento, 
convidam para o 1º Almoço das 
Invernadas 2014, no próximo 
domingo.

Reclamação

Antonia Boeira da Silva re-
clama da Administração Mu-
nicipal. Segundo ela, um muro 
está caído no cemitério desde 
outubro e nada foi feito. “Co-
locaram apenas uma escora no 
muro e está pegando no túmulo 
do meu marido, com riscos de 
quebrar”, disse ela. Além disso, 
ela reclama do mato. “Está to-
mando conta”, finaliza. 

Modulado

Um indivíduo que havia assal-
tado um pedestre na Francisco J. 
Lopes, na noite de 23 deste mês, 
terminou se dando mal.

Érico Cheroli Lima da Silva 
efetuou um assalto armado com 
uma faca contra pedestre e após 
o roubo fugiu. A Brigada Mili-
tar foi acionada e pouco tempo 
depois localizou o suspeito, que 
foi reconhecido pela vítima. Foi 
lavrado o auto de prisão em fla-
grante na DP, sendo conduzido 
ao Presídio Modulado de Osó-
rio.

 

Senha:
Será que vai?

Contato: albanocharge@gmail.com

D I V E R S O S

Coluna do Silva

Festa da Banana será dia 6 de abril

IPTU

2ª Corrida Mais Doce do Estado

A comunidade de Evaristo con-
vida para a 25ª Festa Municipal da 
Banana, no dia 6 de abril.

Programação ►
10h: Abertura oficial com a pre-

sença de autoridades, escolas e agri-
cultores homenageados.

10h30min: Missa em louvor aos 
agricultores e aos visitantes.

12h: Tradicional almoço com 
churrasco, linguiça assada, galeto, 
pães e cucas de banana.

Após o almoço, haverá baile com 
Banda Legal. Haverá, também, tenda 
de produtos coloniais.

Foi prorrogado para o dia 15 de 
abril o prazo para pagamento à vista do 
IPTU de Santo Antônio da Patrulha. 
O pagamento parcelado deverá ser fei-
to no dia 15 dos meses subsequentes.

Os contribuintes que estiverem 
com o pagamento em dia dos tribu-
tos de 2013 terão um desconto de 
15%. Caso contrário, o desconto fica 
em 10%.

Soberanas da 2ª ExpoSAP (inscrições 
abertas)

Estão abertas, até o dia 4 de abril, 
as inscrições para a escolha das sobe-
ranas da 2ª ExpoSAP.

As candidatas devem ter idade 
mínima de 17 anos e serão avaliadas 
pelos jurados durante o evento.

Elas serão avaliadas no dia 9, du-
rante o baile da melhor idade no Par-
que Caetano Tedesco; no dia 10, no 
lançamento do DVD da 27ª Moen-

da; no dia 11 pela manhã, na recep-
ção às autoridades durante a posse do 
prefeito Paulo Bier como presidente 
da GRANPAL. E dia 12, às 14h, ha-
verá entrevista individual e desfile a 
partir das 17h.

As inscrições devem ser realizadas 
na Sala dos Conselhos (SINE – Av. 
Coronel Vila Verde, 126), mediante 
RG e autorização dos responsáveis.

A 2ª Corrida Mais Doce do 
Estado acontece no dia 6 de abril 
e faz parte das comemorações dos 
203 anos de Santo Antônio da Pa-
trulha.

A corrida terá um percurso de 
8 Km para a categoria adulta, mas-
culino e feminino, com largada às 
9h30 no Parque da Guarda, Rua 

Ângelo Tedesco, 910.
A categoria infantil (2 a 15 anos), 

masculino e feminino, terá percurso 
de 100m, 500m e 2Km, com larga-
da marcada para o mesmo horário. 

As inscrições podem ser feitas 
pelo site www.pmsap.com.br no 
valor de R$ 35,00 para a categoria 
adulta e gratuito para a infantil.
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Hélio Boeira Braga é advogado

Hélio Boeira
Braga

Chá de cana cidreira

Há os que chamam de erva-cidreira ou 
capim cidreira e, quem mora no interior, 
sempre tem um pé ao redor de casa. Além do 
chá, muitos utilizam uns pedações de folhas 
no chimarrão.

Certa ocasião, uma senhora de meia-ida-
de, falando pelos cotovelos, chegou no vere-
ador Josemar, relatando que há meses vinha 
apanhando do marido. Toda noite chegava 
tarde, já bêbado, e antes que abrisse a porta, 
fazia mil observações: - “Então, continuas 
bebendo! Isto é uma desonra para a família! 
Que exemplo estás dando para a família! Tu 
não tens vergonha?”. E coisas que tais. Era 
um rosário de lamúrias. Aí o marido batia na 
mulher e ia dormir.

O vereador, experiente inspetor de polícia, 
antes que lavrasse uma ocorrência policial 
por violação à Lei da Maria da Penha, lhe 
fez uma recomendação: - “A senhora tem 
cana cidreira em casa? Prepare um chá não 
muito forte e deixa amornando na beira 
do fogão. Quando ele bater na porta, corra 
antes e sorva um gole grande e fique fazendo 
gargarejo. Enquanto ele fica resmungando, 
não deixe de fazer o gargarejo!”. Recebido o 
conselho, lá se foi a senhora.

Três meses depois, retornou dita senhora, 
muito tranquila e ante a indagação sobre as 
atitudes agressivas do marido, dito e feito: 
chegava, começava o gargarejo e logo ele ia 
para cama e nunca mais havia lhe dado qual-
quer tapa ou empurrão.

Antes de ir embora, quis saber onde o 
vereador Josemar aprendeu esta receita tão 
milagrosa: - “Ora, minha senhora, enquanto 
faz o gargarejo, não consegues abrir a boca 
e ele, não se sentindo contrariado, vai logo 
para a cama!”. Na função espinhosa de poli-
cial, a criatividade, às vezes, conta muito!

TEXTO: DAIANE LORENZATO

TEXTO: HERMÓGENES SILVEIRA

Estão abertas as pré-
inscrições para o 

curso preparatório para 
o ENEM e vestibular do 
Unificado, em Santo An-
tônio da Patrulha.

A parceria entre a 
Prefeitura de SAP e o 

curso Unificado possi-
bilitará a oferta do curso 
com valores mais acessí-
veis aos estudantes, dan-
do à comunidade patru-
lhense a oportunidade de 
concorrer de igual forma 
com os candidatos mais 

preparados.
As aulas estão pre-

vistas para iniciarem no 
mês de abril, conforme 
a demanda e o interesse 
da comunidade. Os inte-
ressados devem procurar 
a recepção da Secretaria 

Municipal de Educação 
até o dia 28 de março, das 
12h30min às 18h30min, 
para realizarem a sua 
pré-inscrição. Maiores 
informações pelo tele-
fone 3662-8650, com 
Luana.

O Ministério Pú-
blico (MP) de 
Santo Antônio 

da Patrulha decidiu pelo 
arquivamento de quatro 
processos movidos con-
tra Nei Pereira dos San-
tos (PMDB), em 2008 e 
2009, sobre possíveis irre-
gularidades, mas que não 
chegaram a se comprovar, 
quando aquele político era 
o prefeito de Caraá.

A decisão do promotor 
de Justiça Reginaldo Sil-
veira foi uma das últimas 
medidas anunciadas por 
ele na condição de titular 
da Promotoria de Justi-
ça patrulhense, já que ele 
passou a atuar na Comar-
ca de Tramandaí por ter 
sido promovido.

“Sinto-me tranquilo 
e feliz no momento em 
que a Justiça entende que 

agimos em benefício da 
população caraense”, dis-
se Nei, logo após ter sido 
comunicado pelo Promo-
tor, que o chamou em seu 
gabinete para informá-lo 
da decisão.

Os processos relacio-
nam-se a atos adminis-
trativos do ex-prefeito e 
foram desencadeados por 
seus ex-adversários que 
hoje estão no comando da 
administração municipal 
caraense.

Assessor de  ►
Alexandre Roso

Atuando como asses-
sor parlamentar do de-
putado federal Alexandre 
Roso (PSB), Nei já desti-
nou um volume expressivo 
de recursos, beneficiando 
vários municípios: Caraá 

- R$ 250 mil (Rua Inácio 
Rabelo dos Santos); Santo 
Antônio da Patrulha - R$ 
287 mil (Hospital Santo 
Antônio); Riozinho - R$ 
500 mil (Mobilidade Ur-
bana); Rolante - R$ 350 
mil (Mobilidade Urba-
na); Cidreira - R$ 320 
mil (Mobilidade Urbana); 
Cidreira - R$ 60 mil (kit 
para o Conselho Tutelar), 
sendo que em seguida vai 
entregar R$ 60 mil para 
Balneário Pinhal e R$ 100 
mil para a área de saúde 
em Capão da Canoa.

Asfalto SAP-Caraá ►

Para Nei Pereira dos 
Santos, a decisão de reini-
ciar o asfaltamento Caraá-
Santo Antônio não passa 
de jogada política. “Mas 
agora a obra vai realmente 

ser concretizada”, disse ele, 
em tom de comemoração.

O valor do investimen-
to à época era de R$ 8,6 
milhões, mas um aporte 
deverá ser feito para corri-
gir o período de paralisa-
ção da obra.

Futuro político ►

Quanto ao futuro po-
lítico, Nei deverá decidir 
até o final deste ano. “Vai 
ser quando começarei a 
decidir sobre minha vida”, 
revelou. 

Indagado sobre a pos-
sibilidade de concorrer por 
Santo Antônio na eleição 
majoritária, disse que seria 
um sonho. “Minha meta é 
Caraá, mas não posso des-
cartar Santo Antônio, pois 
seria um sonho para mim”, 
disse ele. 

Abertas inscrições para curso preparatório do Unificado

MP determina arquivamento de processos contra Nei Pereira

ED. EXTRAVIO

CELOI DA SILVA RIBEI-
RO, residente em Cam-

pestre, em Santo Antônio 
da Patrulha/RS, inscrita 

no CPF nº 918.746.960-04 
e no RG nº 1089198368, 
comunica o extravio de 
um talão de produtor 

rural 114/1147308, P 141 
427551, emitido pela 

própria, não se respon-
sabilizando pelo uso 

indevido do mesmo. O 
bloco foi extraviado em 

função de incêndio em sua 
residência.

Quem encontrar, favor entre-
gar na Prefeitura Municipal.

Santo Antônio da Patrulha, 
24 de março de 2014.
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Mal. Floriano Peixoto, 94
Fone 3662.1987

Em breve, lançamento do 
projeto

O conhecimento transforma. A 
diferença está aqui!

Conte-me e eu esqueço. Mostre-
me e eu apenas me lembro. Envol-
va-me e eu compreendo. Confúcio

Coordenação: Ir. Louisiane e 
Alessandra Tedesco

Nível de aplicação: Ensino Mé-
dio

Colégio Santa Teresinha
Ano: 2013

Objetivo: Planejar, organizar e 
articular atividades educativas e 
inovadoras voltadas para as turmas 
do 1º ao 3º Ano do Ensino Médio.

Desafio do Ensino Médio: Esse 
é o momento em que os jovens 
chegam a uma fase de mudanças e 
de decisões sérias a serem tomadas. 
Quem cursa um Ensino Médio de 
qualidade sabe que não é preciso 
fazer cursinhos pré-vestibulares 
para se tornar um universitário. 
Com o acesso efetivo ao conheci-
mento, os estudantes saem prepa-
rados para enfrentar e vencer desa-
fios.

Assim, este projeto pretende de-
safiar cada aluno do Ensino Médio 
a fazer a diferença, a gostar de estar 
na escola e a perceber que o conhe-
cimento realmente transforma.

G E R A L

FONTE: ACS-PMSAP

A U n i v e r s i d a -
de Federal do 
Rio Grande - 

FURG, de acordo com 
a legislação vigente, tor-
na pública a abertura de 
inscrições para o Edital 
de Vagas Remanescentes 
nos cursos cujas vagas 
não foram preenchi-
das, não havendo mais 
candidatos inscritos na 
Lista de Espera do SiSU 
1/2014.

São oferecidas 86 
vagas remanescentes no 
Campus SAP. As vagas 
são distribuídas por mo-

dalidade de ampla con-
corrência e reserva de 
vagas em atendimento 
à Lei n° 12.711/2012 e 
ao Programa de Ações 
Afirmativas – PROAAf 
da FURG, Resolução 
Nº 20/2013, que reser-
va vagas para candidatos 
com deficiência. 

A seleção dos candi-
datos às vagas de que trata 
este edital será efetuada, 
exclusivamente, com base 
nos resultados obtidos 
pelos estudantes no Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio – ENEM 2013.

Vagas Campus  ►
Santo Antônio

Ciências Exatas – 
Licenciatura – total de 
28 vagas; Engenharia 
Agroindustrial Agroquí-
mica – total de 34 vagas; 
Engenharia Agroin-
dustrial Indústrias Ali-
mentícias – total de 24 
vagas.

Inscrições ►

As inscrições deve-
rão ser efetuadas, exclu-
sivamente, via internet 

no endereço eletrôni-
co www.coperse.furg.
br, das 00h01min do 
dia 27 de março até as 
23h59min do dia 6 de 
abril de 2014. No mes-
mo endereço eletrônico, 
o candidato encontrará 
informações específicas 
sobre como realizar a 
sua inscrição. 

O edital completo 
e maiores informações 
podem ser obtidas no 
site www.furg.br ou di-
retamente no link www.
furg.br/index.php?id_
noticia=22922

Edital de vagas remanescentes FURG

2ª ExpoSAP começa dia 9 de abril

A 2ª edição da Ex-
poSAP – Feira 
da Produção Pa-

trulhense está chegando: 
o evento acontece de 9 
a 13 de abril, no Parque 
Caetano Tedesco.

A festa é promovida 
pela Prefeitura de Santo 
Antônio da Patrulha em 
parceria com a ACISAP 
e com o apoio de vários 
segmentos da sociedade 
patrulhense.

Muitas atrações já 
estão confirmadas: na 
quarta-feira (9), aconte-
cerá a abertura do even-
to e o show da banda Ci-
dadão Quem. Na quinta 
(10), a música gauchesca 
de Buenas e M’espalho 
e ainda o lançamento 
do DVD da 27ª Moen-
da com o cantor Zébeto 
Corrêa. Na sexta-feira, a 
banda gospel Tanlan e a 
Comunidade Nin-Jitsu 
tomam conta do pal-
co principal. A escolha 
das soberanas da festa, 
dos anos de 2014/2015, 
será no sábado, antes do 
show principal, da dupla 

sertaneja Hugo e Tiago. 
No último dia de fes-
ta, as atrações encerram 
com Enzo Munari e Va-
neraço.

Na programação pa-
ralela, apresentações dos 
CTG’s Patrulha do Rio 
Grande e Cel. Chico 
Borges, baile da melhor 
idade, lançamento de 
obras literárias, ações 
ambientais, debate hu-
manidade e a posse 
do novo presidente da 
Granpal, o prefeito de 
Santo Antônio da Pa-
trulha, Paulo Roberto 

Bier.

Melhor idade ►

O tradicional baile da 
melhor idade na 2ª Ex-
poSAP está confirmado 
e será no primeiro dia de 
festa, 9 de abril, a partir 
das 14h.

A Banda Sonho Azul, 
Grupo Ferrujets e Coral 
Carmem Carolina são as 
atrações do baile, além 
da escolha da Rainha da 
3ª Idade 2014. A entra-
da para os idosos será de 
R$ 2,00.

Valores ►

O pacote para todas 
as noites será vendido 
antecipado pelo valor 
de R$15,00. A pulseira 
avulsa para um só dia 
será R$5,00 e o ingresso 
que dá direito a apenas 
uma entrada no parque 
terá o valor de R$ 4,00. 
Os idosos pagarão R$ 
2,00 pelo ingresso único. 
Crianças até 12 anos não 
pagam.

Os portões do parque 
abrirão às 10h, todos os 
dias.

Hugo e Tiago farão show em SAP no sábado
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Nossos filhos

Não recebemos os filhos em nosso lar por aca-
so. Estamos reunidos em uma família para crescer-
mos juntos, aprendermos um com os outros. Sim, 
os pais também aprendem com os filhos.

A missão de ser pai (mãe) é muito importan-
te. Os filhos têm em seus pais o exemplo mais 
presente em suas vidas. Por isso, temos que ter 
o cuidado de não só ensinar por palavras, mas 
vivenciar as lições, porque aquilo que as crianças 
vêem na prática é mais facilmente assimilado e 
compreendido.

Ensinamos a amar o próximo, mas, às vezes, 
não suportamos a vizinha que mora ao lado...

Queremos que nossos filhos não mintam, mas, 
às vezes, nós faltamos com a verdade para com 
eles... Exigimos respeito, mas gritamos, falamos 
mal dos outros...

Ensinamos a perdoar os irmãos, mas não 
entendemos nosso chefe, o motorista que passa ao 
lado...

Achamos bom quando as crianças usam as 
palavrinhas mágicas: obrigado, por favor, com 
licença, desculpe. E nós, as usamos?

Quando foi a última vez que perguntamos aos 
nossos filhos como foi o dia deles? Olhamos os 
seus cadernos da escola, ajudamos com os te-
mas? Explicamos os limites que impomos às suas 
atitudes, ou simplesmente proibimos, sem deixá-
los entender o motivo? Costumamos brincar com 
nossos filhos? Ou só provemos suas necessidades 
materiais e reclamamos que não temos tempo? 
Afinal, quais são as nossas prioridades? Crianças 
precisam de explicações, de atenção, de incentivo, 
de beijos, de abraços...

Temos uma responsabilidade muito grande 
com relação às crianças que vêm morar conosco, 
crescer conosco. Um dia vamos prestar contas 
sobre o que fizemos para o crescimento intelectual, 
moral e espiritual dos filhos que nos foram confia-
dos por Deus.

Pensemos nisso!

Fonte: Claudia Schmidt (SEI, 2010)

Luiz 
Simões Pires

Uma escola parti-
cular de Educa-
ção Infantil que 

participou de um proces-
so licitatório do municí-
pio para compra de vagas 
escolares foi excluída por, 
supostamente, não pre-
encher um dos requisitos, 
segundo a Comissão Per-
manente de Licitações da 
Prefeitura de Santo An-
tônio.

O fato envolve a Es-
cola Nana Nenê, localiza-
da em Passo dos Ramos. 
Segundo a diretora Jose-
ane de Oliveira Lemos, 
tudo começou quando 
ela decidiu participar da 
licitação no começo deste 
ano. “Nossa escola abriu 
em março do ano passa-
do, mas só foi habilitada 
para trabalhar com crian-
ças em agosto do mesmo 
ano e a desabilitação do 
processo licitatório acon-
teceu porque a escola 
não havia completado o 
mínimo de 11 meses de 
funcionamento, mas ape-
nas três”. Ela não teria 
cumprido a exigência de 
comprovação de aptidão 
técnico operacional no 
prazo compatível com o 
objeto da licitação, con-
forme explicou o advo-
gado Gustavo Gil Peres, 
que, ao lado de Lucas 
Pires, analisou o proces-
so licitatório depois de 
terem sido procurados 
por Joseane, que se sentiu 
prejudicada. A licitação 
foi motivada por uma 
Ação Civil Pública do 

Ministério Público que 
determinou ao municí-
pio a compra das 243 va-
gas existentes em escolas 
particulares para oferecê-
las ao ensino público.

Os dois profissionais 
concluíram que “a exi-
gência de prazo não figu-
ra no edital, mesmo por-
que a Lei de Licitações, 
em seu artigo 30, inciso 
II, § 5º, veda a exigên-
cia de comprovação de 
atividade ou de aptidão 
com limitações de tem-
po. Por isso, apresenta-
mos o recurso alegando 
que o edital não estabe-
lece essa exigência, tendo 
a diretora apresentado 
toda a documentação 
que a habilita a participar 
da licitação”, explicam, 
acrescentando que “para 
nossa surpresa, sem que 
tenha havido julgamento 
do recurso, a Comissão 
Permanente de Licita-
ções enviou um ofício in-
formando que a licitação 

havia sido anulada sob a 
alegação de existência de 
erro insanável, pelo fato 
de que o valor da licita-
ção era estimado em R$ 
694.980,00, valor este 
que excedia o limite de 
R$ 650.000,00, o qual é 
o teto para a licitação na 
modalidade Tomada de 
Preços”.

Por isso, terá que ser 
feita uma nova licitação 
na modalidade de concor-
rência. Joseane procurou 
o Ministério Público para 
fazer a denúncia sobre su-
posta fraude na licitação, 
o que está sendo investi-
gado pela Promotoria de 
Justiça para a tomada de 
medidas cabíveis.

 
Posicionamento  ►

da Secretaria da 
Educação

Para a secretária da 
Educação, o entendi-
mento é muito simples: a 
licitação foi revogada em 

razão de que a modali-
dade empregada no cer-
tame estava equivocada. 
Foi realizada pelo De-
partamento de Compras 
uma Tomada de Preços 
e como a estimativa to-
tal da contratação era de 
694.980,00, deveria ter 
sido conforme orientação 
jurídica, Concorrência 
Pública, uma vez que aci-
ma de 650.000,00 é esta 
a modalidade de licitação 
a ser adotada, de acordo 
com o art. 23 da Lei de 
Licitações.

Para isso, explica Jo-
sélia Maria Lorence de 
Fraga, está sendo realiza-
do um novo certame, no 
qual todas as empresas 
deste ramo terão a pos-
sibilidade de participar. 
Estas deverão tomar cui-
dado com a documen-
tação técnica solicitada, 
lendo atentamente os 
editais, o qual é determi-
nante para a classificação 
do certame.

Escola de Educação Infantil se sente prejudicada 
por afastamento de processo licitatório

FOTO/TEXTO: HERMÓGENES SILVEIRA

Gustavo, Lucas (ao centro) e Joseane
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Humberto Lauro Ramos é advogado

A fotografia

A pedidos e como forma de homenagem ao 
amigo Clezar, repito coluna publicada em 2012.

As coisas que acontecem na vida, muitas 
vezes, têm um comportamento cíclico, oscilando 
periodicamente entre dois extremos ou aparecem 
em surtos com certa periodicidade. Digo isto 
porque no meio da rede de comunicação social o 
que está em destaque são as “fotografias”, princi-
palmente as antigas. Estou achando uma mani-
festação muito interessante, pois, recentemente, 
recebi uma “foto” que meu pai havia realizado 
nos idos de 1940, quando foi participar de uma 
cavalhada na cidade de Taquara. Efetivamente, 
a fotografia é algo insubstituível. Mais do que 
qualquer língua falada e/ou escrita, a fotografia 
é uma linguagem universal. Se você olhar a foto 
de capa de uma revista, em um golpe de vista, 
já sabe, em parte, do que se tratam a matéria e 
os assuntos tratados na revista, independente da 
língua em que está escrita. 

A fotografia é um produto pós-industrial, 
uma superfície que carrega uma informação e 
pretende representar algo, geralmente algo que 
se encontra presente no espaço e tempo, onde 
através de ferramentas como a imaginação e a 
câmera fotográfica conseguimos abstrair duas das 
quatro dimensões e fazer com que se conservem 
apenas as dimensões do plano, por isso, damos o 
nome de imagem. 

Desta forma, fotografia é um processo que 
nos permite criar e recriar imagens do mundo, 
imprimindo a elas uma intenção, muitas vezes, 
inconsciente e que chamamos de visão. A inten-
ção e visão de um fotógrafo, quando usada com 
espontaneidade, está diretamente relacionada 
à sua vivência, experiências e conhecimentos 
adquiridos ao longo da vida. Por esse motivo, a 
fotografia feita por um fotógrafo difere da mesma 
fotografia feita por outro. E essa diversidade de 
visões diferentes, muitas vezes sobre um mes-
mo tema, é o que torna o ato de fotografar tão 
fascinante e inesgotável, visto que tudo, absolu-
tamente tudo, que está presente no mundo é de 
certa forma fotografável e em muitas culturas a 
fotografia está tão relacionada ao ser humano, 
que não possuir fotografias da infância, juventude 
e fase adulta, além de ser quase impossível, pode 
ser interpretado como uma falta de memória e ou 
de descaso com a vida. A fotografia é um regis-
tro e um documento incontestável de que algo 
realmente aconteceu.

Humberto 
Lauro Ramos

O Posto de Saúde 
da localidade de 

Miraguaia, em San-
to Antônio da Patru-
lha, recebeu, na última 
segunda-feira, 24, o 
Programa Estratégia de 
Saúde da Família, ESF.

Esse programa es-
tabelece como ponto 
central a criação de la-
ços entre a comunidade 
e os profissionais liga-
dos ao serviço de saú-
de. Com a inauguração, 
o atendimento será das 
8h às 17h, de segun-
da a sexta-feira, com 
uma equipe composta 
de médico, cirurgião 
dentista, enfermeira, 
técnico de saúde bucal, 
técnico de enfermagem, 
auxiliar administrati-
vo, auxiliar de serviços 
gerais, serviço de apoio 
nutricionista e também 

contará com o essencial 
trabalho das Agentes 
Comunitárias de Saú-
de, que são as respon-
sáveis pelas ações junto 
aos núcleos familiares 
da comunidade.

De acordo com a 
moradora Maria Ester 
Medeiros, essa amplia-

ção irá melhorar muito 
a qualidade de vida da 
comunidade. “A partir 
de agora, poderemos 
vir a qualquer hora do 
dia no posto de saúde 
e seremos atendidos. O 
atendimento já era bom 
e agora vai ser melhor 
ainda, a comunidade 

está muito orgulhosa”, 
explica.

Na comunidade, ain-
da estarão disponíveis 
grupos de hipertensos 
e diabéticos, grupos de 
gestantes, os quais vi-
sam enfatizar cada vez 
mais as atividades pre-
ventivas em saúde.

FOTO/TEXTO: DAIANE LORENZATO

FOTO/TEXTO: DAIANE LORENZATO

FOTO /TEXTO: CÂMARA DE VEREADORES

Prefeito Paulo esteve no Posto de Saúde da Miraguaia

Em reunião extra-
ordinária reali-
zada na quarta-

feira, 20, o prefeito de 
Santo Antônio da Pa-
trulha, Paulo Roberto 
Bier, foi eleito por acla-
mação para ocupar a 
presidência da Granpal 
- Associação dos Mu-
nicípios da Região Me-
tropolitana de Porto 
Alegre.

De acordo com Bier, 
sua gestão será voltada 

para mostrar e valorizar 
a grandiosidade da as-
sociação dentro do qua-
dro político do Estado. 
“Representamos 33% 
do PIB e 25% da popu-
lação do Rio Grande do 
Sul, precisamos mostrar 
nossa força para a socie-
dade e nosso poder po-
lítico para alcançar me-
lhorias para os nossos 
municípios”, disse ele.

O novo presidente, 
juntamente com a dire-

toria, tomará posse no 
próximo dia 11 de abril, 
em evento para convi-

dados, no Centro Clu-
be, em Santo Antônio 
da Patrulha.

A pavimentação do 
passeio público, po-

pularmente conhecido 
como calçada, frontal ao 
imóvel, é de competência 
do proprietário de terre-
nos edificados ou não. A 
determinação, conforme o 
vereador Adelino Stecane-
la (DEM), está prevista no 
dispositivo do Art. 30 da 
Lei nº 2.764/93, do Có-
digo de Posturas de Santo 
Antônio da Patrulha.

No entanto, segundo 
o vereador, muitas ruas 
continuam sem passeio 

público, dificultando a 
trafegabilidade dos pe-
destres, principalmente 
daqueles que possuem 
algum problema físico. “A 
maioria das ruas não pos-
suem calçadas, o que co-
loca em risco a integrida-
de do pedestre”, enfatizou 
o vereador.

Adelino propôs que a 
Prefeitura, através do setor 
competente, realize uma 
setorização no município, 
com vistas a notificar os 
proprietários de terrenos 
que ainda não providen-

ciaram o passeio público 
em frente ao seu terreno. 
Ele explica que a setoriza-
ção é uma espécie de rede 
de distribuição e vem se 

mostrando uma excelen-
te forma de controlar um 
sistema, pois permite tra-
balhar de forma específica 
em cada setor.

Prefeito de Santo Antônio é eleito 
presidente da Granpal

Posto da Miraguaia recebe o programa ESF

Construção de calçadas é responsabilidade de moradores
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EDITAIS DE CASAMENTO
Édison Renato Kirsten, Registrador do Registro Ci-
vil e Especiais de Santo Antônio da Patrulha/RS, 
situado na Rua Cel. Vicente Gomes, nº 415., San-
to Antônio da Patrulha/RS, horário de atendimento 
das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Faz saber 
que pretendem se casar:

Edital número 6034 - JORGE LUÍS DA SILVA RA-
MOS, filho de Francisco Ferreira Ramos e Eliza da 
Silva Ramos, e ELISABETE FORTES HENNICKA, 
filha de Antonio Hennicka e Irma Lucidia Fortes 
Hennicka.

Edital número 6036 - ESTEVO HENRIQUE MRÁS, 
filho de Paulo Mrás e Teresinha Mrás, e ELIANE 
BRAGA SILVEIRA, filha de Adão da Silva Silveira e 
Maria Delurdes Braga Silveira.

Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da lei.

Santo Antônio da Patrulha/RS, 24 de março de 2014.

ÉDISON RENATO KIRSTEN - Registrador

Parabéns...

A Marisa Massulo Salazar pela comemoração 
de seu aniversário, no dia 18/3, com familiares e 
amigos.

boas notícias

Uma boa notícia para SAP: seis ruas serão as-
faltadas em nossa cidade, fato inédito que deixa 
todos alegres. Muitas vezes, criticamos os polí-
ticos, mas agora temos que dar o reconhecimen-
to. As lideranças políticas, por sua influência, 
exploram a viabilidade dos projetos mediante a 
análise do custo-benefício. As propostas espe-
cíficas contêm os ingredientes necessários para 
proporcionar retornos bem sucedidos aos inves-
timentos. Com as seis ruas que serão asfaltadas 
(Cap. J. Machado, Caldas Jr, Armando Giordani, 
Major V. Verde, Sezefredo da Costa Torres e 
Sete de Setembro), a população comemora, pois 
foi uma articulação política do prefeito Paulo 
Bier e do vice Branquinho e, claro, com a par-
ticipação do povo através da Consulta Popular, 
sem contar a articulação dos vereadores e do 
presidente do Legislativo, Paulo Telles, além do 
empenho do secretário Busato. Como disse o 
vereador Gonha, “É assim que se constrói uma 
cidade: em conjunto”.

1º de Abril

Tomara que não seja outro 1º de Abril o reiní-
cio do asfaltamento da estrada SAP-Caraá. Que 
agora vá! É o que todos nós queremos!

Prestígio em alta

Durante a II ExpoSAP, de 9 a 13 de abril, o 
prefeito Paulo Bier, que já foi presidente da Fa-
murs, será empossado como novo presidente da 
Granpal.

E-mail: binho.1961@hotmail.com

 Élio Rubem de Almeida (Binho)

Pichula, Maria Helena, Marisa e Cacau

M. de Lourdes, Enilda, Marisa,
João Eduardo, Marilete e Marco 

Clóvis, Zé, Cacau, Marisa, Humberto,
Rodrigo, Gilmar e Daniel

Margarete, Lia, Terezinha, Marisa,
Jaque, M. de Lourdes e Rosa

Lia, Marisa, Laiza, Marlise, Humberto e Jaque

 Rosa, Sílvia, Maria Helena, Marilete, Margarete, 
Rute, Marisa, M. de Lourdes e Lia

Está com pressa de fazer 
bons negócios?

 Anuncie: 3662.1777
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Os 20 anos de Mara 
Modas não pode-
riam ser comemo-
rados de maneira 

diferente: com uma grande 
festa, onde toda a comu-
nidade foi convidada para 
receber o mais novo en-
dereço da moda em Santo 
Antônio da Patrulha. 

Mara Modas inaugura 
seu próprio espaço, na rua 
Astrogildo Maciel da Rosa, 
com muito charme e elegân-
cia, recebendo a comunida-
de num dia muito especial.

Afinal, foram anos de lu-
tas e até mesmo sacrifícios 
para se chegar ao objetivo 

proposto: uma ampla loja 
atendendo todos os gostos, 
seja o público infantil, adul-
to e até mesmo da terceira 
idade.

História ♦

Mara Modas nasceu há 
20 anos, num pequeno espa-
ço na Rua Francisco Borges 
de Lima. Mas desde o pri-
meiro momento, a conquista 
dos clientes foi acontecendo 
rapidamente, fruto da dedi-
cação com que Mara e sua 
equipe atendem a todos.

Cinco anos depois, ela 
partia para um voo mais alto: 

transferindo-se para a Aveni-
da Afonso Porto Emerim, na 
esquina com a Rua Astro-
gildo Maciel da Rosa; foram 
mais 15 anos em que a clien-
tela aumentou cada vez mais. 
Tudo isso aliado aos ótimos 
lançamentos e a excelência 
no atendimento que sempre 
conquistou a todos. Disposta 
a novos desafios, Mara, com 
o apoio do filho Leonardo 
que também ajuda a geren-
ciar a loja, decidiu então par-
tir para a sede própria. Assim, 
de um terreno adquirido na 
esquina das ruas Astrogildo 
Maciel da Rosa e José Juve-
nal Soares, surgiu em quatro 

anos um prédio onde casam 
a beleza e a funcionalidade 
do novo endereço e que a 
partir de agora tem também 
a participação da filha Maria 
Eduarda atuando no dia a dia 
da loja.

Numa festa que encan-
tou a todos, Mara apresentou 
uma moderna loja à popula-
ção patrulhense, inclusive 
com um lindo desfile.

Neste momento, é im-
portante agradecer aos que 
colaboraram para que esse 
objetivo fosse alcançado: 
à família, elo fundamental 
para que o sonho fosse con-
cretizado, às dedicadas fun-

cionárias, aos modelos, ao O 
Boticário, responsável pelas 
maquiagens, aos amigos 
que sempre incentivaram o 
empreendimento e à comu-
nidade, razão principal da 
existência da loja.

A sequência fotográfica 
mostra alguns momentos da 
festa que marcou um novo 
momento da tradicional loja 
que continua oferecendo o 
que existe de mais atual em 
lançamentos para adultos 
e crianças. Você está con-
vidado a conhecer o novo 
espaço de Mara Modas. O 
telefone para contato é (51) 
3662-4244.

LOCAL PRÓPRIO

Mara Modas comemora 20 anos em novo endereço
FOTO/TEXTO: HERMÓGENES SILVEIRA | INFORME PUBLICITÁRIO

Mara e o filho Leonardo, seu ‘braço direito’ na loja

Família, o principal suporte para Mara

Equipe unida para bem servir a todos

Um dos momentos do desfile

Família e modelos na inauguração do novo conceito 
em vestuário de Mara Modas

No dia da inauguração, clientes foram conferir e 
adquirir as novidades de Mara Modas

No térreo e mezanino, o que existe de mais
atual em moda adulto e infantil

Comemorando a inauguração, na última sexta-feira

Algumas modelos do grupo que encantou
visitantes na inauguração da loja

Mara Modas em sede própria, um novo
conceito em moda adulto e infantil
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Na sexta-feira, dia 
21, no Plenário 
Euzébio Barth 

da Câmara Municipal de 
Vereadores, aconteceu so-
lenidade em homenagem 
às Mulheres Patrulhenses 
Destaques que colaboram 
para o desenvolvimento 
da sociedade local.

O evento agora é par-
te do calendário oficial 
do município e foi criado 
a partir da Lei 6.720, de 
abril de 2013, cuja auto-
ria é do vereador Paulo 
Fernando Collar Telles, o 
Gonha.

Na oportunidade, oito 
mulheres foram home-
nageadas pelas bancadas 
partidárias do Legislati-
vo. “Lutem, busquem seu 
espaço, pois a mulher tem 

competência e capacidade 
para isso, nós podemos”, 
enfatizou a professora 
Terezinha Bier, que na 
solenidade representava 
o Instituto Histórico de 
Santo Antônio da Patru-
lha.

Em seu pronuncia-
mento, o presidente da 
Câmara de Vereadores de 
Santo Antônio da Patru-
lha, Paulo Telles, o Go-
nha (PTB), afirmou que 
as homenageadas, naque-
la ocasião, representavam 
todas as mulheres profes-
soras, servidoras públicas, 
donas de casa, comunica-
doras, comerciantes, garis, 
lideranças femininas no 
Legislativo e Executivo, 
na saúde, enfim, todas as 
mulheres que trabalham 

em defesa da vida e bem 
estar das pessoas. “Só te-
mos que agradecer a todas 
as mulheres por estarem 
sempre ao nosso lado e 
nos ajudarem no cresci-
mento de nosso municí-
pio. Parabéns a todas vo-
cês, por serem mulheres 
determinadas e guerreiras, 
sempre dispostas a ajudar. 
Dedicamos este dia es-
pecial para prestar esta 
merecida homenagem a 
todas as mulheres de San-
to Antônio da Patrulha”, 
afirmou o presidente.

As homenageadas ►

Pelo PMDB – Aglaé 
Regina da Silva (indica-
ção vereador Deco)

Pelo PP – Arlete Lo-

pes da Silva (indicação 
vereadora Margarete)

Pelo PDT – Dilce 
Eclai de Vargas Gil Vi-
cente (indicação vereador 
Josemar)

Pelo SOLIDARIE-
DADE – Eronita An-
drade (indicação vereador 
Bacana)

Pelo DEM – Genair 
Marques Pereira (indica-
ção vereador Adelino)

Pelo PSB – Jacira 
Conceição dos Santos 
(indicação vereador An-
dré Selistre)

Pelo PTB – Vera Ma-
ria de Assis Mohr (indi-
cação vereadora Glória 
Terra)

Pelo PT – Vera Maria 
Silva de Oliveira (indica-
ção vereador Marreta)

DESTAQUES
Câmara e Prefeitura prestam homenagem às mulheres

TEXTO: ISRAEL SILVEIRA/FOTO: DAIANE LORENZATO

Prefeito Paulo bier e as homenageadas
Durante seu discurso, Gonha elogiou o

trabalho das homenageadas

Em comemoração 
ao Dia Mundial do 

Teatro (27/03), o Gru-
po Teatral Cogumelos 
Azuis apresenta hoje 
o espetáculo “O Auto 
da Compadecida”, no 
Teatro Paulo Autran 
(Centro de Conven-
ções Qorpo Santo), às 
20h30. Além da apre-
sentação que acontece 
à noite, durante o dia, 

integrantes dos gru-
pos “Ponto & Vírgula”, 
“Cooperativa Teatral 
Rizoma”, “Cia Cênica 
Sagatiba”, “Colina do 
Sol” e do próprio “Co-
gumelos Azuis” farão 
intervenções pelo cen-
tro da cidade, distri-
buindo adesivos com a 
inscrição “VÁ AO TE-
ATRO” e convites para 
o espetáculo. Os grupos 

teatrais estão se mobi-
lizando para mostrar a 
cara e fazer história na 
cidade. 

A apresentação de “O 
Auto da Compadecida” 
tem apoio da Secretaria 
Municipal de Cultura, 
Turismo e Esportes e no 
seu elenco estão Bruno 
Barcelos, Maurício Oli-
veira, Rosana Meregalli, 
Ana Carolina Marques, 

Murilo Carvalho, Ma-
teus Carvalho, Marcus 
Pinheiro, Alexandre 
Malta, Val Freiberger, 
Edenilson Costa, Luiz 
Renan e Thali Barti-
koski. 

A entrada é fran-
ca, mas as portas serão 
fechadas após todas as 
poltronas estarem ocu-
padas. 

VÁ AO TEATRO!

TEATRO
Hoje tem apresentação de “O Auto da Compadecida”

“Vaso sanitário atômico”

Li que dois dias depois da bomba atômica 
lançada sobre Hiroshima, patrulha militar norte-
americana realizava levantamento dos estragos ali. 
Destroços tantos, desolação à ufa. E ao cruzar por 
uma casa parcialmente destruída, um sargento, 
vendo um japonês afrouxado em vaso sanitário, 
calça arriada, em posição de “perder guerra”, logo 
alertou a seus companheiros:

- Olhem ali! Aquele morreu largando o “barro”... 
Ato contínuo, perceberam que o japa ainda 

apresentava sinais de vida, respirava lentamente.
O sargento em chefe, então manivelando os 

braços do atordoado, bem como aplicando-lhe um 
balde d’água no rosto, indagou:

- Que qui houve? Como foi?
E o japa, ainda atordoado, todo culpa, falou de 

resmungo:
- Não sabe! Eu puxei descarga patente e foi 

aquele BBBUUUUUUMMMMMMMMMM!

Coisas que acontecem

Pois, encharcar a cara em botequim, o papo 
quase sempre é futebol, mas nem sempre. Vejam, 
depois de meterem umas dez “loirinhas”, o bebum 
indagou do amigo:

- Tens fotografia de tua mulher peladona?
E o ofendido:
- Que qui é isso, cara? É claro que não tenho!
E o indagador mandou ver:
- Queres comprar uma, hum?

Mas será que existe...

... genro com retrato de sogra na carteira?

... sogra com retrato de genro na carteira?

Sem Rumo
Plínio Marçal
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Por que o dia 21?

No dia 21 de março, comemora-se em todo o 
mundo o Dia da Síndrome de Down, data escolhi-
da porque se escreve como 21/3 (ou 3-21), o que 
faz alusão à trissomia do cromossomo 21. Isso por-
que as pessoas que possuem a Síndrome de Down 
carregam 3 cromossomos número 21. No Brasil, 
estima-se que 300 mil pessoas têm a  Síndrome. A 
data é comemorada desde 2006 e sua importância 
está no fato de reconhecer que o indivíduo com 
Síndrome de Down merece respeito, garantia de 
direitos e oportunidades de inclusão social. Este é 
um desafio em voga! O desafio da inclusão social 
deve ser abraçado e defendido por todos, familia-
res, indivíduos com a Síndrome e instituições que 
trabalham com afinco para superar obstáculos e 
limitações arraigadas e permeadas pela cultura que 
por muito tempo fora excludente.

 
Fonte: http://www.abads.org.br/view_materia.
php?i=377&s=68

Jussára é especialista em 
Educação Especial

Jussára Müller
de Assis

A convivência de um casal

Eu e minha esposa estamos casados há mais de 
60 anos. Criamos quatro filhos, todos foram bati-
zados, fizeram a 1ª Comunhão e foram crismados. 
Todos se formaram na faculdade, casaram e hoje 
tenho nove netos. Estou me aproximando dos 90 
anos, e a Cândida, 85.

Nós participamos de todas as obrigações com 
a Igreja. O tempo vai passando e eu penso: tenho 
uma esposa, semelhante à mamãe que perdi aos 
24 anos, uma esposa de coração, uma filha muito 
amada, a quem ponho todos os meus cuidados. Ela 
tem um pai carinhoso, um esposo insubstituível e 
um filho intocável. Tudo o que estou dizendo não 
é sacrifício, só nos traz alegria. Sempre contando 
com a graça divina, somos protegidos, almejando a 
felicidade a toda a humanidade, aos casais e ao povo 
em geral. Que todos recebam do Pai Eterno as 
bênçãos que necessitam, pois somos todos irmãos! 
O Pai só quer o nosso bem e isto é o que desejamos 
aos nossos amigos e inimigos, conforme os planos 
de Deus! Obrigado, Senhor!

Mensagem 
de fé
Mathias Castilhos

“A população de 
Santo Antônio quer 
uma situação mais 

confortável do que a 
existente atualmente. 
As pessoas querem ter 
acesso mais fácil aos 
ônibus, principalmente 
os intermunicipais”. A 
afirmação foi feita pelo 
vice-prefeito à Folha 
Patrulhense na semana 
passada.

Segundo Armindo 
Ferreira de Jesus (Bran-
quinho), é preciso que 
esses acessos ofereçam 
condições de infraes-
trutura para que as pes-
soas não fiquem sob as 
intempéries. Por isso, 
o prefeito Paulo Bier, 
adianta Branquinho, 
ouviu o Conselho Mu-
nicipal de Trânsito e 
resolveu reeditar as an-
tigas paradas.

Referindo-se ao atu-
al concessionário Mar-
colino Gomes, o vice-
prefeito afirmou que, 
mesmo ainda não es-
tando em prática a nova 

sistemática de pontos 
de embarque e desem-
barque (paradas), Mar-
colino resolveu entregar 
a concessão, alegando 
prejuízo.

“Isso nos faz tentar 
outra solução provisória 
no sentido de dar con-
dições favoráveis à nossa 
população, mantendo o 
atual posto de vendas da 
Cidade Alta, que passará 
por reformas, e abrindo 
um novo em Pitanguei-
ras, que deverá ser no 
Centro de Informações 

Turísticas, na Praça da 
Igreja Nossa Senhora da 
Boa Viagem”.

Paradão ►

Armindo adianta que 
o projeto do novo “para-
dão” já está pronto, faltan-
do agora a decisão quanto 
à sua localização, que de-
verá ser na frente da Ma-
sal. A ideia da Adminis-
tração de mantê-lo onde 
está atualmente não será 
possível porque a maioria 
dos empresários da área se 

manifestou contra a ini-
ciativa, o que não ocorreu 
com relação ao paradão 
em frente à Masal.

“Nada está ainda de-
cidido quanto ao novo 
local do paradão. O que 
está certo é que provi-
soriamente os pontos de 
venda de passagens serão 
nos locais que citei antes”, 
completou Branquinho.

Futuramente, será 
feita nova licitação para 
ver se existem interes-
sados em implantar um 
novo terminal.

branquinho fala sobre o fim do terminal rodoviário
FOTO/TEXTO: HERMÓGENES SILVEIRA

TEXTO: BOLíVAR GOMES

O prefeito de Santo 
Antônio da Patru-

lha, Paulo Bier, partici-
pará do II Congresso 
Brasileiro de Consór-
cios Intermunicipais, 

que acontecerá de 26 a 
28 de março, em São 
Luís, no Maranhão.

Esse congresso é 
realizado pelo Cona-
si/BR - Confederação 

Nacional dos Consór-
cios Intermunicipais - e 
tem como tema “Con-
solidando um Instru-
mento de Gestão na 
Nova Política Nacional 

de Desenvolvimento 
Regional – Territorial”. 

Durante este perío-
do, o vice-prefeito Ar-
mindo Ferreira de Jesus 
assumirá o Executivo.

Prefeito participará de Congresso Brasileiro de 
Consórcios Intermunicipais
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No amanhecer de 
dois de abril, no 
Centro Comercial 
localizado na es-

quina da Cel. Victor Villa 
Verde com a Rua Capitão 
João de Oliveira Lima, a 
mulher patrulhense vai 
ser brindada com uma 
loja já tradicional que 
muda no nome, mas que 
está cada vez melhor, tor-
nando-se um referencial 
para a beleza feminina. 
A Matilde Modas passa 
a ser a ÓTUA, com uma 
diversificação no que é 
oferecido, porque não 
estarão em suas vitrines 
apenas a moda femini-
na, mas também acessó-
rios como bolsas, cintos e 
muito mais.

Matilde Rosa da Silvei-
ra, empresária que há seis 
anos trabalha no ramo 

de confecções, tem agora 
como sócia a nora Catiane 
Oliveira. Ambas decidiram 
que a mulher patrulhense 
merece cada vez mais ter 
à sua disposição um en-
dereço de fácil localização 
e onde possa encontrar o 
que ela mais deseja tanto 
em matéria de confecções 
como de acessórios.

Empolgadas, elas ulti-
mam os preparativos para 
a reinauguração da loja 
que vai permanecer no 
mesmo endereço de sem-
pre.

Um detalhe importante: 
na inauguração, a ÓTUA 
oferecerá brindes para 
os 50 primeiros clientes 
em compras. E mais: todo 
cliente que comprar até 
dia 5 de abril estará con-
correndo a um vale com-
pras de R$ 200,00.

O começo ♦

Desde que se aposen-
tou, há seis anos, e depois 
de trabalhar durante três 
décadas no comércio local, 
Matilde resolveu não parar 
no tempo, mas continuar 
em plena atividade. E para 
isso, começou como saco-
leira e em seguida montou 
sua própria loja, no final 
da Rua Santo Antônio, ao 
lado da fábrica da antiga 
Daiby, hoje Piccadilly.

Foram apenas sete me-
ses: em seguida, a empre-
sária viu uma das lojas 
do Centro Comercial para 
alugar. Não pensou duas 
vezes. E daquele momento 
em diante (e isso há seis 
anos), ela só teve satisfa-
ções com a clientela au-
mentando e sempre presti-
giando o que ela oferece.

Para Catiane, trata-se de 
uma nova experiência. Ca-
sada com um dos filhos de 
Matilde, ela trabalhou du-
rante muito tempo numa 
das lojas mais populares 
da cidade, onde chegou 
a ser sub gerente. Mas 
ela vislumbrou que era 
chegado o seu momento 
para se lançar a uma nova 
empreitada, dessa vez ao 
lado da sogra.

Ambas têm “um braço 
direito”: Taís Fraga, que 
apesar dos seus 18 anos, 
tem se revelado uma co-
merciária de grande res-
ponsabilidade e com exce-
lente tino comercial. Tanto 
que seu primeiro emprego 
foi na antiga Matilde Mo-
das, sendo que depois fi-
cou um ano fora e agora 
está retornando para ale-
gria de Matilde e Catiane.

A loja ♦

Trabalhando com mar-
cas de grande conceito 
como Rosa Tatuada, Smell, 
Iriá, Pura Mania, D’Metal 
e Das Gurias, a ÓTUA vai 
abrir suas portas nesse dia 
dois de abril com a certe-
za do retorno imediato do 
segmento feminino.

“Oferecemos preço mui-
to bom e, como se pode 
observar, com marcas de 
ótima qualidade”, finalizam 
Matilde e Catiane. Elas 
também trabalham com 
cartões de crédito e débito.

Por isso, o compromis-
so da mulher patrulhen-
se, a partir do dia dois de 
abril, será chegar à ÓTUA 
para conferir o que de 
mais belo e moderno está 
sendo oferecido ao públi-
co feminino.

ÓTUA, uma loja com a mesma atenção 
de Matilde Modas

I N F O R M E P U b L I C I T Á R I O
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Horóscopo

E-mail: naramassulo@hotmail.com - Fone: 3662-1156

ARROZ ESPECIAL
Ingredientes ♦

1 cebola ralada,
2 colheres (sopa) de manteiga,
2 cenouras raladas,
1 xícara (chá) de vagem aferventada e cortada em lâminas,
1 pimentão verde picado em tiras,
1 pimentão vermelho picado em tiras,
1 lata de milho verde escorrido,
3 cubos de caldo de galinha,
1 lata de ervilha escorrida,
sal a gosto,
6 xícaras (chá) de arroz cozido,
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo  ♦

Em uma panela, refogue a cebola na manteiga por 5 minutos. Acrescen-
te a cenoura e refogue por mais 5 minutos. Adicione a vagem, os pimen-
tões, o milho, o caldo de galinha e refogue por 10 minutos ou até amaciar, 
mexendo de vez em quando. Junte a ervilha e coloque sal. Retire do fogo 
e misture ao arroz cozido quente. Acrescente o parmesão ralado e misture 
bem. Coloque em um refratário e sirva.

Receita
Nara Gomes Massulo - Nutricionista

ÁRIES - Crer na realização de gran-
des sonhos é a meta dos próximos dias. 
Tente conservar o espírito empreende-
dor: várias oportunidades aparecerão. 

TOURO - Não fique parado diante 
das situações que não estão apresen-
tando resultados satisfatórios. Parta 
para uma estratégia um pouco mais 
agressiva. 

GÊMEOS - Prever condições fa-
voráveis e aproveitar ao máximo as 
oportunidades que aparecem todos 
os dias são dons que você possui de 
sobra. Deixe de lado as pequenas dis-
putas de ego e siga com firmeza de 
propósitos. 

CÂNCER - Evitar desperdícios será 
seu grande desafio nestes dias. Equi-
librar desejo com ação é o segredo do 
sucesso. 

LEÃO - Nada de pessimismos ou 
recolhimento. Levante a cabeça e siga 
com determinação e coragem. Seu co-
ração é nobre e seu talento natural é 
imenso. Agradáveis surpresas estão a 
caminho. Boa sorte!

VIRGEM - O importante não é só co-
nhecer os detalhes, mas tirar proveito 
deles. Esse é o grande desafio - enten-
der quais os mecanismos mais fáceis 
para atingir seus objetivos. Fase de 
grandes oportunidades.

LIBRA - Aproveite o fluxo de ener-

gia positiva para concluir projetos e fi-
nalizar acordos. Deixe o campo aberto 
para novas possibilidades profissionais 
e emocionais.

ESCORPIÃO - Não sofra por ante-
cipação. Tudo tem seu tempo e nada 
acontece na véspera. É importante 
manter a cabeça fria e o senso de dire-
ção apurado. 

SAGITÁRIO - Estimule seu lado cria-
tivo e aventureiro. Programe passeio 
ou viagem para reciclar energias. Você 
precisa recarregar suas baterias. No 
trabalho, mantenha a ordem de priori-
dades em suas pendências. 

CAPRICÓRNIO - Buscar soluções 
práticas é a meta dos próximos dias. 
Alguns de seus projetos já estão em 
fase de conclusão. Só falta o toque fi-
nal. Valorize toda iniciativa!

AQUÁRIO - Tire o máximo proveito 
das situações do cotidiano. Esta será a 
chave para atingir seus objetivos. Com 
uma boa dose de autoestima, mostre 
todo seu potencial criativo. Estabeleça 
metas objetivas.

PEIXES - Mais importante do que 
saber o que deseja é ter consciência do 
que não quer para a vida. Uma corren-
te de bons acontecimentos começará a 
fluir em sua direção. Deixe de lado as 
angústias do passado e siga em frente 
com confiança.
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Para anunciar no ClassiFolha, entre em contato pelo telefone (51) 3662.1777 e fale com um 
de nossos vendedores. O fechamento comercial acontece às 12h de terça-feira.

RAMOS CLIMATIZAÇÃO - 
Instalação e manutenção de 
Ar Split - Instalação a partir 
R$ 230. Fones: 9967.5435 / 
8542.5935.

ALUGAM-SE - talheres, 
mesas e cadeiras para 
eventos. Tratar pelos fones 
3662.2550 e 
9914.2153 (Sil-
va Eventos).

Diversos

VENDE-SE - Bazar com óti-
ma localização no centro de 
Santo Antônio. Tratar Tel: 
9649.3907

Imóveis

TODA LINHA FIAT COM DES-
CONTO ESPECIAL PARA  
PRODUTOR RURAL E CNPJ 
- Quer Fiat? Disque Papagaio: 
8125.9677.

BARBADA - Voyage 90 
azul, 1.6/ap + Som/USB. R$ 
5.300,00. F: (51) 9281.1256.

VENDE-SE - Honda City EX 
preto, 09/10, completo + piloto 
automático, rodas de liga leve, 
ar digital e controle de som no 
volante. R$ 41.000,00. Fone: 
(51) 98950430

VENDE-SE - Terreno em óti-
ma localização no loteamen-
to Padre São José. Valor: R$ 
85 mil. Tam.: 12mx30m. Tel: 
9209.0303 / 9734.3453

VENDE-SE - Mercado e Lan-
cheria na Cidade Alta. Fone: 
(51) 9605.7167

VENDE-SE - Mercado na Ci-
dade Alta. Clientela formada 
e maquinários novos, bem es-
truturados. Ótima localização. 
Motivo: mudança de estado. 
Tel: 9525.4963 ou 9900.9145

A Folha Patrulhense informa 
que não se responsabiliza 
pelo conteúdo dos anúncios 
publicados nesta seção.

BARBADA! - Vendo bar na 
Cel. Victor Villa Verde, próxi-
mo ao Da Colônia. Contato: 
9624.9965

LIXA-SE PARQUET
E ASSOALHO. 

Aplicação de sinteko. 
Tratar com Noé pelo 
fone (51) 9804.0683.

Veículos

EMPRESA LOCAL CONTRA-
TA: Marceneiro com experiên-
cia, auxiliar de marceneiro, pro-
jetista. Ótimo salário, jornada 
de trabalho 44 horas semanais, 
plano de saúde e dentário, ces-
to básico, participação de lucros 
anual. Interessados entrar em 
contato pelo fone 3662-7113. 

PEDREIRO - Serviços diversos, 
construção de casas, prédios e 
reformas. Tratar fone: 9703.0102 
c/ Marcelo ou 9191.2998

Empregos

VENDE-SE - Palio EX 2007, 
preto, básico, com alarme, 
som CD/USB, 69.000km, im-
pecável. R$ 17.200,00. Fone: 
(51) 9815.0982

VAGAS
Para marceneiro oficial e 
aux. de marceneiro. Atuar 

na fabricação de móveis em 
madeira maciça e MDF. Sa-
lário a combinar - currículos 
para atelier@iverdaneo.com.
br ou fone 3487.1414 - Falar 

com Viviane Silva.

ANUNCIE - Sua oferta ou 
procura.  Ligue 3662.1777 e 
fale com um de nossos ven-
dedores.

VENDE-SE - Serra circular 
de bancada, com motor novo, 
2HP. Pouco uso. Valor: R$ 
700. Tel. 9757.7958

ANUNCIE - Sua oferta ou 
procura.  Ligue 3662.1777 e 
fale com um de nossos ven-
dedores.

ANUNCIE - Sua oferta ou procu-
ra.  Ligue 3662.1777 e fale com 
um de nossos vendedores.

PONTO DE TÁXI - Tenho interes-
se em ponto de táxi, no Bradesco 
ou Nacional. Tel. 8192.5030

VENDO - Ponto comercial com 
cozinha industrial - Marmita's Por-
to Emerim. Clientela formada. Tel. 
9841.1268 / 9967.0726

PROCURA-SE - Cachorro da 
raça Yorkshire de Henrique 
Villa Verde da Fonseca, na 
4ª feira à tarde, em frente ao 
Colégio Santa Teresinha. Se 
alguém encontrar, entrar em 
contato pelo fone 9935.2594. 
Paga-se recompensa.
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INFORME ACISAP

Café da Manhã: Diretorias ACISAP e CDL

Ocorreu no dia 20 de março de 2014, às 7 horas 
30 minutos, na Sala Mara Lúcia Cardozo, sede 
social da ACISAP, a reunião ordinária mensal das 
Diretorias, dos Conselhos Deliberativos, Fiscais e 
Consultivos da ACISAP e da CDL, presidida pelo 
Presidente da ACISAP Sr. Rafael Hnszel.  Signifi-
cativo número de empresários assistiu a apresentação 
do Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI) 
e Daniel Provenzi (Proner Informática) apresentou 
Formulário Online de votação da Pesquisa Destaques 
2013, disponível para acesso dos associados desde o 
dia 24 de março de 2014 no link www.proner.com.
br/pesquisaacisap

SENAI

Conforme reunião realizada no último dia 20, 
com empresários na área industrial sobre Cursos 
GRATUITOS do PRONATEC/SENAI, foram 
escolhidos 13 cursos para serem ministrados a partir 
de maio de 2014 em Santo Antônio da Patrulha, 
mediante número mínimo de 16 alunos por turma:

1. Agente de inspeção da Qualidade
2. Ajustador Mecânico
3. Assistente de Planejamento de Controle e 

Produção
4. Caldeireiro
5. Desenhista Mecânico
6. Eletricista industrial
7. Mecânico de máquinas industriais
8. Operador de Máquinas CNC
9. Operador de máquinas de Marcenaria
10. Operador de máquinas de Usinagem Conven-

cionais
11. Operador de Torno CNC
12. Oxicortador a mão e a máquina
13. Soldador MIG MAG

INTERESSADOS EM FORMAÇÃO TÉC-
NICA NOS CURSOS ACIMA, ENTREM EM 
CONTATO CONOSCO.

Reunião com lojistas

Será realizada nesta sexta-feira, dia 28 de março 
de 2014, às 17h30, na Sala Mara Lúcia Cardozo/
ACISAP, reunião com lojistas para esclarecimentos 
sobre o pagamento da DIFA. 

Curta a nossa página e mantenha-se informado: 
facebook.com/acisap

ACISAP

No dia 13 de março 
deste ano, o Tribu-
nal Regional Elei-

toral (TRE) deu provimen-
to ao recurso de Lissandro 
Bier, candidato ao cargo de 
vereador na última eleição, 
reformando a sentença do 
Juiz Eleitoral de SAP que o 
havia condenado nos autos 
da Representação Eleitoral 
n. 31139.

Lissandro foi proces-
sado sob a alegação de ter 
feito uma promoção pela 
Internet em troca de votos 

para o ingresso no Bar Po-
rão, promoção alegadamen-
te dirigida apenas às mu-
lheres e somente até as 0h e 
30 minutos do dia anterior 
às eleições.

A defesa do acusado 
sustentou a habitualidade 
da promoção nos quinze 
anos de existência do Bar 
e assim a improcedência 
da acusação na medida em 
que, se verdadeira a impu-
tação, ele seria o primeiro 
candidato conhecido a se 
preocupar em corromper 

apenas eleitores mulheres e 
com horário marcado.

Com a decisão, se res-
tabeleceram os direitos po-
líticos do candidato, bem 
como serão computados 
os votos que recebeu e dis-
pensado do pagamento de 
multa.

Lissandro afirma que 
sempre acreditou na sua 
absolvição e agradece aos 
que votaram no seu nome e 
que mesmo diante dos mo-
mentos difíceis pelos quais 
passou sempre se mantive-

ram próximos e confiantes 
na sua inocência. De modo 
especial, agradece aos advo-
gados César Bier, Reginal-
do Silveira, Cirano Soares e 
Oscar Ramos.

Por fim, Lissandro diz 
que agora vai se ocupar em 
ver reparados os danos mo-
rais que os seus acusadores 
lhe causaram: “serei im-
placável”, adianta. “Levarei 
todos, sem exceção, ao Tri-
bunal, e em todas as instân-
cias, se necessário”, finalizou 
Bier.

Na manhã do dia 
25 de março, ter-

ça-feira, o prefeito de 
Santo Antônio da Pa-
trulha, Paulo Roberto 
Bier, acompanhado do 
chefe de gabinete An-
tônio Selistre, do pre-
feito de Caraá Sílvio 
Fofonka e representante 
da comunidade da Laje/
Centro, Telmo Gomes, 
estiveram em reunião 
com o diretor geral do 

DAER, Carlos Eduardo 
de Campos Vieira, para 
tratar assuntos referen-
tes à obra de ligação 
asfáltica entre os dois 
municípios.

Segundo Vieira, a 
obra será reiniciada nos 
próximos dias. A CC 
Pavimentadora, empresa 
responsável pela obra, e 
a SEINFRA (Secreta-
ria de Infraestrutura do 
Estado) chegaram a um 

acordo, e a construto-
ra irá reassumir a obra. 
“São apenas trâmites 

burocráticos que serão 
resolvidos rapidamente”, 
afirma o diretor geral.

Um caminhão tanque 
com placas de Camaquã 

(INM-8751) que havia sido 
furtado em Canoas ao meio 
dia de 18/03 foi abandonado 
pelos ladrões na Rua Rubina 
Colombo, em Santo Antônio 
da Patrulha, provavelmente na 

madrugada de 20/3 (quinta-
feira).

Um telefonema anônimo 
feito à Brigada Militar lo-
cal movimentou os PMs, que 
comprovaram a veracidade da 
informação, tendo sido o pro-
prietário comunicado sobre a 

recuperação do seu veículo.
Os meliantes reviraram todo 

o interior da cabine, furtando o 
rádio, além de outros pertences. 
O caminhão integra uma frota 
dos Postos Wingert, de Cano-
as. A Polícia Civil registrou a 
ocorrência.

Caminhão tanque furtado em Canoas é abandonado em SAP

O motorista de um 
ônibus escolar en-

volveu-se em um aciden-
te por volta do meio dia 
de 20/03, no Km 48, em 
Barro Vermelho, com 

uma motocicleta. 
O fato aconteceu 

quando Mário Gonçal-
ves de Lima (84 anos), 
que dirigia o ônibus da 
empresa J. C. da Silva, de 

Barrocadas, foi fazer uma 
conversão, sendo que o 
motociclista não conse-
guiu evitar o abalroamen-
to. 

O motoqueiro sofreu 

ferimentos, sendo trans-
portado pelo SAMU ao 
Hospital Santo Antônio. 
A Polícia Rodoviária Es-
tadual atendeu a ocorrên-
cia.

TRE absolve Lissandro Bier

Colisão entre ônibus e moto em Barro Vermelho
TEXTO: HERMÓGENES SILVEIRA

FOTO/TEXTO: BOLIVAR GOMES

TEXTO: HERMÓGENES SILVEIRA

Estrada Caraá-SAP terá obra reiniciada nos próximos dias
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Turmas iniciais
Segundas-feiras - das 8h às 9h30

Terças - das 19h às 21h
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Daiçon Maciel da Silva

 Daiçon é Engenheiro Civil (M. Sc) e ex-prefeito de 
Santo Antônio.

A tão sonhada mobilidade
O maior instrumento de organização de um municí-

pio é o Estatuto das Cidades. Aliado aos planos diretores 
municipais, ele estabelece instrumentos importantes para 
ordenar o planejamento, o desenvolvimento e o cresci-
mento das cidades. Porém, a grande maioria dos gestores 
públicos não usa o planejamento como ferramenta de 
gestão. Procuram resolver questões imediatas, de olho no 
voto, pois, muitas vezes, essa é a vontade do cidadão, que 
cobra mais duro o asfalto na sua rua do que a educação 
de qualidade para seus filhos. Por experiência própria, ao 
presidir a Associação de Prefeitos da Região Metropo-
litana (Granpal) e de também participar das reuniões de 
prefeitos junto a Famurs, posso afirmar que são poucos 
os gestores públicos que querem se comprometer com 
a sociedade pensando a longo prazo e dificilmente pre-
pararam as suas cidades para os anos seguintes aos seus 
mandatos.

Algumas situações comprometem a qualidade 
urbanística e a viabilidade das cidades, podendo ser 
citado, entre outros, o caso do crescimento do número de 
veículos. Em Santo Antônio, a cada dois habitantes, um 
possui automóvel, o que representa cerca de 20 mil carros 
circulando pela cidade, tendo em vista que nossa popu-
lação é de 40 mil pessoas. Isso vem ocorrendo porque 
o governo federal, ao invés de qualificar o transporte 
público e sustentável, reduz os impostos e o fabricante 
de veículos consegue baixar os preços dos carros, estimu-
lando a compra e diminuindo as receitas municipais nos 
valores dos repasses do FPM (Fundo de Participação dos 
Municípios).

Em Santo Antônio, a RS 030, no perímetro urbano, 
está com sua capacidade de tráfego quase esgotada, mas 
volto a questionar: a duplicação é a solução? A gestão 
urbana eficiente requer que o poder público lidere a 
transição da cidade-automóvel para a cidade-transporte 
sustentável. A solução pode parecer simples, mas não é. 
Exemplo é a situação do terminal rodoviário e do “pa-
radão”, que ainda não foi definida. Se fosse fácil eu teria 
resolvido no meu mandato, bastava ter colocado paradas 
em qualquer lugar, como fez agora a atual administração, 
porém, perdemos a rodoviária por ter sido inviabilizado a 
sua arrecadação na venda dos bilhetes de passagens.

Outro desafio nesta questão da mobilidade é cultural: 
o cidadão está preparado para usar o transporte público, 
a bicicleta ou fazer caminhadas para se deslocar? Além 
disto, o transporte público tem, em geral, que ser eficiente, 
seguro e possuir tarifas atrativas.

Ainda há outras questões que devem ser observadas: 
as ruas de nossa cidade podem ser alargadas? As vias per-
mitem traçados de ciclovias? Criar corredores que liguem 
os bairros ao centro da cidade é possível? Os moradores 
e os comerciantes aceitariam perder parte ou todo o 
estacionamento de seus veículos e de seus clientes? Será 
correto abrir mão de parques e jardins para construção de 
estacionamentos? O Plano Diretor permite a eliminação 
de recuos e calçadas mais estreitas? (o que iria à contra 
mão da mobilidade com sustentabilidade).

O Plano Diretor não pode ser uma “colcha de reta-
lhos”, mas também não pode ser estático e suas alterações 
devem ser discutidas com a população, como prevê o 
Estatuto das Cidades.

Enfim, quando o assunto é mobilidade, até alcan-
çarmos a tão sonhada 
qualidade de vida das 
cidades, ainda sofrerá 
muito o condutor do 
automóvel e com certe-
za o desgosto não será 
menor para o pedestre. 

O ex-prefeito de 
Santo Antô-
nio da Patrulha 

Daiçon Maciel da Silva, 
a respeito de matéria vei-
culada na edição anterior 
deste jornal sobre a Cos-
ma International, deseja 
esclarecer que somente 
se posicionou a respeito 
do assunto na Rádio Ita-
puí depois que o vereador 
Bacana levantou a ques-
tão na tribuna da Câma-
ra. Tal relato foi feito no 
programa Tá na Mesa, 
apresentado por Odilon 
Ramos. O radialista, por 
ter assistido à sessão da 
Câmara, comentou sobre 
a manifestação inicial do 

vereador Bacana, seguida 
de discussão pelo demais, 
culminando com o pedi-
do de reunião com o pre-
feito, feito pelo presiden-
te da Câmara, vereador 
Paulo Telles. A reunião 
tinha por objetivo saber 
a razão da paralisação do 
asfaltamento, na busca de 
encaminhamentos para 
o problema.  Tal reunião 
ocorreu logo após a Ses-
são Ordinária da Câma-
ra e foi relatada pelo seu 
presidente no programa 
Tá na Mesa, da mesma 
data.

Afirma o ex-prefeito 
que o motivo de sua ma-
nifestação foi o de esclare-

cer a importância da con-
quista da Magna Cosma 
para o município, os com-
promissos assumidos en-
tre as partes e destacando 
que o asfaltamento era de 
inteira responsabilidade 
do Poder Público Muni-
cipal e que cuidados de-
veriam ser tomados para 
não haver uma reviravolta 
na decisão da Cosma em 
continuar se estabelecen-
do em Santo Antônio, no 
que pactuava com a ma-
nifestação expressa pelos 
vereadores.

Quanto ao desloca-
mento dos postes da via 
em asfaltamento, dife-
rentemente do que foi 

afirmado pelo chefe de 
gabinete do atual pre-
feito, Daiçon esclarece 
que fez várias solicita-
ções e reuniões com a 
gerência da CEEE de 
Osório, acompanhado 
por secretários da Ad-
ministração Municipal. 
O intuito foi o de agi-
lizar e cobrar as provi-
dências que haviam sido 
solicitadas formalmente 
por expediente protoco-
lado naquela gerência. 
Inclusive foi pedido o 
apoio do deputado esta-
dual Ciro Simoni, a fim 
de que intercedesse jun-
to a CEEE para atendi-
mento ao pleito.

ASFALTAMENTO DO ACESSO À COSMA

Ex-prefeito esclarece a respeito de matéria 
veiculada pela Folha

EXTRATO DE CONTRATO
Nº 008/2014

Origem: Processo Licitatório nº 007/2014 – Dispen-
sa de Licitação.
Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de 
Caraá-RS.
Contratado: Empresa M.S. Machado Ltda– CNPJ 
nº 02.146.998/0001-62
Objetivo: Pavimentação de passeio público.
Valor: R$ 7.213,60 (sete mil duzentos e treze reais 
e sessenta centavos).
Vigência: 24 de março de 2014 a 07 de maio de 2014.
Legislação: Código Civil Brasileiro e Lei de Licita-
ções (8.666/93).

Caraá, 24 de março de 2014.

Fabiano Santos da Silva 
Presidente do Poder Legislativo Municipal

MUNICÍPIO DE CARAÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 
007/2014

Origem: Processo Licitatório nº 007/2014 – Dispensa de 
Licitação.
Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Caraá-RS.
Contratado: Empresa Silveira Construtora – CNPJ nº 
17.921.901/0001-19
Objetivo: Prestação de mão-de-obra em serviços de pintu-
ra e restauração de reboco.
Valor: R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta 
reais).
Vigência: 17 de março de 2014 a 17 de maio de 2014.
Legislação: Código Civil Brasileiro e Lei de Licitações 
(8.666/93).

Caraá, 17 de março de 2014.

Fabiano Santos da Silva 
Presidente do Poder Legislativo Municipal

MUNICÍPIO DE CARAÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES

EDITAL DE
CASAMENTO

Serviço Notarial e de Registro de Caraá - Comarca 
de Santo Antônio da Patrulha, Rua Inácio Rabelo 
dos Santos, 14, Centro, Caraá/RS. 
Caraá, 17 de janeiro de 2014.

SANDRA MARIA GADRET, REGISTRADORA, faz 
saber que pretendem se casar:

EDITAL Nº 1485: MARCOS MUNIZ DA SILVEIRA E 
ROSÂNGELA BEATRIZ APARECIDA MACHADO

EDITAL Nº 1489: ANDRÉ BATISTA DA SILVA DIAS 
E ERICA RAMOS POSPICHIL

Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da lei.

SANDRA MARIA GADRET
REGISTRADORA
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Está com pressa de 
fazer bons negócios?

Anuncie:3662.1777

Homenagem a Ivone Selistre

...conheci esta pessoa tão Maravilhosa, que
muito me encanta, sua vidA foi ensinar as
pessoas, a educação e o sabeR, desde muito cedo
contribuindo para desenvolvImento da formação
das pessoas, passando por vArios setores da
educação, como dIreção, coordenação,  regência
e supervisão e Vários outros que possa haver
no universo do nOsso currículo, esta amável pessoa
casou-se com DiloN Selistre, patrulhense de coração
e que juntos tivEram os filhos: Francisco,
conhecido por Quico, aS Marias Cida e Beti,
e o caçula  Toninho, elEs são companheiros,
filhos dedicados e com aLegria deram-lhe
muitos netos querIdos que gostam
de ouvir as palavraS e histórias que
sua avó tem a dizer, Todos ficam ao seu
redor revivendo e apRendendo como se
lidava na vida dos antEpassados. Hoje, esta
pessoa querida curte seus bisnetos, numa
doce alegria, sempre a cada dia transmitindo
um pouco de seu exemplo.

Grêmio Literário
Patrulhense

Mario A. Barcelos

Quando policiais 
abriram uma 
casa de madeira, 

na Rua Uruguaiana, no 
Balneário Quintão, em 
Palmares do Sul, Litoral 
Norte, às 8h30min de 
quinta-feira (20/3), de-
pararam com um cenário 
macabro.

Estirado no piso da 
sala, o catador João Tres-
soldi, 60 anos, apresentava 
um rombo no tórax. Ao 
analisar o corpo, peritos 
confirmaram a descon-
fiança dos investigadores: 
o coração havia sido ar-
rancado. Ao lado do ca-
dáver, os órgãos genitais 
de Tressoldi, também ex-
tirpados.

“Nunca vi crime pa-
recido. Toda a situação é 
absurda”, diz o delegado 
Gustavo Brentano, res-
ponsável pela investiga-

ção.
Duas facas de cozinha 

foram encontradas sobre a 
pia. No local, havia sinais 
de que algo foi cortado. A 
polícia sentenciou: era o 
coração da vítima.

“Foram provavelmen-
te as duas facas usadas no 
crime”, afirma o delega-
do.

Investigações ►

As investigações cul-
minaram na noite de sá-
bado (22) com a prisão do 
principal suspeito, Érico 
Hermes Luis (38), fora-
gido do sistema prisional 
do Paraná. Os policiais 
civis de Tramandaí depa-
raram-se com o suspeito 
caminhando no acosta-
mento da ERST 101, na 
localidade de Solidão, em 
direção a Mostardas.

Tão logo foi detido 
pelos policiais, ele ad-
mitiu imediatamente ter 
sido o autor da morte de 
João, confessando com 
frieza os detalhes do cri-
me. Ele disse que tudo 
aconteceu depois que 
ambos haviam bebido 
em um bar em Quintão 
e resolveram ir embo-
ra. Quando chegou em 
casa, sua mulher disse 
que Tressoldi havia “me-
xido” com ela. Indignado 
e sob forte efeito de be-
bida alcoólica, foi até a 
casa da vítima, discutiu e 
o matou a facadas.

Em seguida, com ges-
to de vingança extrema, 
arrancou os órgãos geni-
tais de João, colocando-os 
ao lado do corpo. Após, 
abriu um buraco no peito 
e arrancou seu coração.

Para completar o cri-

me macabro, ele fritou 
o coração da vítima em 
uma panela e comeu. 

A perícia – conforme 
relato do inspetor Josemar 
Bandeira, que forneceu os 
detalhes do homicídio – 
constatou enquanto reali-
zava o trabalho que ainda 
havia pedaços do coração 
em uma panela.

Fuga do Paraná ►

O criminoso estava 
foragido do Paraná. Ele 
fugiu de uma maneira in-
sólita: ao ser recambiado, 
promoveu uma confusão 
dentro da viatura em que 
estava, fazendo com que 
os policiais perdessem o 
controle, terminando por 
se acidentar. Enquanto os 
agentes feridos esperavam 
socorro, ele aproveitou 
para fugir.

Mais três viaturas serão 
incorporadas à Briga-
da Militar de Santo 

Antônio da Patrulha. A revelação 
é do comandante da Brigada Mi-
litar local. Conforme o tenente 
João Dilço Gularte, que também 
comanda Caraá, essas unida-
des são decorrentes da Consulta 
Popular, uma delas ainda da de-
manda 2010/2011. Além disso, 
a BM vai receber computadores, 
impressoras, kit de coletes à pro-
va de balas e rádios portáteis.

Drogas ►

O consumo de drogas tem 

preocupado. Conforme Gu-
larte, o tráfico está se intensi-
ficando no interior. “É o mal 
do século”, define o oficial.

Guarda municipal ►

Referindo-se à possibi-
lidade de criação da Guarda 
Municipal, mesmo entenden-
do ser importante para a Bri-
gada porque a liberaria para 
atender à criminalidade, o te-
nente Gularte defende a ne-
cessidade de um estudo muito 
grande a respeito.

Ela, no entanto, não será 
uma guarda armada, pois sua 

atuação deverá se restringir ao 
trânsito na cidade.

Câmeras ►

Já as câmeras de vídeo-
monitoramento estão fun-
cionando. Algumas estão 
apresentando defeitos, mas, 
por ordem do comando da 
Brigada, foi elaborado um 
relatório para que elas sejam 
submetidas ao conserto. Elas 
servem de orientação para os 
policiais porque não há, no 
momento, operador dispo-
nível: falta efetivo para essa 
atividade.

Brigada vai receber mais três viaturas este ano

CRIME MACABRO
Homem tem o coração arrancado no Litoral Norte
Suspeito do crime ainda fritou o coração da vítima e comeu

FONTE: ZERO HORA E H. SILVEIRA

TEXTO: HERMÓGENES SILVEIRA

Um acidente envolvendo um Voyage e uma 
carroça aconteceu no final da manhã de 

20/03, na rua Lothar Machado dos Reis, dei-
xando uma menor com escoriações no braço 
esquerdo. 

O fato aconteceu quando o motorista do ve-
ículo foi fazer uma ultrapassagem, deparando-
se com a carroça conduzida por Daniel Soares, 
que tinha consigo a filha JRS (13 anos). A me-
nina foi levada ao Hospital Santo Antônio pelo 
SAMU. Todos passam bem.

Acidente envolve veículo 
e carroça
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Prof. Antônio Gomes tem um programa na Rádio Itapuí, Panorama Esportivo, aos sábados, das 13h às 14h.

De olho no esporte     Prof. Antônio Gomes

E S P O R T E

Águia Negra – campeão

Ribeirão M. Regional

Sparta Real | S. Maurinho - Campeão

UJC - Campeão Sparta Real HSA Plataformas Sparta Real Sasa Serviços A - campeão

FINAL

Águia Negra 2x0 AC Cohab

FINAL

Ribeirão 
M. Regional 2x0

São Paulo|Mec. 
Gomes|S. Maurinho

Sparta Real S. 
Maurinho

5x3
(p.)

Men. da Vila

Sparta Real b. 
Lanches 0x1 UJC Sparta Real

HSA Plat.
4X2
(P.)

UJC Sparta Real Sasa 
Serviços A

4x0
(p.)

UJC

Campeonato 
Lagoano - 
Resultados

CATEGORIA FORÇA LIVRE

CATEGORIA VETERANOS FINAL – INFANTIL

FINAL – MIRIM FINAL – PRÉ-MIRIM FINAL – FRALDINHA

Vice: Cohab

Goleador: Ramon, da equipe Mec. Gomes 
Sac. do Maurinho, com 7 gols
Defesa menos vazada: Alexandre, da equipe 
Águia Negra, com 3 gols sofridos

Vice: São Paulo M. Gomes S. Maurinho

Goleador: Alvonir Tedesco, com 9 gols, da 
equipe Ribeirão
Defesa menos vazada: Luciano, da equipe 
Colart S. Bolachas, com 2 gols sofridos Vice: Meninos da Vila

Vice: Sparta Real Brazuka Vice: UJC Vice: UJC



Ligue e 
anuncie

3662.1777


