
Circuito Teen Confira a programação
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A sua música

When I get to the bottom I go
back to the top of the slide
Where I stop and I turn and I go
for a ride
Till I get to the bottom and I see
you again.

Do you, don't you want me to
love you
I'm coming down fast but I'm
miles above you
Tell me tell me tell me come on
tell me the answer
You may be a lover but you
ain't no dancer.

Helter skelter helter
skelter“Helter skelter.

Will you, won't you want me to
make you
I'm coming down fast but don't
let me break you
Tell me tell me tell me the
answer
You may be a lover but you
ain't no dancer.

Look out helter skelter helter
skelter
Helter skelter
Look out, cause here she
comes.

When I get to the bottom I go
back to the top of the slide
And I stop and I turn and I go for
a ride
And I get to the bottom and I
see you again

Well do you, don't you want me
to make you
I'm coming down fast but don't
let me break you
Tell me tell me tell me the
answer“You may be a lover but
you ain't no dancer.

Look out helter skelter helter
skelter“Helter skelter
Look out helter skelter
She's coming down fast
Yes she is
Yes she is.

*Esta semana a PUC do Rio de
Janeiro abriu as inscrições para
um curso intitulado “Beatles: His-
tória, Arte e Legado”.

Helter Skelter

Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012

The Beatles*

Games
Novo Silent Hill chega em março

I
ntitulado Silent Hill: Downpour,
o novo game será lançado no
dia 13 do próximo mês. A fran-

quia de sucesso em jogos de terror
ganha sua oitava sequência, e a
produtora Konami promete uma
nova história e mudanças no esti-
lo de jogo. Downpour será lança-
do para os consoles Xbox 360 e
PlayStation 3.

O game possibilitará ajustes de
dificuldade separados para os
combates e para os enigmas, per-
mitindo que todos os públicos e
gostos sejam beneficiados sem
maiores divergências.

Quanto a jogabilidade, existem
semelhanças e diferenças quanto
aos outros capítulos da série. Por
exemplo, golpear os inimigos é
muito parecido, porém de forma
mais ágil e ativa.

A história do personagem será
o foco do jogo, como em Silent Hill
2. Ele se chamará Murphy Pendle-
ton . Um homem que está fugindo
dos seus perseguidores, do seu
passado e de si mesmo. E então, é
levado a cidade de Silent Hill.
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A escuridão dos cenários é uma
característica que permanece.  E
para amedrontar ainda mais os
jogadores, a série terá novos mons-
tros divididos em categorias. A pri-
meira categoria de monstros seria

Metallica realiza próprio festival de música

Te liga no Som

Já imaginou ter um festival cria-
do por sua banda favorita? Então
se você é fã do Metallica, pode ar-
rumar as malas e se preparar. Na
tarde de terça-feira, a banda anun-
ciou seu próprio festival. Intitula-
do “Orion Music + More”, o evento
ocorre dias 23 e 24 de junho em
Atlantic City, Estados Unidos.

O anúncio foi cercado de expec-
tativa. A banda havia convocado
os fãs a acessarem o site oficial do
Metallica às 17h (horário de Brasí-
lia). Na ocasião, seria revelada uma
surpresa. Conforme informações
divulgadas no portal do quarteto, a
banda deve fechar os dois dias do
festival. Em uma das apresentações
será executado, na íntegra, o álbum
“Metallica”, também conhecido
como “Black Album”.

Pelo palco do “Orion Music +
More”, ainda devem passer Arctic
Monkeys, Avenged Sevenfold, Mo-
dest Mouse, The Gaslight Anthem,

Ballare – Banda Simfolia + Dj

Bolinha + VJ Guitronic

Lista Vip pelo

www.ballareboate.com

Bar do Pingo – Os Marias (Rock

and Roll)

Macondo – Tributo aos Rolling

Stones

Início: 23h  Ingresso: R$ 10,00

Free para estudantes até a 0h
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Sábado – 11/02

Bar do Pingo – Edson Rosa e Banda (Pop

Rock)

Macondo – Studio 54

Início: 23h Ingresso: R$ 10,00 ou R$ 8 para

fantasiados

Ballare – Sulwingueira + Dj  Bolinha + Vj Guitronic

Lista Vip pelo www.ballareboate.com

Hoje –

Bar do Pingo –  Velho Veneno + Rua XV (Pop

Rock)

Macondo – Rock Esquema Novo especial anos

80 e 90

Ingresso: R$ 10,00   Início: 23h   Free para

estudantes até a 0h

Sexta-feira – 10/02
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Cage The Elephant, Fucked Up, Best
Coast, Hot Snakes, Titus Androni-
cus, Gary Clark Jr., Lucero, Roky Eri-
ckson, The Black Angels, The Sword,
A Place to Bury Strangers e Liturgy.
Outros nomes ainda devem ser
anunciados.

De acordo com informações
publicadas no site, foram convi-
dados mais de 22 artistas para o
evento: “O Metallica  convidou
22 ou mais de seus artistas da
música e comediantes favoritos
para o lançamento do ‘Orion
Music + More’. Mais do que ape-
nas música, o festival também
terá elementos de estilo de vida,
abordando os interesses pesso-
ais da banda, e permitindo que
os fãs interajam diretamente com
cada um dos membros. Mais de-
talhes em breve”.

A venda para o público em ge-
ral inicia no próximo sábado, dia
11 de fevereiro. O pacote para os

dois dias de música custa US$150.
Entretanto, desde ontem, começa-
ram as vendas antecipadas de in-
gressos para membros do Metclub.
Neste, os dois dias custam US$125

e o pacote especial com direito a
área vip e lounge sai por US$225.
Você pode acompanhar as novi-
dades do evento no site:
www.orionmusicandmore. com.

inflição, é o monstro que quer ma-
tar ou comer suas vítimas. A se-
gunda, infestação, é aquele ser que
vive e cresce dentro do corpo de
alguém. E a terceira e pior de to-
das, possessão. É a perda do cor-

po e mente.
De acordo com os produtores do

jogo, os inimigos serão os mais difí-
ceis de serem enfrentados na história
do clássico. Portanto, em diversas oca-
siões, é melhor correr do que lutar.
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MENINO MORREU NO HUSM

Aos 10 anos, Gabriel
se despede da vida,
vítima de tiro errado

Familiares e amigos buscavam forças para enfrentar a dor da perda. Velório, ontem, também reuniu colegas de aula e de escola de samba

F
o

to
 R

a
fa

e
l D

ia
s
/A

 R
a
z
ã
o

O menino que tocava caixeta na
bateria da Escola de Samba Impé-
rio da Zona Norte e cursava a 4ª
série do Ensino Fundamental mor-
reu após uma semana internado
em estado grave, no Hospital Uni-

versitário de Santa Maria (HUSM).
Gabriel foi vítima de bala perdida na
noite de 30 de janeiro, enquanto as-
sistia televisão dentro de casa, na
Rua Fernandes Vieira, Bairro Perpé-
tuo Socorro. A Polícia identificou

suspeitos e um deles já está preso
preventivamente. No velório do ga-
roto, ontem à tarde, parentes e ami-
gos tentavam consolar a mãe os ir-
mãos da vítima. “Os irmãos do Gabriel
estão arrasados. A família está em

pedaços”, disse o pai adotivo, Luís
Neri da Silva Braz, 44 anos. Familia-
res prometem passeatas para não
deixar o crime impune. Gabriel é a 7ª
vítima de homicídio este ano em
Santa Maria. Página 15

Marilinda,
campeã

em títulos
de beleza

Concursos

Caderno Teen
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Andressa
Ferreira,
colorada
fanática

Guria da Capa

Caderno Teen

Capturadas
larvas de
mosquito
da dengue

Cidade

Página 6

Vem aí mais
uma edição
de uma feira
imperdível

Mega Compras

Página 8

Acidente
deixa dois
mortos na
BR-158

Júlio

Contracapa
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Em teste,
Periquito
vence de
goleada

Esporte

Riograndense (de verde) jo-
gou com dois times contra
equipe militar, ontem à tarde.
Placar foi 5 a 2 . Página 14
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Valdeci elenca temas
polêmicos para 2012
Deputado falou das
necessidades do
governo e dos
enfrentamentos que
terá na Assembleia

Em entrevista à sucursal do
Jornal A  Razão em Santia-
go, o lider do governo na

Assembleia Legislativa, deputado
Valdeci Oliveira (PT), afirmou que
sua primeira reunião com a base
governista será para definir os prin-
cipais projetos  que estarão na pau-
ta dos próximos dias.

O parlamentar adiantou qua-
tro que considerados polêmicos e
que serão discutidos pelo Parla-
mento. O primeiro será o reajuste
do magistério de 23,5%, enviado
na terça-feira pelo governador Tar-
so Genro. Para ele, é considerado
um aumento que ultrapassa todos
os demais apresentados pelos últi-
mos governos; o segundo trata
sobre a questão dos pedágios, que,
segundo Valdeci, existe uma pro-
posta clara do Piratini de que não
haverá nenhuma possibilidade de
renovação dos contratos atuais,
considerados nocivos  aos usuári-
os das rodovias. Ele diz que quem
fatura são as empresas que aca-
bam não repondo os investimen-
tos como prevê os contratos. Nes-
te contexto, novo processo
licitatório está sendo organizado
pelo governo para que em 2013 a
licitação seja feita para fechar com
a metade do preço das tarifas co-

bradas Atualmente, e com investi-
mentos maiores nas estradas; o ter-
ceiro ponto da pauta se refere à
inspeção veicular, que, conforme o
deputado, é uma lei federal que os
estados precisam implantar. Três
ainda não implantaram, entre eles o
RS; o quarto e último ponto de dis-
cussão poderá se voltar ao polêmi-
co projeto de Previdência do Esta-
do.

Valdeci comenta que a Previdên-
cia está falida no ponto de vista de
estrutura, com déficit que chega à
casa dos R$ 5 bilhões por ano. Hoje,
são 179 mil aposentados e pensio-
nistas que recebem pelo IPE e mais

Santiago

Jones Diniz

de 150 mil que estão na ativa, ou
seja, existem mais aposentados do
que trabalhadores ativos, o que
torna inviável administrar este tipo
de situação.

“O governo encaminhou no ano
passado projeto sugerindo que
quem ganhasse um valor maior,
descontaria mais, porém a banca-
da do PMDB entrou com ação na
Justiça que acatou e deu ganho de
causa à oposição. Agora, o gover-
no precisará achar uma alternativa,
seja de uma alíquota igual para to-
dos ou de uma previdência com-
plementar”, argumentou o líder de
governo.
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Famurs lança guia para
eleições municipais

Há oito meses das eleições mu-
nicipais 2012, a Famurs realizou
um debate sobre as condutas ve-
dadas aos prefeitos candidatos à
reeleição. O painel “Pauta Eleito-
ral – Fechamento de Contas” foi
dirigido pelo presidente da Fede-
ração, Mariovane Weis, e encer-
rou a Assembleia de Verão da eni-
dade.

O seminário marcou o lançamen-
to da Cartilha Eleitoral da Famurs.
Distribuído de forma gratuita entre
os presentes no encontro, o docu-
mento contém um cronograma
completo das vedações com as
respectivas orientações jurídicas.

- Os gestores devem estar aten-
tos às condutas vedadas pela lei
eleitoral e que serão objeto de in-
tensa fiscalização do Ministério
Publico em 2012 – alertou Mario-
vane.

Painelista do evento, o procu-
rador Regional Eleitoral, Carlos Au-
gusto Cazarré, explanou sobre
as principais obrigações dos
prefeitos no ano de eleições. De

acordo com o procurador, “parti-
cipar de inauguração de obras pú-
blicas”, “emprego de servidores
para trabalhar em campanha”,
“contratar shows artísticos com
recursos públicos” e “ampliar os
gastos com publicidade instituci-
onal” são proibídos.

- As condutas vedadas são di-
rigidas não apenas aos prefeitos,
mas a todos os agentes públicos.
Essas regras trazem duras sanções
como multa e cassação do regis-
tro de candidatura pela justiça elei-
toral – avisou Cazarré.

O ex-ministro do TSE, Joelson
Dias, destacou o papel de orienta-
ção da Famurs aos prefeitos e lem-
brou que as condutas vedadas
existem para possibilitar
uma conciliação de interesses elei-
torais.

- Imagina se o presidente da
República tivesse que se afastar
do cargo para concorrer a reelei-
ção? É por essa razão que existem
as condutas vedadas – justificou
Dias.

Condutas Vedadas
Entre as vedações eleitorais, já está
proibida, desde 1º de janeiro, a distri-
buição de bens e valores por parte da
administração pública. A partir do dia
10 de abril, ficará invabilizado tam-
bém a concessão de aumento salari-
al aos profissionais concursados.
Há três meses das eleições passa a
ser proibida a nomeação ou exone-
ração de servidores públicos e de
cargos de confiança, a veiculação de

publicidade institucional, o pronun-
ciamento em cadeias de rádio e TV
fora do horário eleitoral e o compa-
recimento de qualquer candidato em
inaugurações de obras.
Conforme a Lei de Responsabilida-
de Fiscal (Lc 101/00), também é
vedada, a partir de julho, a contra-
ção de novas despesas que não
possam ser quitadas até o fim da
gestão.

Ex-conselheiro
do TCE, Helio
Saul Mileski, lê
Cartilha
Eleitoral da
Famurs
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Valdeci  esteve presente na
entrega do relatório de ir-
regularidades no Daer
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Cena urbana

Cavalo morto na faixa. Quem recolhe?
Moradores do Parque

Pinheiro Machado e ad-
jacências estavam indig-
nados com a cena que
viram ontem: um cavalo
morto à beira da rodovia
(BR-287, faixa de São Pe-
dro). O animal estaria no
local desde o dia anteri-
or. Vários leitores liga-
ram reclamando que o
cavalo continuava no
mesmo lugar no início da
noite e já exalava cheiro
forte. E perguntavam
qual o órgão responsá-
vel pelo recolhimento.
Vários foram acionados
e nenhum se prontificou.

Visões do Passado
O Brasil vai bem, não sou quem afirma isso, mas sim

o Mundo inteiro. Governo Dilma é fruto de uma coali-
zão partidária onde estão partidos como o PP e o PMDB,
a presidente Dilma tem chamado a atenção por sua
intransigência com atos ilícitos, a corrupção nesse país
atravessa séculos e se manifesta em pequenos gestos
do dia a dia. É preciso uma tomada de consciência de
todo o povo, que perceba que quem estaciona em vaga
para pessoas especiais.

Quando o ilustre empresário Paulo Brandt afirma
que nunca se roubou tanto na história está afirmando
que sempre se roubou. Só que em outros momentos
não lembro de vê-lo protestar!Por quê?

O fato de empresas não pertencerem mais aos seus
fundadores e o Mundo apelar para a China salvar a
Europa não pode ser culpa do PT, o próprio senhor
Prefeito Schirmer já foi à China tentar trazer empresas
para Santa Maria. Estaria o senhor Prefeito lendo a
cartilha petista? Enquanto visões do passado se con-
torcem em argumentos vazios aqui em Santa Maria, no
resto do Brasil outros comemoram muito crescimento e
celebram o diálogo com os governos de todo planeta.

Nota da Redação: em carta publicada ontem neste
espaço, o empresário Paulo Norberto Brandt critica a
corrupção no governo federal, citando como um dos
exemplo a queda de ministros.

Ildo Callegari
Membro do Diretório Municipal do PT

Santa Maria

Irmã Alice (1)
Parabéns Ceura, pela oportuna e ótima reportagem

da Irmã Alice Maria que fizeste na
A Razão. A Irmã é nossa amiga á muitos anos lá de

Vale Vêneto.  Nossos filhos nasceram na Casa de Saú-
de no tempo que ela trabalhava lá com o Dr. Artemio.

Valeu muito este teu trabalho... Abraço.
Rafael Cechella Isaia

Santa Maria

Irmã Alice (2)
Irmã Alice Maria, da antiga Maternidade da Casa de

Saúde.  A matéria, assinada por Ceura Fernandes, é
maravilhosa, com uma entrevista com a religiosa Alice
Maria Pelizzaro (Gema Pelizzaro).  Enfermeira pela Esco-
la Paulista de Medicina (1962), ela tornou afamada a
antiga Maternidade dos bons tempos da Casa de Saú-
de, por uns 20 anos. Acha que acompanhou uns 7.000
partos.  Duas páginas memoráveis, da Ceura, represen-
tam a gratidão de nossa cidade. Nota pessoal: minhas
duas filhas nasceram lá na Casa de Saúde da Coopera-
tiva dos Empregados da Viação Férrea, possivelmente
aos cuidados da Irmã Alice.  Não é por nada que a
empresária Carmen Mai, em A Razão desta segunda-
feira, cumprimenta a Ceura e a irmã Alice. Sua família é
tão reconhecida pela ajuda recebida que a depoente
menciona que uma neta tem o nome Alice.

Luiz Arlindo Cioccari
Santa Maria

Marcelo De Franceschi/A Razão

Registros

Embaixadora - A diplomata
santa-mariense de carreira, Ana Lé-
lia Beltrame, que até o final do ano
passado era Consulesa da Guiana
Francesa,  um departamento ultra-
marino da França  limítrofe com o
Brasil, agora, desde o dia 28 de de-
zembro último, foi promovida a Em-
baixadora daquele país de língua e
cultura francesa.  Irmã de José Mari-
ano Beltrame, o pacificador das fa-
velas cariocas, ela, como o irmão,
são daqueles que, literalmente, or-
gulham a terra onde nasceram.

Rua fechada – Parece brinca-
deira, mas alguém fechou com arame

a passagem da Rua 5, nas proximida-
des da Rua Florianópolis, uma das
ligações entre a Vila Rossi e o Resi-
dencial Lopes.

DAER I – Comitiva de secretári-
os estaduais liderada por Beto Albu-
querque (Infraestrutura ) e o novo
líder do governo,  deputado santa-
mariense Valdeci Oliveira (PT) entre-
garam ontem ao presidente da As-
sembleia Legislativa, Alexandre
Postal (PMDB), relatório sobre de-
núncias de irregularidades no Depar-
tamento Autônomo de Estradas e Ro-
dagem (DAER). Caberá ao Ministério
Público se manifestar.

DAER II - O que chama a atenção
é que, diferentemente de outros ca-
sos, entre eles o Detran (Operação
Rodin), envolvendo Santa Maria, no
governo passado, não houve ne-
nhum estardalhaço.

Mendicância – Cresceu a men-
dicância em Santa Maria, conforme
relatam leitores de A Razão. Eles ci-
tam alguns pontos: Calçadão nas pro-
ximidades de duas sorveterias e na
esquina da Caixa Federal; paradão de
ônibus da Rio Branco; proximidades
do Restaurante Popular, na Dr. Panta-
leão e entorno da Prefeitura, e na Pas-
qualini (antiga 24 Horas). Há mais.

Entrelinhas da

notícia
Luís Neri da Silva Braz, pai adotivo de

Gabriel Costa Silva, 10 anos, que morreu vítima
de bala perdida

Se for preciso fazer manifestação,
vamos fazer. Os responsáveis
precisam pagar

C M
Y K



Política A RAZÃO Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012 5

Ana Amélia, uma
das armas do PP

Partido debate ações
eleitorais em encontro
estadual nesta sexta-
feira, em Tramandaí,
no Litoral Norte

A
 cidade praiana de Traman-
daí, no Litoral Norte, será o
endereço do Partido Progres-

sista (PP) gaúcho nesta sexta-feira. A
cúpula do partido no Rio Grande do
Sul, representada pelos membros do
diretório estadual, se reunirá na Câ-
mara de Vereadores para definir ações
sobre as eleições municipais. O obje-
tivo do PP no pleito de outubro deste
ano é aumentar o número de prefeitos
e vereadores. O partido pretende in-
vestir pesado na qualificação de sua
militância e no uso de novas mídias,
principalmente redes sociais.

Para incentivar a mobilização dos
progressistas, o presidente estadual
Celso Bernardi aposta também na es-
trela do encontro, a senadora Ana
Amélia Lemos, hoje a principal lide-
rança do partido no Estado e uma das
mais respeitadas representantes da
sigla no Brasil. Potencial candidata à
sucessão do governador Tarso Gen-

ro (PT), Ana Amélia será peça chave
na campanha municipal, funcionan-
do como “cabo eleitoral de luxo” na
propaganda eleitoral.

Com 210 mil filiados no Estado e
diretórios em praticamente todos os
municípios gaúchos, o PP deverá rea-
lizar 11 reuniões regionais para afinar
o que definiu como “foco do discur-
so”, cujo lema forma a sigla PP (Pri-
meiro as Pessoas). Nesses encontros,
além da apresentação do planejamen-
to eleitoral, com mobilização e qualifi-
cação de lideranças em temas como
gestão, estratégia eleitoral, discurso e
estruturação de campanha e uso de
redes sociais.

 “O êxito eleitoral depende essen-
cialmente de características locais e

do desempenho dos candidatos, mas
o PP estadual buscará potencializar
isto com orientações sobre assuntos
fundamentais numa campanha e para
isso realizaremos atividades conjun-
tas do diretório estadual com a Fun-
dação Tarso Dutra, a Associação de
Prefeitos e Vices, que serão municia-
dos de informações e dados pelo Gru-
po Estratégico das Eleições Munici-
pais (GEEM) do partido”, diz o
presidente da Associação de Prefei-
tos e Vice-Prefeitos e prefeito de Pe-
lotas, Adolfo Fetter Júnior. Entre as
grandes cidades gaúchas que têm a
presença do PP no Executivo Muni-
cipal está Santa Maria, com o vice-
prefeito e secretário de Saúde, José
Haidar Farret.
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Farret rebate CC demitido
que protestou em coletiva
O secretário de Município da

Saúde, José Haidar Farret, se mani-
festou ontem, em nota oficial, so-
bre a manifestação do ex-cargo de
confiança Altamir Nunes registra-
da por A Razão, na manhã de terça-
feira, durante coletiva da missão
empresarial que foi à Europa. A co-
letiva foi convocada pelo prefeito
Cezar Schirmer (PMDB) para rela-
tar os 13 dias de visitas. Farret, que
é vice-prefeito e assumiu a chefia
do Executivo nessas duas sema-
nas de ausência do titular, não gos-
tou do fato de Altamir Nunes ter
usado o microfone diante do públi-
co e “cobrar salários supostamen-
te não pagos pela municipalidade”.
No texto, Farret admite ter indicado
Altamir para CC e depois foi quem
o demitiu. “Fui em quem assinou a
demissão dele (Altamir), quando
estava como prefeito em exercício
no ano passado”, disse Farret.

Na nota, o secretário também
esclarece que todos os CCs da Pre-
feitura que começam a trabalhar
antes da portaria ser assinada não
recebem salário. “Todos são avisa-
dos dessa situação”, afirma. Farret
esclarece ainda que a demissão de
Altamir não se deu por ele ter pro-
posto a informatização do sistema
de saúde do município, conforme
alegou, mas por ter criticado o go-

verno municipal e se atritar com o
Setor de Enfermagem das vilas Ur-
lândia e Santos. Ontem à tarde, Al-
tamir esteve em A Razão para dizer
que foi procurado pela administra-
ção municipal para receber “os atra-
sados”. Segundo ele, o desfecho
deverá ocorrer nesta sexta-feira.
Durante a coletiva de Schirmer e
empresários, Altamir lascou:
“Como vocês vão para a Europa se
não têm nem como pagar os funci-
onários?”. Farret considerou o ato
desrespeitoso com o público pre-
sente.

Farret: críticas a ex-apadrinhado
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Dirigentes do PP
em reunião
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Quatro larvas são capturadas
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Buraco atrapalha
há oito anos

Um buraco há mais de oito anos
na Rua Sargento Elpídio Barbosa,
no Bairro Salgado Filho já causou
alagamentos e está afundando a rua.
Os moradores, cansados de recla-
mar, aguardam por uma solução. Se-
gundo eles, a resposta é sempre a
mesma. Ficam de enviar uma equi-
pe para verificar o problema, mas
até agora nada foi feito. Conforme
um dos moradores, o aposentado
Paulo Roberto dos Santos Oliveira,
45, já teriam caído pelo menos umas
20 pessoas na cratera.  “Pagamos o
IPTU em dia e queremos uma solu-
ção”, protesta.

O secretário de Infraestutura e
Serviços, Tubias Calil, ficou de en-
viar uma equipe da secretaria até o
local para verificar a situação. “Se
for constatado que é de responsa-
bilidade da Prefeitura, as providên-
cias serão tomadas”, garante o se-
cretário.
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Obras de melhoria
no Centro da cidade

Mais uma melhoria por parte da
secretaria de Controle e Mobilida-
de Urbana, aconteceu na manhã
desta quarta-feira. A colocação de
tachões para ordenar e dar mais
fluidez para o trânsito ocorreu na
Rua Duque de Caxias com Aveni-
da Medianeira; Avenida Medianei-
ra com Serafim Valandro e  Rua
Floriano Peixoto com Venâncio Ai-
res. “Queremos trazer mais segu-
rança, tanto para motoristas quan-
to para pedestres que passam pelo
local”, justifica o secretário Mar-
celo Bisogno.
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Secretaria promove blitz de fiscalização
Nesta quarta-feira a Secretaria

de Controle e Mobilidade Urbana
realizou a segunda etapa da fisca-
lização de mototaxistas e motofre-
tes. A equipe foi até três locais na
Avenida Presidente Vargas e um
na Avenida Nossa Senhora Medi-
aneira. Os profissionais que não
estavam de acordo com a lei foram
orientados, para que a situação
fosse regularizada no prazo de
quinze dias.

Durante a fiscalização, foram
verificados os alvarás dos estabe-
lecimentos, documentos de visto-
rias e carteiras cadastrais emitidas
pela prefeitura, no qual, autoriza
os mototaxistas a exercerem a pro-
fissão regularmente. Nas duas ho-

ras e trinta minutos de fiscalização
foram realizadas 62 abordagens,
nas quais, sete apresentaram pro-
blemas. Duas não estavam legali-
zadas, duas com alvará vencido e
três estavam sem habilitação e ti-
veram que apresentar um condu-
tor habilitado para ter a moto guin-
chada.

Na primeira ação de fiscaliza-
ção o secretário de Controle e Mo-
bilidade Urbana, Marcelo Bisog-
no, destacou que Santa Maria
conta com aproximadamente 250
mototaxistas e motofretes legali-
zados, outros 520 profissionais em
processo de regularização e cerca
de 300 que ainda não buscaram o
Executivo.

Larvas do mosquito da
dengue estavam em
uma armadilha no bairro
Nossa Senhora de
Lourdes, região Sul

APrefeitura, através da Vi-
gilância em Saúde, pro-
move desde ontem uma

verdadeira varredura no Bairro
Nossa Senhora de Lourdes,  re-
gião Sul de Santa Maria. O muti-
rão tem um motivo: mais quatro
larvas do mosquito transmissor
da dengue foram localizadas na
manhã desta quarta-feira, por
agentes da Dengue do setor no
bairro. As larvas do Aedes Ae-
gypti foram capturadas numa das
mais de 310 armadilhas espalha-
das pela cidade. No início de ja-
neiro, uma larva do mesmo mos-
quito já havia sido capturada no
bairro, em armadilha próxima.

As larvas encontradas ontem
foram encaminhadas para o La-
boratório Central do RS, em Por-
to Alegre, para análise e confir-
mação. “É um foco isolado. A
população não precisa se preo-
cupar porque não tem ninguém
infectado. Os agentes que esta-
vam em férias foram convocados

Cuidados
A chegada do verão é sinal

de alerta para que a população
adote cada vez mais medidas vi-
sando combater a larva e a pre-
sença do mosquito transmissor
do vírus. A dengue é uma doen-

ça causada por um vírus e trans-
mitida pela picada do mosquito
Aedes aegypti. Há dois tipos de
dengue: a clássica e a hemorrá-
gica (mais grave e pode levar à
morte).

e já estão fazendo uma vistoria
em um raio de 300 metros do lo-
cal onde as larvas foram captu-
radas”, tranquiliza a superinten-
dente de Vigilância em Saúde,
Selena Michel. O local seria de
grande circulação de veículos.

Agentes devem iniciar, ainda
hoje, a aplicação de um produto
organofosforado em residências
e estabelecimentos que reúnem
as condições propícias à presen-
ça do mosquito transmissor, como
borracharias e áreas próximas às
rodovias. Moradores, principal-
mente às margens de rodovias,
também já estão sendo orienta-
dos sobre os cuidados que de-
vem ser observados para evitar a
presença do vetor. “O trabalho é
feito de fora para dentro da área
em questão e só encerra após a
visita a todos os locais dentro do
raio de ação estipulado pelos
agentes”, friza Selena. Ao todo,
são 16 os profissionais.

Casos - A última vez que uma
larva do mosquito transmissor da
dengue foi encontrada em Santa
Maria foi em 10 de janeiro desse
ano. O último caso de dengue
registrado na cidade foi em 2010
- tratou-se de um caso confirma-
do de indivíduo que contraiu o
vírus no Acre.

Monitoramento
A Prefeitura realiza o monitora-

mento de pontos estratégicos con-
siderados propícios ao desenvol-
vimento da larva, como entradas e
saídas da cidade e a estação rodo-
viária. Locais que acumulam água
como cemitérios, borracharias e
sucatas são inspecionados de 15
em 15 dias. Já a inspeção às arma-
dilhas é realizada uma vez por se-
mana. Quando é detectado o caso,
os agentes fazem o tratamento
(Pesquisa Vetorial Especial) em um

raio de 300 metros no entorno da
residência onde houve a suspeita
de Dengue. Nas visitas domicilia-
res, que são intensificadas nos
meses de verão, considerado perí-
odo de risco, os agentes buscam
o apoio da comunidade, no senti-
do de adotar práticas simples para
evitar focos da doença. “Posso
garantir que é bem monitorado.
Por isso, conseguimos capturar
as larvas antes de formarem mos-
quito”, garante Selena Michel.

Evite
Água parada em pneus sem uso

(preferido pelo mosquito); caixa
d‘água em tampa (devem ser bem
lacradas); piscinas sem tratamento;

garrafas jogadas, latas vazias, co-
pos com restos de líquido; terrenos
baldios; sanga e  vasos de plantas
com pratos com água parada.

Contatos
O telefone da Vigilância Ambi-

ental (Rua Tuiuti, nº 1926) é o (55)
3921-7159 e o do Setor de Equipe

da Dengue é o (55) 3921-7158.
Mais informações no site
www.combateadengue.com.br.

Larva foi localizada em área de grande circulação de veículos. Agentes
da Dengue atuam desde ontem em um raio de 300 metros do local

Secretário Bisogno fiscaliza a co-
locação de tachões no Centro

Buraco, na Sargento Elpídio Bar-
bosa, desagrada moradoresMototaxistas e motofreteS foram fiscalizados na tarde de ontem
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Evento tecnológico se
torna o maior do mundo

Santa-mariense
Fernando Krum
palestra no Campus
Party para cerca
de mil pessoas
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Prefeito em exercício de Porto Alegre
vem conhecer a Adesm

O prefeito Cezar Schirmer, acom-
panhado por diretores da Agência
de Desenvolvimento de Santa Ma-
ria (Adesm), receberá o presidente
da Câmara de Vereadores de Porto
Alegre e prefeito em exercício da
Capital, Mauro Zacher, e o secretá-
rio de Coordenação Política e Go-
vernança da Prefeitura de Porto
Alegre, Cézar Buzatto, nesta quin-
ta-feira, às 11h30. O encontro, que
acontecerá no Gabinete do chefe
do Executivo, tem por objetivo apre-
sentar a Adesm aos políticos por-

to-alegrenses.
 Na oportunidade, o prefeito e

os diretores da entidade explica-
rão os processos de criação da
Adesm, suas metodologias de tra-
balho, e os projetos “A Santa
Maria que Queremos” e “Agenda
Estratégica 2020”. Além disso, se-
rão debatidas questões relativas
às missões empresariais realizadas
e as experiências obtidas nestes
períodos, às formas de divulga-
ção que a agência desenvolve e
as parcerias com o setor empresa-

rial, entre outras questões relacio-
nadas à instituição.

 Schirmer destaca que a Adesm
é um exemplo bem sucedido de
como deve ser instituída uma agên-
cia de desenvolvimento nos muni-
cípios. “A forma como a agência
vem divulgando a cidade, atuando
junto aos empresários e buscando
contatos, tudo isso sempre com a
parceria e o apoio do Poder Públi-
co, vem chamando a atenção dos
municípios do nosso Estado”, sali-
enta o prefeito.

Ricardo Blattes
Especial ARazão

Acontece desde a segunda-
feira e se estende até do-
mingo, em São Paulo, o

Campus Party, que em 2012 chega
a sua 5ª edição no Brasil com o
sucesso evidenciado pelos mais de
7 mil participantes inscritos e parti-
cipando ativamente no evento. A
novidade desde ano é a presença
do santa-mariense Fernando Krum
que realizou palestra aos visitan-
tes.

Com origem na Espanha em 1997,
o Campus Party é considerado o
maior evento de inovação tecnoló-
gica, internet e entretenimento ele-
trônico em rede do mundo, e hoje
ocorre também nos Estados Uni-

dos, Colômbia, México, Venezuela,
Equador e Chile. No total são 15
palcos com intensas atividades e
debates sobre Ciência (Astronomia
e Espaço, Modding e Hardware,
Robótica), Cultura Digital (Artes
Digitais, Mídias Sociais, Músicas),
Entretenimento Digital (Jogos), Ino-
vação (Desenvolvimento, Softwa-
res e Redes, Software Livre) e Em-
preendedorismo.

Para o santa-mariense Fernando
Krum, que participa pela primeira
vez do evento, a Campus Party “é
um espaço interessante para troca
de informação entre usuários que
muitas vezes somente tem contato
através das redes sociais e aqui fi-
nalmente podem compartilhar expe-
riências e produzir coletivamente
durante a semana do evento."

Formado em Engenharia Elétrica
pela Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), com especialização
em fotografia na Espanha e atual-
mente cursando Mestrado na Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA),
na terça-feira, Fernando ministrou
oficina de Programação de Interati-
vidade no espaço destinado às Ar-

tes Digitais, explorando o programa
Puredata. À noite, Fernando Krum
foi mediador em de uma Mesa Re-
donda sobre Arte, Mobilidade e in-
teratividade.

Durante os próximos dias tam-
bém estão programadas ações es-
peciais, caso do EducaParty, novi-
dade realizada em parceria com a
Fundação Telefônica e que conta
com atividades especiais focadas
na aprendizagem voltada às novas
tecnologias, da Semana IPv6, que
promete explorar os limites do mais
novo protocolo da Internet, a Se-
mana da TV Digital, onde serão re-
veladas algumas das principais
tendências e novidades deste se-
tor, e o espaço Campus Empreen-
dedorismo, onde os campuseiros
conhecerão cases de sucesso e
terão acesso a metodos inovado-
res para serem aplicados em seus
negócios.

Toda a programação da Cam-
pus Party está disponível em
www.campusparty.com.br, e boa
parte está sendo transmitida ao
vivo através da internet. Estima-se
que mais de 100 mil pessoas este-
jam acompando as atividades.

Fernando Krum faz sua apresentação em um dos 15 palcos do Campus Party e foi mediador de Mesa Redonda
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Câmbio
Valores válidos para 9/02/2012

Compra Venda

Dolar 1,716 1,718
Euro 2,2798 2,2807

Peso UY  0,0887 0,0879

Peso AR 0,3966 0,3973

Salario-base Alíquotas Contribuição
 R$ 622 11% R$ 68,42
De R$ 622 a R$ 3.689,66 20% R$ 124 a R$ 737,94

Autonomos, empresários e facultativos

Inflação

 Nov       Dez

INPC (IBGE) 0,57          0,51

ICV (DIEESE) 0,51         0,50

IGP-M (FGV) 0,50         -0,12

ICVSM (Unifra) 0,31         0,39

INCC-M/FGV

Dezembro 2011  nº índice: 486,610
Variação do mês: 0,50%

Ouro (cotação/g)

9/02/2012 +0,20% 95,8

Bovespa
9/02/2012  São Paulo  -0,13%

Salário Mínimo
Nacional:  R$ 622,00
Regional:  R$ - 624,05

Imposto de Renda
Tabela da Receita Federal para Cálculo do IR

Base de Parcela a Alíquota
Cálculo (R$) deduzir (R$)  (%)

Até 1.566,61       - Isento

De 1.566,62 até 2.347,85 117,49 7,5

De 2.347,86 até 3.130,51 293,58 15,00

De 3.130,52 até 3.911,63 528,37 22,50

Acima de 3.911,63 723,95 27,5

Deduções: R$ 157,47 por dependente.

Salário Contribuição (R$)       Alíquota (%)
Até R$1.106,90 8
De R$ 1.106,90 9
De R$ 1.844,84 11
Empregado doméstico 12

Assalariados

INSS

(*) Após o vencimento, multa de 4%. Se

paga no mês seguinte, multa de 7%. Se

for paga no mês subsequente, 10% .

Juros de 1% ao mês , no segundo mês,

1% mais taxa Selic.

Poupança

1°/02/2012 0.58680

2/02/2012 0.64070

3/02/2012 0.62690

7/02/2012 0.55700

8/02/2012 0.56960

9/02/2012 0.5887

Taxa de juros Selic

Outubro 0,88%

Novembro 0,86%

Dezembro 0,91%

Taxa de juros TJLP

Outubro a Dezembro 0,5 %

Fonte: Emater/Regional

Arroz (sc 50 kg) ................... R$ 25,77

Batata (sc 50 kg) ................. R$ 22,50

Feijão (sc 60 kg) .................. R$ 94,00

Milho (sc 60 kg) ................... R$ 26,88

Soja (sc 60 kg) ..................... R$ 43,03

Trigo (sc 60 kg) ................... R$ 23,84

Boi (kg vivo) ...........................R$  3,21

Vaca (kg vivo) ..........................R$ 2,93

Cordeiro (kg vivo) ...................R$ 4,16

Leite (litro) ................................R$ 0,70

Suínos (Kg vivo) .....................R$ 2,63
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Grupo do Setorial da
Moda de Santa Maria
confirmou o evento para
os dias 10 e 11 do
próximo mês

Feira Mega Compras já em março

Nos dias 10 e 11 de março
será realizada a 5ª edição
da Feira Mega Compras.

O evento acontecerá no Centro
Desportivo Municipal (CDM).

Conforme os representantes
do Grupo Setorial da Moda, or-
ganizadores da feira, Gorethi
Moretto, Liange Marcon Pinhei-
ro, Ademir da Costa e a assesso-
ra do grupo, Mara Kunzler “é uma
estratégia de ação para minimi-
zar os prejuízos do comércio em
janeiro”.

De acordo com os lojistas, o
fraco desempenho nas vendas se
dá pelo fato de o vestibular da
Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM)  ter sido realizado
em dezembro de 2011. “Em de-
zembro o comércio dividiu as
vendas entre o Natal e o vesti-
bular, causando um prejuízo mui-
to grande ao comércio local”,
analisa a empreendedora Liange
Marcon.

A estimativa é de que mais de
50 expositores tenham estandes,
gerando um lucro acima de 500
mil reais. “Esperamos que cada
lojista tenha uma renda superior
a 10 mil reais em vendas”, expli-
ca Ademir da Costa.

Os descontos dos produtos
podem chegar até 70%. Foram
elaborados cupons promocio-
nais, com os quais o cliente pode
ganhar ainda mais vantagens so-

bre o produto escolhido. “As
pessoas podem garantir seus cu-
pons nas lojas participantes da
feira”, comenta Mara Kunzler.

Os representantes do Setorial
da Moda destacam os elogios re-
cebidos nas últimas edições. “A
localização, o espaço, os descon-
tos e principalmente a qualidade
dos produtos oferecidos são o
diferencial. O consumidor santa-
mariense é muito exigente, e, por
isso, a nossa feira se sobressai”.

Para Gorethi Moretto, a feira é
uma oportunidade para os em-
preendedores se fortalecerem. “É
uma chance que os lojistas têm
de ganharem clientes e fazerem
novos contatos, além de fortale-
cer o comércio e unir os lojistas

A feira conta com o apoio da
Câmara de Dirigentes Lojistas de
Santa Maria (CDL), Sindicato dos
Lojistas do Comércio (Sindilo-
jas), Câmara de Comércio Indús-
tria e Serviços de Santa Maria
(Cacism), Prefeitura e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) e
jornal A Razão.

 Representantes do grupo Setorial da Moda de Santa Maria estiveram em A Razão na tarde de ontem

O que é Grupo Setorial da Moda
A Feira Mega Compras é or-

ganizada pelo Setorial da Moda
que reúne lojistas dos setores
de moda, decoração, acessóri-
os e moda íntima, tendo como
objetivo principal desenvolver
ações coletivas que estimulem
o crescimento do comércio,

atraindo consumidores de Santa
Maria e região.

Estimulado pelo conceito de
parceria, o Setorial da Moda, ini-
cialmente composto por 22 em-
presas, passa a fazer parte do Pro-
jeto Mais Varejo, com o apoio
integral do Sebrae, e é atualmente

formado por 110 empresas. Com
o apoio do Sebrae, o Setorial da
Moda tem realizado vários cur-
sos e treinamentos,  tanto para
os comerciários quanto para os
diretores e proporcionando me-
lhorias de visual interno e exter-
no das lojas.

 Logomarca do Setorial da Moda
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Gorethi Moretto (à
esquerda) e Mara
Kunzler (à direita)
acreditam em boas
vendas na próxima
edição da feira
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01
IMÓVEIS VENDA

Quinta, 09 de fevereiro de 2012

APTO 03 DORMS/ ELEVAD/ PROX BASILI-
CA: Sala 02 ambientes, sacada c/ churr, suite c/
closet, garagem, gas centr, sal fest, 170m2,
novo - R$ 315 mil.
Tr: 3222 4631 / 9168 2801.

APTO 03 DORMS/ FRENTE/ Prox COL FÁTI-
MA: Sala 02 ambient, suite ampla, 02 sacadas,
churr, garagem, agua indiv, novo R$ 240 mil
(Financ DIR 05 anos).
Tr: 3222 4631 / 9168 2801.

VDE-SE casas nova e
usada, próx. Av.
Medianeira F:(55) 3025
2727 ou 9972 5720 /
3223 0183  CR:19242

ITAARA -  bal. Lermem
- casas a partir de
R$90mil; terrenos Pq.
Serrano, ót. localização
15x45m2, terrenos
altos, R$32mil a/c prop;
Casa alv. 2dorm, sala,
coz, banh, área/ gar,
chur, terreno 14x30m2
R$65mil, ót. prédio alv.
c/ alambique montado,
1/2ha de terra frente p/
BR 158 R$120mil.
Consulte outros
imóveis. F:3227 1405 /
9649 0718 / 9959 0337
C r : 3 5 . 4 9 7
www.imoveisitaara.com.br

VENDE-SE imóveis
novos /usados e em
construções. Mansões,
sobrados, casas, apto,
cobertura 1,2,3,4,5 e 6d
.E areas comerciais de
2.6 ha 14ha, 17ha
Centro, bairros,Nº S.
L u r d e s
Patronato,Duque de
Caxias, Novo
Horizonte, Alto da
colina, Camobi, Dores
e áreas comerciais fx
velha e nova de camobi,
Itarare e centro, Fx São
Pedro e Rosario F:3025
2727 / 9972 5720
CRECI 19.242

03
SV.PROFISSIONAIS

04
MOTOS

02
EMPREGOS

Precisa-se de babá -
zona norte. Pg a comb.
Urgente. F: 9197 7157 /
9157 0894

XEROX seleciona func.
c/ exp. curriculo c/ foto
enviar ou entregar
Imagem Cópias Rua do
R o s a r i o , 4 0 0 D
B:Rosário Cep:97010
430

VDO TITAN ES /01
IJY7905 Part. R$3.900
F:9946 3572

VDO XT 660 R 08/08
Equip. 15milkm, pneus
novos R$21.800
(IPK9292) F:55 3276
4090  / 9987 3007

GUIA  TUR REALIZA
E X C U R S Ã O
CARNAVAL EM
TORRES. NÃO
PERCA!! F:3212 8792
H O R A R I O
COMERCIAL

INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE AR
COND a partir de
R$150 Atend sáb. e
dom.  F:9659 5212

VDO AR COND. SPLIT
9.000 R$760 / 12.000
R$860 F:9659 5212

VDO moto 150 CC 0km
. 48x R$178 F: 9661
7103

05
ELE.ELETRÔNICOS

06
ACOMPANHANTES

PROIBIDO PARA
MENORES DE 18 ANOS

*******LANA******  !
”www.lanalinda.com
ORAL SEM
PRESERVATIVO...O
MELHOR DA
C I D A D E ! !
L O I R I S S I M A ,
TURBINADA, 1,70 DE
ALTURA, 65Kg, com
112cm de BUMBUM ...
ESTILO MULHERAO
1/2h R$100 ou 1h
R$200 F:9125 6290
””””

***JAMILY***    LINDA
U N I V E R S I T Á R I A .
COM BELO CORPO E
UM ROSTO
ANGELICAL! VAI TE
LEVAR A LOUCURA
VENHA ME
CONHECER ,
19ANOS APTO C/ AR
CENTRAL.  F: 9605
7657 / 8433 3640

**BIANCA** Loira F:
9155 4373

* * N I C O L Y * *
* * L i n d a . . .
L i n d a . . . L O I R I N H A
BRONZEADA 20A,
MTO SEXY E
CARINHOSA. VC VAI
SE APAIXONAR. C/
M A S S A G E M
EROTICA E RELAX
EM NOVO LOCAL, C/
AR. AP DAS 10H
F:9148 7199  / 9985
9633 + 18

*MELISSA  LINDA
LOIRA ALTO Nível
23a, lindo corpo
100%lib  sensual
carinhosa, c/
massagem F:9188
5587 / 9965 4349

AMANDA-meiahr50
F:9164 4470

ANCIÃ FOGOSA
bronzeada c/
marquinha p/ te dar
prazer. C/ local, motel,
hotel.  F:9140 4384 /
9691 7235  +18

BELÍSSIMA TRANSEX
GOSTOSA SUPER
TURBINADA F:55 9179
4840 som. +18a.

FE  MENINA.
TRANSEX  Agora
super turbinada!
www.prazernoturno.com.br/
transexmaravilhosa.htm
F:9125 1841  +18a

FERNANDA l inda
morena bronzeada
100% lib. Local central.
Hotel, motel   F:9627
7386.

MARINA- uma bela
ruivinha especializada
em massagem
relaxante Espero por
vc, beijo mto F:9183
2203

Novidade em Sta Maria
ESTELA, toda sua, para
guardar seus
segredos, linda
morena, 35a olhos
verdes. F:9686 5912

Vde-se smartphone
nokia X5 novo e GPS
marca Chevrolet R$400
Tr:8118 9615
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07
IMÓVEIS ALUGUEL

CASA DAS 7 MULHERES

F: (55) 3222-0304 / 9194-8288

www.casadas7mulheres.com.br

Aceitamos cartões

Lindas garotas com fantasias sensuais
venha despertar seus mais profundos
desejos confira no site...

Apto central com ar cond., 24 horas.

ALUGA-SE ÚLTIMAS SALAS COMERCIAIS
NO CENTRO COMERCIAL RIO BRANCO AO
LADO DO BRADESCO.
TRATAR ADMINISTRAÇÃO OU

FONES: (55) 3026 03 69
                (55) 9649 30 75.

ALUGA-SE ÚLTIMAS SALAS COMERCIAIS
NO CENTRO COMERCIAL RIO BRANCO AO
LADO DO BRADESCO.
TRATAR ADMINISTRAÇÃO OU

FONES: (55) 3026 03 69
                (55) 9649 30 75.

ALUGO APTO 1D,
AMPLAS PEÇAS,
T.NEVES, R$370.
F:9149 1860

Aluga-se casa B.
Lermem, c/ piscina por
diária. F:3222 7575 /
9984 4849

B A L N E Á R I O
CASSINO - casas,
kitnets,centrais. Diárias
R $ 6 5 ;
R$150.Lisboa,139A.F:(53)8403
7264 / (53)8434 7233

Divido apto. Mobiliado:
novo, internet, cozin,
sala, sacada, churr. 2
banh. próx. UFSM.
R$400 + luz. F: 8435
7517

PAULINHAmeiahr50
F:9693 0586

**SHAIANE** 19a, c/
cintura e curvas
deliciosas, pele macia
e cheirosa. c/
marquinha de biquini.
Vc não vai se
arrepender.apto c/ ar
cond. F:9663 3069 +18a

Divido apto. Mobiliado:
novo, internet, cozin,
sala, sacada, churr. 2
banh. próx. UFSM.
R$400 + luz. F: 8435
7517

Aluga-se lojas,
sobrados, comerciais e
aptos F:3025 2727 /
9972 5720 CRECI
19.242

08
PUB. LEGAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINHAL GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n° 001/2012: Dia 23 de fe-
vereiro de 2012, às 9:00 horas. Objeto: Servi-
ços de Cursos de Música. Pregão Presencial
n° 002/2012: Dia 27 de fevereiro de 2012, às
9:00 horas. Objeto: Aquisição de óleo die-
sel. Pregão Presencial n° 003/2012: dia 27 de
fevereiro de 2012, às 10:00 horas. Objeto:
Aquisição de gasolina comum. Informações
e edital na Prefeitura Municipal à Av. Integra-
ção, 2691, pelo telefone nº (055)-3278-1135,
no site: www.pinhalgrande.rs.gov.br ou pelo
email: licita@pinhalgrande.rs.gov.br.

Pinhal Grande, 08 de fevereiro de 2012.
Nilvo Antonio Lago – Prefeito Municipal.

EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo: 027/1100012168-2
Objeto: Ciencia a quem interessar  pos-
sa de que foi decretada a interdição de
Edy de Chisto Bossi, limites da interdi-
ção: Absolutamente incapaz para os atos
da vida civil. Causa: Cid 10.630.1
Prazo: Indeterminado.
Curador Nomeado: Ligia Beatriz Bozzi
Tonetto.
Servidor: Silvana Nunes Gularte Ricordi
Escrivã Juiz: Rafael Pagnon Cunha

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de Material de Construção;
Local: Sala de Licitações na Prefeitura Municipal;
Data: 27 de fevereiro de 2012.
Horário: 09.00 horas;

Edital e maiores informações, na Pref. Municipal,
Rua João Moreira esquina com a Rua 13 de Janei-
ro nº 583 ou pelo fone (fax): (55) 3252-3257, no
horário das 8.00 horas  às 13 hs 30 min ou no site
municipal www. Saofranciscodeassis.rs.gov.br

ADEMAR ANTÔNIO DALL ROSSO FRESCURA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

10
VEÍCULOS

09
INFORMÁTICA

CHEVROLET

CORSA WAGON /99 c/
ar, R$12.800 HVR4874
F:3212 7396

VENDE-SE BLAZER
turbo  97/98, diesel,
IGW9026 F:3025 2727
/ 9972 5720

FIAT

##BARBADA##  UNO
05/06 doc. ok super
inteiro IMM8690
R$16mil só avista
F:3212 3416 / 9157
0077

FIORINO/02 IKN9833
R$16MIL Est. Troca.
TR:8405 3537

PALIO /96 1.5 2p, lindo!
R$8.800 LXX0877
F:9966 5750

UNO 94/94 ELX
Completo - ar, DE,
motor na garant.
ICJ5774 F:9678 7823

FORD

VDO / TROCO
ESCORT XR3 Complto
+ bco de couro teto
solar e farolete, trava,
aler, interface. Carro ja
finaciado dir prop.
R$5.800 a vista ou
troco por carro / moto.
CNS1994 F:9647 6641
/ 3213 3649

Gol /91 CL- AP Só
R$4.900 IFT7006
F:9964 7957

KA /05, prata, único
dono, INP2107. F:9149
4725

PEUGEOT
Só hoje! escapade
vermelho 06/07 1,6 rll-
dh-al-tr-ve- ipva /12
pago - 45mil km R$31mil
f:3212 2750 / 9675 9457

RENAULT

UNO  FIRE /07, 4p,
vermelho, R$16.900
INQ2190 F:9623 2595

UNO  FIRE /07, 4p,
vermelho, R$16.900
INQ2190 F:9623 2595

TOYOTA
COROLLA XEI
automatico/ 01
completão, super
inteiro, branco, + couro
(IKC4831) Sujeito a
qlquer exame, estado
de zero Duvido igual em
Sta Maria! R$25mil
F:3226 2532

Só hoje! corolla xei 1.8
02/03 aut. rll. al. tr. ve
dh. b. couro R$31mil
f:3212 2750 / 9675 9457

VOLKSWAGEM
CORSA WAGON /99
1.6 complt, super inteira
R$14.990, IIU9266
F:9623 2595
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11
DIVERSOS

ALUGA-SE UMA

CADEIRA P/

C A B E L E I R E I R A

SALAO MORALES.

F:3027 1283

CORSA WAGON 1.6
complt, super inteira
R$14.990, IIU9266
F:9623 2595

GOL /97, super inteiro,
R$10.990 IFO2190
F:9623 2595

GOL /97, super inteiro,
R$10.990 IFO2190
F:9623 2595

Gol /91 CL- AP Só
R$4.900 IFT7006 Prata
F:9964 7957

Vde-se SANTANA
QUANTUM /89, dh,
BIM9887 F:9679 2071

EXCURSAO PRAIA
DO CASSINO SAIDA
15/02 RETORNO 21/
02.F;3212 1239 / 9155
6184

E X C U R S Ã O
CAMBORIÚ de 21 a 28
de FEV. Reservas-
Rizzati turismos. F:3223
0538

GUIA  TUR REALIZA
E X C U R S Ã O
CARNAVAL EM
TORRES. NÃO
PERCA!! F:3212 8792
H O R A R I O
COMERCIAL

VDO AR
C O N D I C I O N A D O
10mil  btus consul
R$250. Um monitor p/
PC 17” tela plana LG,
R$150; Tr:3223 6036 /
9971 1629

vdo carrinho de praia
p/ cadeiras e mesinhas,
novo; cadeira giratória
c/ rodinha nova F 3026
6825.

RIFLE  DE PRESSAO
Dupla cal. 5.5.Novo na
cx R$280 F: 8406 2053
/9971 6464

SPLIT  VENDA
INSTALAÇÃO  E
MANUTENÇÃO .   1
ANO DE GARANTIA.
F: 8406 2053 /9971
6464
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Agenda
12 de fevereiro

Romaria

Ocorrerá neste domingo, dia 12,
a 54ª Romaria de Nossa Se-
nhora de Lourdes, na localida-
de de Sítio Alto no município de
Faxinal do Soturno. A progra-
mação prevê às 9h30 carreata
com saída da Igreja Matriz de
Ivorá, às 10h acontecerá a mis-
sa campal, às 12h almoço cujo
cardápio será churrasco, risoto,
galeto, saladas e pão. Às 15h
haverá terço meditado com bên-
ção do santíssimo aos romei-
ros. O evento religioso é uma
promoção  do Centro Comuni-
tário Nossa Senhora do Cara-
vaggio.  Mais informações pelo
telefone (55) 96039916.

Festa de Santo Antão

Será realizada no próximo domin-
go, dia 12, a 164ª Festa de Santo
Antão, no distrito de mesmo nome.
O tradicional evento inicia às 9h
com as confissões, às 10h acon-
tece a missa e às 11h a procis-
são. Posteriormente, será servido
o almoço e às 14h30 inicia a bên-
ção da saúde. À tarde serão reali-
zados festejos populares.

Missa Tridentina

A tradicional Missa Tridentina,
voltará a ser celebrada na capela
São Miguel (Rua Paraíba, s/n),
aos domingos, a partir das 18h. A
primeira celebração de 2012 ocor-
rerá no dia 12 de fevereiro. Mais

informações pelos telefones
(55)3226-5037 ou 9145-2741
com Nicolau Marques.

15 de fevereiro
Passagem de comando

A cerimônia de passagem de co-
mando no Colégio Militar de Santa
Maria (CMSM), Bairro Juscelino
Kubitschek, será no dia 15 de feve-
reiro, às 19h30, no pátio do colégio.
Quem assume no lugar do coronel
Thiovanne Piaggio Cardoso é o
coronel  Antonio Eleazer de Moraes.

8ª CRE sem
expediente externo

A 8ª Coordenadoria Regional de
Educação de Santa Maria (8ª CRE)
informa que não haverá expediente
externo na tarde desta sexta-feira,
dia 10, e durante toda a segunda-
feira, no período da manhã e tarde,

dia 13. Segundo a 8ªCRE, o não
atendimento ao público é necessá-
rio em razão de preparação da insti-
tuição para o início do ano letivo.
Mais informações pelo telefone
(55)3222-6200.

Gata para adoção

A gatinha
da foto foi

resgatada da
rua e precisa

de um lar,
nem que seja
temporário.
Estima-se

que ela não
deva ter

mais de um
ano. Interes-
sados entrar
em contato

com Bibiana
pelo telefone

96736899.

Divulgação

Vagas da CDL

Os interessados poderão entregar seus currículos impressos e

com foto na recepção da CDL na Rua Astrogildo de Azevedo, 354

V a g a R a m o
Auxiliar de loja - PNE Confecções, cama, mesa e banho
Auxiliar de produção /PNE Indústria de refrigerantes / Frigorífico
Obs.: PNE – Pessoa com Necessidades Especiais
Atendente de Crediário Confecções
Auxiliar Administrativo Materiais de construção
Auxiliar de Motorista Madeireira
Auxiliar de Produção Indústria / Frigorífico
Auxiliar de Almoxarife Ferragens
Auxiliar de Cozinha Restaurante
Auxiliar Fiscal Supermercado
Caixa Operador(a) Confecções / Calçados
Conferente Supermercado
Costureira Fábrica de confecções
Cozinheira / A La Carte / Chapista Restaurante
Doceiro(a) ou Confeiteiro(a) Hotel
Eletricista / Auxiliar de Eletricista Alarmes / Frigorífico
Executivo de Consórcios Loja de Rede
Fiscal de Loja Supermercado/ Atacado
Garçom Restaurante / Hotel
Instalador de alarmes Segurança
Jornaleiro Empresa de Comunicação
Lavador  Ramo  Automotivo
Marceneiro Madeireira
Mensageiro Hotelaria
Montador Esquadrias de Alumínio Prestação de Serviços
Office Boy Material de Construção
Pintor Frigorífico  / Supermercado
Repositor/Estoque Atacado/Supermercado
Secretária Materiais de Construção
Técnico Agroindústria / Téc; Agropecuária Frigorífico
Telemarketing Empresa de Materiais Automotivos
Vendas Externas Cursos de Desenvolvimento Pessoal
Vendas Colchões
Vendas Ótica
Vendas Confecções / Calçados
Vendas/ Caixa/Crediário Shopping
Vendedor(a) Lingerie e semi-jóias
Vendedor(a) Cama, mesa e banho
Vendedor(a) Móveis e eletro
Vendedor(a) Móveis e decoração/ Madeireira
Vendedor(a) Estúdio de fotografia
Vendedor Sistema de Segurança Empresa de Segurança
Vendedor Autopeças / Peças para motores

Vagas do SINE

Açougueiro (com exp)
Armazenista (com exp em armazena-
gem, recebimento, secagem e
controle de grãos)
Atendente de balcão (sem exp -
ensino médio completo)
Atendente de lanchonete (c/ exp em
chapas)
Auxiliar de costureira (no acabamen-
to) (trabalhará com aviamento - ter 2º
grau completo)
Auxiliar de linha de produção (vaga
para PPD)
Carpinteiro de obras (com exp)
Chaveiro - auxiliar (com exp e hab A)
Chefe de depósito (c/ exp)
Confeiteiro (com exp)
Costureira de máquina reta (com exp
e ter 2 grau completo)
Empregado doméstico diarista (com
exp e referência)
Empregado doméstico nos serviços
gerais (com exp e com referência)

Instalador de alarme (com exp)
Instalador de alarme - auxiliar (com
exp)
Instalador de som e acessórios de
veículos (com exp)
Jornaleiro -ambulante (ter moto)
Mecânico (com exp)
Padeiro (com exp)
Passador de roupas (ter exp e 2º grau
completo)
Pintor de metais a pistola (com exp)
Pedreiro de alvenaria (com exp)
Promotor de vendas (com exp em
vendas)
Representante comercial autônomo
(com exp e hab B)
Representante comercial autônomo
(exp em vendas de produtos
alimetícios - ter moto ou carro)
Servente de obras (com exp)
Soldador (exp)
Tratorista - exclusive na agropecuária
(com referência)

Vendedor interno (com exp)
Vendedor interno (com exp em
vendas - 2º grau completo)
Vendedor interno (externo - ter
carro ou moto -sem exp)
Vendedor pracista (c/ exp e hab
AB)
Vidraceiro (com exp)

Contratação urgente
Conferente de mercadoria (com
exp e exp em informática - Excel)
Empregado doméstico nos servi-
ços gerais (com exp) - para morar
Promotor de vendas (c/ exp em
vendas - hab A ou B - ter moto ou
carro)

Vagas temporárias

Gesseiro (com exp)
Gesseiro -serviços gerais (com
exp)

Sebrae/SM promove curso de vendas
O Sebrae Santa Maria realiza na

próxima semana o curso Como Ven-
der Mais e Melhor I - Abrindo as
Portas do Mercado. Ele ocorrerá
de 13 a 17 de fevereiro, das 19h às
22h, com carga horária de 15h. O
Sebrae está localizado na Rua Co-
ronel Niederauer, nº 1221, centro.

O curso tem por objetivo criar
condições para o participante de-
senvolva competências para reco-
nhecer oportunidades de negócio
no mercado e utilizar as ferramen-
tas do marketing para vender mais
e melhor.

 O conteúdo programático inclui

Conceito e definição de Marketing;
Segmentação e Público-alvo, Pro-
duto e Serviço; Fidelização; Políti-
ca de descontos; Sensibilidade a
preços; Ferramentas de comunica-
ção. O investimento é de R$ 50,00.
Mais informações pelo telefone (55)
3223-2277.

Professores substitutos
Estarão abertas no Colégio Poli-

técnico, no período de 13 a 17 de
fevereiro, as inscrições para a Sele-
ção Pública para Professores Subs-
titutos, por tempo determinado. As
áreas objeto do concurso são Ad-
ministração e Ciência e Tecnologia

Alcoolismo
O Grupo Bravura de Alcoóli-

cos Anônimos lembra que, em-
bora incurável e progressivo, o
alcoolismo pode ser detido em
sua marcha.  Para buscar ajuda,
basta entrar em contato com o
Alcoólicos Anônimos pelo site
www.aars.org.br.

Curso de Extensão em Música
 O Projeto de Extensão em Mú-

sica da Universidade Federal de
Santa Maria com apoio da FA-
TEC informa que as inscrições
para o 1°Semestre de 2012 esta-
rão abertas entre os dias 12 e 16
de março, das 9h às 11h30 e das
14h às 17h30.

 Para efetivação da matrícula é
necessário pagamento de uma
taxa e cópia dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF e comprovante
de residência.

O início das aulas está previs-
to para 26 de março.

O horário de atendimento é de

segunda a sexta-feira, das 8h às
12h.

O projeto acontece no 2º An-
dar do Antigo Hospital Universi-
tário, na Rua Floriano Peixoto,
1750.

Mais informações pelo telefo-
ne 3220 - 9230.

de Alimentos. O regime de traba-
lho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais. As inscrições estarão sendo
realizadas na Secretaria Adminis-
trativa do Colégio Politécnico da
UFSM, prédio 70, bloco A, das
8h30 às 11h30.

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h às 16h, sem
fechar ao meio-dia



Riograndense usa dois
times na vitória por 5 a 2
sobre a Seleção da
6ª Brigada. Time 1 apenas
empatou na 1ª etapa
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Os jogadores do Inter/SM tem
trabalhando duro, mas na segunda-
feira à noite, em função do cancela-
mento do amistoso contra o Lajea-
dense, em Lajeado, ficou um buraco
na agenda. Então, jogadores e co-
missão técnica promoveram uma
churrasco de confraternização para
unir mais o grupo. O assado acon-
teceu no Carvão Gaúcho e teve
como assadores os zagueiros Cas-
sel e Darzone. Dentro de campo, o
técnico Sérgio Savian e o auxiliar e
preparador físico Marcelo Duarte
seguem com os trabalhos técnicos
com o foco na marcação, saídas rá-
pidas para o ataque e finalizações.
Neste último aspecto, que vem se
destacando é o atacante Fabiano
Veiga.  Amanhã o time faz o seu
segundo amistoso do ano, contra o
Avenida, em Santa Cruz. Sobre re-
forços, o atacante Edinho Recife
ainda “não desistiu” de vestir a ca-
miseta do Inter/SM. O jogador teria
mandado mensagens para os ho-
mens de futebol do clube informan-
do que estaria resolvendo a sua res-
cição de contrato com o
Amériquinha da capital pernambu-
cana para aí sim, vir para Santa Ma-
ria. Mas aí vai depender da comis-
são técnica do Inter/SM decidir pelo
seu aproveitamento ou não no gru-
po de jogadores.

Inter/SM

Jogadores reforçam
união com churrasco

Sonho do Tri começa hoje para o Inter
O Internacional quer fazer da

noite desta quinta-feira o pontapé
inicial para o Tri da Libertadores
da América. Para isso, terá de su-
perar um adversário desconheci-
do, mas que vem como uma cre-
dencial forte. O atual peruano, o
Juan Aurich, quer surpreender o
Colorado, no jogo que inicia às
20h, no Beira-Rio, pelo Grupo 1 do
torneio continental. A pressão será
uma aliada do time gaúcho.

A a principal aposta é na força
do Colorado no estádio Beirá-Rio,
local em que começa a caminhada
do time na fase de grupos, hoje à
noite. Na sua entrevista coletiva
da terça-feira, o treinador Dorival
Júnior deu o recado, já entendido
pelos jogadores. “Temos que ser
uma equipe forte, decisiva e com-
petitiva”. “Agora é que começa a
pauleira, a coisa boa. Todo mundo
quer estar na Libertadores, é a com-
petição mais linda que tem”, defi-
niu o volante argentino Guiñazu.

O zagueiro Rodrigo Moledo
também aposta no fator local.  “O
Inter sempre foi muito forte em
casa. Agora precisamos demons-
trar de novo que o estádio vai jo-
gar junto nessa Libertadores. Ven-
cer diante do torcedor é o primeiro
passo para ir longe na competi-
ção”, sublinho.

Tolói - O Inter não descarte o
zagueiro Alex Silva, vinculado do

Flamengo, mas o clube acertou na
terça-feira a contratação do defen-
sor Rafael Tolói, que rescindiu con-
trato com o Goiás. O jogador de-
sembarcou na terça-feira no final da

Ficha técnica

Local
Estádio Beira-Rio
Porto Alegre
Horário - 20h

Muriel; Elton, Índio, Moledo e Kleber;
Guiñazu, Tinga, D’Alessandro e Os-
car; Dagoberto e Leandro Damião.

Internacional
Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem

Líber Prudente
Carlos Pastoini
Carlos Changala (Uruguai)

Diego Penny; Manuel Ugaz, Orlando
Contreras, Leandro Fleitas e Luis Gua-
dalupe; Jorge Molina, John Valencia,
Willian Chiroque, Anderson Cueto,
Ysrael Zúñiga e Maurício Montes.

Juan Aurich
Técnico: Diego Umaña

Volante
argentino
Guiñazu
encarna o
pensamento
de Dorival:
equipe forte,
competitiva
e decisiva”
para arran-
car com
vitória na
Libertadores

noite em Porto Alegre, fez exames
médicos ontem e assinou contrato
por três anos com o Inter. “Liberta-
dores será uma experiência nova
para mim”, disse.
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e um lado o Riograndense,
aspirante a Série A de 2013,
de outro a Seleção da 6ª Bri-

gada, campeã do futebol nas Olimpí-
adas do Exército em 2011. O primeiro
teste do periquito na temporada va-
leu pela goleada imposta aos milita-
res por 5 a 2, na tarde escaldante de
ontem. Nos primeiros 45 minutos, a
equipe 1 de Tiago Nunes não saiu de
empate em 2 a 2,  saindo atrás no
placar duas vezes para depois empa-
tar. Na etapa final, com o time 2, mais
três gols, anotados por David (duas
vezes), e um contra de Alves.

Antes da bola rolar, foi observa-
do um minuto de silêncio pelo fale-
cimento do 3º sargento Diego Ram-
bo, que morreu recentemente em
acidente automobilístico. “Sai de
trás”, “aperta”, “vem por dentro
Pelé”, assim reagia o técnico do
Riograndense Tiago Nunes, nos
primeiros instantes do jogo-trei-
no. E o aperto começou aos 4 mi-
nutos, no 1 a 0 da Seleção da 6ª
Brigada, anotado por Gabriel. O
principal defeito do Riograndense
nos primeiros 45 minutos foi a pro-
teçãoa zaga. O Periquito empatou
com Rangel, de cabeça, aos 26 mi-
nutos, em cobrança de escanteio
de Chiquinho. O volante Odair, o
zagueiro Leitão e o meia Juninho
Oliveira foram os destaques da
equipe do segundo tempo.

As virtudes do time principal do
Periquito foram as tabelas  entre o
meia Chiquinho e o atacante Kelson,
a agilidade e habilidade do meia João
Cleber e a firmeza do zagueiro Brasa,
tanto por cima como por baixo. Ran-
gel e Maurício Pizzi mantiveram a
regularidade de temporadas passa-
das. Antes do tempo técnico para os
jogadores beberem água, Vilmar fez
2 a 1 para os militares, num chute de
fora da área, após dominar a bola
sozinho na frente da área. O gol de
empate do periquito surgiu de uma
jogada de Kelson pela esquerda. Ele
cruzou para Chiquinho mandar para
as redes, aos 32 minutos, dentro da

Chiquinho recebeu na área bola cruzada por Kelson da esquerda para
empatar o jogo na etapa inicial. Depois, Riograndense fez mais dois gols

pequena área, na função de atacante.
Sábado, às 17h, o periquito enca-

ra o Panambi, nos Eucaliptos, com
ingressos a R$ 5,00 e R$ 10,00.

Arbitragem

Átila Nascimento
Lucas Soliman
Jamerson Fogaça

Franco;Roges, Bruno, Lázaro e An-
dreik; Dalbosco, Gonçalves,Vilmar e
Moreira; Gabriel e Iensen. Também
entraram Alves, Jorge, Éder e
Schultz

6ª Brigada
Técnico: Pablo Dias

Local
4º Blog
Santa Maria

(time 1) - Goico; Maurício Pizzi, Alex
Silveira, Brasa e Macaé; Rangel, Rafael
Pelezinho, João Cleber e Chiquinho; Mau-
rício Medeiros e Kelson. Ivan; Cardeal,
Maikel, Reinado, Wágner e Reinaldo; Oda-
ir, Edu Silva, Juninho Oliveira e Dênio;
David e Marcão (time 2).

Riograndense
Técnico: Tiago Nunes

Ficha técnica

Com a vitória de virada por 2 a
1 sobre  o Ypiranga,  ontem, no
Colosso da Lagoa, em Erechim,
o Grêmio chegou aos dez pontos
e na quarta colocação no Grupo
2 da Taça Piratini do Gauchão
2012. O time de Caio Júnior le-
vou 1 a 0 aos 23 minutos da
etapa inicial, marcado por Rodri-
go de Jesus, após jogada indivi-
dual de Lucas. Na etapa final, o
Tricolor empatou com Marcelo
Moreno, aos 12 minutos, depois
de cobrança de falta de Marqui-
nhos. Caio Júnior pediu mais ati-
tude e o time dominou o segundo
tempo. O prêmio pela insistência
e determinação veio nos descon-
tos, aos 48 minutos, com o gol
da virada anotado pelo zagueiro
Douglas Grolli, após cobrança de
falta de Marquinhos novamente.
Se terminasse hoje a Taça Pirati-
ni, o Grêmio pegaria o Lajeaden-
se num dos quadrangulares.

No complemento da rodada,
hoje, Lajeadense x Veranópolis
(19h) e Juventude x Avenida
(19h30). Inter x Cruzeiro será dia
15, às 19h, no Beira-Rio.

Reforço - O meia argentino
Facundo Bertoglio, de 21 anos,
chega na sexta-feira para assinar
contrato de quatro anos com o
Grêmio. O jogador do Dínamo
de Kiev da Ucrânia vem para
subsstituir Douglas, negociado
com o Corinthians. O Tricolor já
teria comprado até as passagens
para o atleta deixar a Ucrânia. O
presidente gremista Paulo Odone
não confirma, mas diz que Fa-
cundo está entre “as cogitações”.
O jogador é encaixa-se na con-
cepção de time de Caio Júnior, de
velocidade e jogo rápido.

Gauchão

Grêmio vira
e fica no G-4

A dupla Gre-Nal e o Cruzeiro
de Santiago estão nas semifinais
da 24ª edição do torneio interna-
cional juvenil. Os jogos que defi-
nirão os finalistas acontecem
amanhã, no estádio Alceu Car-
valho, a partir das 19h (veja qua-
dro). Nas quartas de final reali-
zadas, ontem em Santiago, o
Inter aplicou 3 a 0 no Nacional
do Uruguai, com gols de Maurí-
des, Alex e Otávio; enquanto o
Grêmio empatou em 1 a 1 com o
Danúbio, também do Uruguai,
com um gol de André. Nas pe-
nalidades, o Tricolor impôs 5 a
4. Os donos da casa venceram
por 1 a 0 o Universidad de Chile,
com um gol de Marcelo. Já San-
tos e Palmeiras empataram em 1
a 1 nos 90 minutos e, nas penali-
dades, deu Palmeiras, 4 a 3.

Copa Santiago

Inter, Grêmio e
Cruzeiro na semi

As semifinais

19h – Inter x Cruzeiro
21h – Grêmio x Palmeiras
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Morre menino vítima de bala perdida

A comoção de amigos
e familiares marcou
a despedida de Gabriel
na tarde de ontem
em Santa Maria

Polícia

Aesperança de que Gabriel
da Costa Silva, 10 anos, se
recuperasse acabou nesta

terça-feira. Após sete dias inter-
nado na CTI Pediátrica do Hospi-
tal Universitário de Santa Maria
(HUSM), o menino não resistiu, e
morreu por volta das 20h30. Ele foi
atingido com um tiro na cabeça,
no dia 30 de janeiro, enquanto as-
sistia televisão dentro de casa, na
Rua Fernandes Vieira, Bairro Per-
pétuo Socorro.

Em meio a dezenas de familia-
res e amigos, o corpo de Gabriel
foi sepultado por volta das 17h de
ontem, no Cemitério Ecumênico de
Santa Maria. A dor de perder um
filho podia ser percebida ao olhar
para Ana Márcia Freitas da Rosa,
36 anos, mãe da vítima. Tentando
conter as lágrimas, entre uma pa-
lavra e outra, o pai adotivo do me-

nino, Luís Neri da Silva Braz, 44
anos, disse não saber como sua
companheira ainda está aguentan-
do. “Ela está em pedaços. Disse
que nunca mais vai voltar para
nossa casa. Os irmãos do Gabriel
estão arrasados. É difícil entender
uma coisa dessas”, desabafa Luís.

Segundo ele, durante a sema-
na, a criança apresentou melhoras
o que animou a família.  “Só de ver
que ele tinha reagido a um estímu-
lo, a Ana quase desmaiou de feli-
cidade. Segunda-feira, nós volta-
mos cantando e rezando do
hospital, pois acreditávamos que
tudo iria ficar bem. Ele faleceu logo
depois que nós chegamos ao
HUSM, ontem (terça-feira). Pare-
ce que só queria se despedir antes
de morrer”, lamenta Luís.

De acordo com familiares de Ga-
briel, agora, a única coisa que eles
esperam é justiça.  “Nós queremos
justiça. Do jeito que está não pode
ficar. Se for preciso  fazer protesto
em frente ao Fórum, nós faremos.
Se for preciso fazer manifestação
em frente à delegacia, nós também
faremos. Os responsáveis preci-
sam pagar”, pede o pai adotivo.
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Amigos e familiares dão seu último adeus a Gabriel da Costa Silva (detalhe). Ele faleceu na terça, no Husm, onde estava internado há uma semana

Não foi a  primeira vez

Como estão as investigações
Após a apresentação de um

dos suspeitos, na última sexta-
feira, dia 3, a delegada Carla Do-
lores Castro, responsável pelo
caso, pediu a prisão preventiva
dos envolvidos. Logo após o
mandado ser expedido pela Justi-
ça, Michel Elias dos Santos Oli-
veira, 20 anos, foi preso. Segun-
do a delegada, estão sendo
realizadas diligências para efetu-
ar a prisão dos outros dois en-
volvidos, entre eles, um menor
de idade.

Entenda o caso
Na noite do dia 30 de janeiro,

um Opala teria passado diversas
vezes pela Rua Fernandes Vieira,
Bairro Perpétuo Socorro. Na últi-
ma delas, os tripulantes do carro
efetuaram cerca de oito disparos
em direção a uma residência vizi-
nha de onde o menino estava. No
entanto, um dos tiros acertou a
cabeça da vítima, que assistia te-
levisão na sala da casa onde mo-
rava seus pais.

Gabriel foi socorrido pelos
próprios familiares, e levado de
carro até o Hospital Casa de
Saúde. Após receber os primei-
ros socorros, a criança foi
transferida para o HUSM, onde
permaneceu internado na CTI
pediátrica até a última terça-
feira.

Pouco tempo depois do
atentado, a Brigada Militar
(BM) encontrou o veículo usa-
do no crime abandonado na
Rua André da Rocha, Bairro
Salgado Filho. O carro foi re-
colhido para perícia.

Na última sexta-feira, dia 3,
um dos suspeitos se apresen-
tou à Delegacia de Polícia de
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente (DPCA). Acompanha-
do de um advogado, o rapaz
de 20 anos, confessou sua par-
ticipação no crime.

Diante dos fatos, a delega-
da pede a prisão preventiva
dos envolvidos.
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Michel Elias dos Santos Oliveira,
20 anos, confessou a sua partici-
pação no crime e já está preso

Luís Neri da Silva Braz, 44 anos, pai
adotivo da vítima, espera por justiça

Em 2004, Santa Maria presen-
ciou um caso parecido. Bruna Mar-
ques Borges, de 9 anos, foi atingi-
da por um tiro na testa em um bar
localizado na Rua Helmuth Roh-
de, Passo D’Areia. O crime ocor-
reu no dia 28 de setembro, por
volta das 18h, enquanto A menina
comprava doces com sua avó.

O tiro foi efetuado por Juliano

da Silva Pedroso, mais conhecido
como “Sucatinha” e tinha com des-
tino um antigo desafeto, conheci-
do como “Ladeado”. O acusado
foi submetido a julgamento popu-
lar no dia 30 de setembro de 2005.
Ele foi condenado por unanimida-
de a 17 anos de prisão em regime
fechado, sem direito a recorrer em
liberdade.

O desejo de Adria Loisa Costa
da Rocha, 40 anos, tia da vítima,
é o mesmo. “Olha a quantidade
de pessoas que estão aqui. To-
dos os amiguinhos e os primos
dele estão aqui. O Gabriel era
muito querido por todos. Não é
justo tirar a vida de uma criança
de 10 anos. Nós queremos justi-
ça”, afirma a tia.

Enquanto esperava o início das
aulas para cursar a 4ª série do En-
sino Fundamental, o menino apro-
veitava as férias para ensaiar com
a bateria da escola de samba Im-
pério da Zona Norte de Santa
Maria, onde tocava caixeta. Se-
gundo Jair Dias da Silva, presi-
dente da entidade, a vítima será
homenageada.  “Além de ser inte-
grante da nossa escola, Gabriel
era estimado por todos. O mínimo
que ele merece é uma singela ho-
menagem. Faremos duas: uma na
quadra da escola, e outra antes de
entrarmos na avenida para o des-
file”, adianta o presidente.

Além da mãe e do pai adotivo,
Gabriel deixa mais três irmãos: um
menino de 13 anos, e duas meni-
nas, de 7 e 17 anos.



Fonte: Inmet e Climatempo

O estabelecimento das
instabilidades sobre o estado
mantém a condição de tempo
instável com chuvas em todo

o território gaúcho. Na
cidade, a previsão é de
pancadas de chuva e

trovoadas. O vento estará
soprando na direção Norte-
Oeste com intensidade de

fraco a moderado.

Previsão do Tempo
Hoje Sábado Domingo
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Marchezan quer suspensão
de benefícios a juízes
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O
deputado federal Nelson
Marchezan Júnior (PSDB)
protocolou ontem na Mesa

da Câmara dos Deputados, reque-
rimento propondo Ação Direta de
Inconstitucionalidade contra a Re-
solução nº 133/11 do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) que conce-
deu uma série de benefícios a
magistrados. Entre elas estão  au-
xílio-alimentação, licença não remu-
nerada para tratamento de assun-
tos particulares, licença para
representação de classe, ajuda de
custo para serviços fora da sede
de exercício da função, licença re-
munerada para curso no exterior e
indenização de férias sem lei ante-
rior aprovada pelo Congresso.

Em junho de 2011, o CNJ editou
a Resolução nº 133 que equiparou

Ele propôs Ação Direta
de Inconstitucionalidade
contra resolução
do Conselho
Nacional de Justiça

as vantagens dos membros do Mi-
nistério Público aos Magistrados,
alterando os dispositivos da pró-
pria Lei Orgânica da Magistratura,
sem o respeito ao devido processo
legislativo.

 “A Constituição determina que
toda a concessão de vantagens aos
servidores deverá ser feita median-
te lei, devidamente apreciada pelo
Congresso e não por Resolução
administrativa”, afirma Marchezan.
Portanto, tanto a criação de vanta-
gens como as modificações da Lei
Orgânica da Magistratura Nacio-
nal são de competência exclusiva
do Congresso, e não do Conselho
Nacional de Justiça.

A Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade objetiva o controle da cons-
titucionalidade das leis e atos nor-
mativos (como é o caso da Resolução
nº 133 do CNJ), pelo Supremo Tribu-
nal Federal. A Mesa da Câmara é
parte legítima, nos termos do art. 103,
inciso III da Constituição Federal,
para ingressar com a respectiva ação
a fim de declarar a inconstitucionali-
dade da Resolução do CNJ.

O total da conta para os cofres
públicos é estimado em R$ 82 mi-
lhões, referente aos últimos sete
anos. Ou seja, em torno de R$ 11,7
milhões por ano. “Isso certamente
vai acontecer nos tribunais esta-

duais. Assim como já fizeram com a
parcela autônoma de equivalência,
os magistrados também devem pe-
dir o benefício, de forma adminis-
trativa, sem a aprovação de uma
lei”, afirma Marchezan.

Acidente na BR-158

deixa dois mortos

Júlio de Castilhos

Na manhã de ontem, um aciden-
te envolvendo uma moto e uma ca-
minhonete resultou na morte de
duas pessoas em Júlio de Casti-
lhos. Além das vítimas fatais, mais
uma pessoa ficou ferida. A colisão
ocorreu por volta das 9h30, na BR-
158, próximo ao trevo de acesso à
cidade.

Conforme a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) a caminhonete F250,
com placas de Humaitá, trafegava
em sentido de Santa Maria-Júlio de
Castilhos quando se chocou com a
moto, que teria saído de
um acesso a um depósito de má-

quinas.
As vítimas fatais foram Uruba-

than Filipe Sobrera Araújo, 23 anos,
motociclista, e Antônio dos San-
tos, 79 anos, carona da moto. O
outro veículo era conduzido por
Maycon Rodrigo Avozani, 33 anos,
que foi encaminhado ao hospital
de Júlio de Castilhos com ferimen-
tos leves.

O acidente aconteceu próximo a
uma curva e, com o choque, os
veículos caíram em um barranco às
margens da rodovia. Segundo a
PRF,  o trânsito da região não foi
afetado.

Apreensão de CNH - Uma
guarnição da Brigada Militar (BM)
atendeu uma ocorrência de acidente
com lesões na noite de terça-feira.
Ao chegarem na Rua Elvídeo de Aze-
vedo, no Bairro Juscelino Kubits-
chek, os policiais encontraram um
rapaz de 21 anos que aguardava a
chegada de uma ambulância. Ele foi
socorrido pelo Serviço de Atendi-

Copa Hélio Portella
Em função das chuvas do início

da semana, Juventude x Gauchão,
que seria segunda aconteceu on-
tem com a vitória do Juventude nos
pênaltis por 5 a 4. No tempo normal,
a partida terminou em 2 a 2. O time
do Juventude disputa partida no
sábado, a partir das 18h, no Imem-
buy, com o vendedor no jogo desta
quinta-feira. A disputa entre Noal x
UFSM, que deveria sair ontem, fi-
cou para hoje. As partidas aconte-
cem no Imembuy, a partir das 18h15,
pela 2ª fase da competição.

Loterias
Lotomania

 01 07 16 17 24

26 35 40 41 45

47 53 54 55 64

67 71 72 90 94

Concurso  1217

Acumulou. Estimativa de
prêmio de R$ 2,1 milhões para
o próximo concurso, a ser rea-
lizado neste sábado.

Quina
Concurso  2819

17 33 41 54 71

Resultados Extra-oficiais

1º 39.442
2º 03.065
3º 78.725
4º 72.214
5º 65.910

Federal
Extração 4630

Estimativa de prêmio de R$ 2,1
milhões para o próximo concur-
so, a ser realizado hoje.

Acumulou. Estimativa de
prêmio de R$ 5 milhões para o
próximo concurso, a ser realiza-
do neste sábado.

Mega-Sena
Concurso 1361

  23 27 30 37 38 44

mento Móvel de Urgência (SAMU),
e levado ao Pronto-Atendimento do
Patronato.

De acordo com o registro na polí-
cia, o teste do bafômetro realizado
no condutor acusou 0,3 mg de álcool
no sangue. Diante dos fatos, ele teve
sua Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) apreendida. Os passageiros
do outro carro tiveram lesões leves.

Jovem de 21 anos

é baleado em Itaara
Um rapaz de 21 anos foi baleado

no tórax, por volta das 17h, da últi-
ma terça-feira, em Itaara. A Brigada
Militar foi chamada para atender
uma ocorrência de possível tenta-
tiva de homicídio. Ao chegar à Vila
Etelvina, os policiais encontraram
a vítima caída, e com um ferimento

provocado por arma de fogo nas
costas.

O jovem foi encaminhado ao
Hospital Universitário de Santa
Maria (HUSM), onde passou por
uma cirurgia. Até o fechamento desta
edição, a vítima seguia internada em
estado regular no HUSM

Para Marchezan, concessão de vantagens deverá ser feita mediante lei
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Escolas querem mais
mudanças no carnaval

Quinta-feira

09 de fevereiro de 2012

Suplemento do Jornal A Razão. Não
pode ser vendido separadamente

segundo@arazao.com.br

Escolas de Samba - Associação propõe alterações no regulamento do desfile

Carnaval
 A FISMA oficializou apoio ao Carnaval da 4ª Colônia. Serão 7 noites de Carna-

val, em 7 comunidades diferentes. A festa inicia neste fim de semana em Vale
Vêneto. A FISMA apoiará com peças publicitárias, de forma a destacar a cultura, o
desenvolvimento turístico da região.
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Morre o cantor Wando
Faleceu nesta quarta-feira, em

Minas Gerais, o cantor e composi-
tor Wando, 66 anos, vítima da do-
ença aperosclerótica, entupimento
das artérias por gordura.

Os médicos responsáveis pelo
cantor explicaram em entrevista co-
letiva realizada na tarde de ontem
que foram feitas manobras de res-
suscitação, mas que ambos os pro-
cedimentos não surtiram efeito.
Wando passou mal às 5h40, com
queda de pressão sanguínea. Foi
tratado com medicamentos que fa-
zem a pressão subir e foram ajusta-
dos os parâmentros do ventilador,
que faz ventilação mecânica para
fazê-lo respirar.

"Houve a piora cardíaca súbita,
que culminou com a parada cardía-
ca às 6h40. Apesar de todos os
esforços ele não respondeu e veio
a falecer às 8h", detalhou Heberth
Mioto, chefe de cardiologia do Bi-
ocor.

Wando deu entrada no Biocor
Hospital no dia 27 de janeiro, quan-
do foram feitos exames que cons-

tataram o entupimento de 3 artéri-
as. Ele seria submetido a uma cirur-
gia de ponte de safena, mas sofreu
um infarte já no dia 28. "Quadros
semelhantes ao de Wando chegam
a 80% de chance de morte", finali-
zou.

O velório do cantor Wando co-
meçou às 17h20 desta quarta-feira
no cemitério Bosque da Esperan-
ça, no bairro Jaqueline, em Belo
Horizonte (MG). Os familiares re-
ceberam o caixão com o corpo do
cantor bastante emocionados.

Ao contrário do que estava pre-
visto, a família liberou a entrada
dos fãs. Por isso, o caixão com o
corpo do cantor teve de ser retira-
do da sala de velório e levado até o
corredor do cemitério, possibilitan-
do que o público presente acom-
panhe a cerimônia.

Wando esteve em Santa Maria
em show do aniversário de 60 anos
do Jornal A Razão, comemorados
em 1994. O enterro do cantor será
realizado na manhã de hoje em Belo
Horizonte.

Grande público foi ao Cemitério Bosque da Esperança, em Belo
Horizonte, para se despedir do cantor Wando, falecido ontem

Tudo pronto para o Festival
de Músicas Carnavalescas
Ontem encerrou o prazo para re-

alização das inscrições para o Fes-
tival de Músicas Carnavalescas.
Ao todo, concorrem sete sambas,
cinco sambas enredos particulares
e oito sambas enredos de escolas.

A reunião com os inscritos e os
representantes das Escolas de
Samba para definir a ordem de apre-
sentação das músicas e de passa-
gem de som será no dia 10, a partir
18h, também na sede do jornal A
Razão. A passagem de som será no
dia 15, das 17h até as 19h, no palco
da Gare da Viação Férrea.

O Festival de Músicas Carnava-
lescas será realizado no próximo

dia 15, a partir das 21h, no largo da
Gare da Viação Férrea, sendo que
no intervalo das apresentações, o
espetáculo é do Grupo Caindo no
Pagode da Cohab Santa Marta

Carnaval nas ondas do rádio - A
partir de hoje à noite, a Rádio San-
tamariense começa a transmitir a
programação do Carnaval de Santa
Maria. O time que profissionais da
emissora, formado por Luiz Carlos
Druzian, Marion Mello, Jorge Ro-
drigues “Faísca” e Matheus Bel-
trame, estreará na cobertura do Co-
quetel das Rainhas, na sede
campestre do Clube Recreativo
Dores.
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A Associação das Escolas de
Samba de Santa Maria esta propon-
do para Secretaria de Cultura, orga-
nizadora do carnaval de rua santa-
mariense, algumas alterações no
regulamento do desfile das Escolas,
que acontece entre os dias 16 e 18 de
fevereiro na Avenida Liberdade. Se-
gundo os sambistas, o objetivo é
solucionar problemas que acontece-
ram em outras edições da festa.

A primeira mudança sugerida é
em relação ao número de jurados,
que conforme os dirigentes da asso-
ciação de sambistas, está defasado
em relação ao crescimento da festa
de momo na cidade.

“Acreditamos que somente 10 ju-
rados, sendo um por cada quesito, é
um número muito pequeno para San-
ta Maria, já que temos oito escolas e
um número muito grande de pessoas
envolvidas. Um grande avanço seria
colocar dois jurados por quesito para
uma decisão mais justa”, salientou
Valdomiro Messias, que também res-
ponde pela presidência da Escola de
Samba Barão do Itararé.

Segundo Messias, a composição
do corpo de jurados também é outra
alteração proposta pela associação.
“Estamos propondo também que os
jurados sejam de fora do estado, já
que há muitas relações de amizade e
parceria entre os carnavalescos gaú-
chos. É importante também que es-
tes jurados de outros estados sejam
interados da real situação do carna-
val de Santa Maria e de suas escolas
de samba, assim do modo como ava-
liamos os nosso desfiles. Aí sem te-
remos uma verdadeira imparcialida-

de nos julgamentos dos quesitos
dos desfiles”, ressaltou Valdomiro
Messias.

As outras mudanças propostas
pela Associação das Escolas de
Samba é em relação a infraestrutura
disponibilizada para os desfiles na
Avenida Liberdade.

“Algumas mudanças simples se-
rão fundamentais para melhorarmos
o carnaval de rua da cidade. A pri-
meira é aumentar e isolar a área de
concentração, permitindo somente
a entrada exclusiva de integrantes
da escola que vão desfilar. Uma ou-
tra alteração importante é o prolon-
gamento da dispersão, que propor-
cionará um melhor fluxo para os
carros alegóricos e, consequente-
mente, da própria escola que está
desfilando” disse o vice presidente
da entidade, Paulo Silveira, que tam-

bém é vice presidente da Escola de
Samba Barão do Itararé.

Outra ação sugerida pelos diri-
gentes carnavalescos e que, segun-
do eles,  trará melhorias para o desfile
é a remoção ou a elevação de fios
elétricos para não atrapalhar as ale-
gorias apresentadas.

As propostas e mudanças pedi-
das pelos sambistas serão apresen-
tadas para a secretária de Município
de Cultura, Iara Druzian, no próximo
dia 16, quando será realizada uma
reunião para definir as regras da fes-
ta de momo na cidade.

A Associação das Escolas de Sam-
ba de Santa Maria tem oito associa-
das: Vila Brasil, Barão de Itararé, Tre-
vo de Ouro, Mocidade Independente
das Dores, Unidos do Itaimbé, Impé-
rio da Zona Norte, Unidos de Camobi
e Imperatriz Academia de Samba.

Associação das
Escolas de Samba quer
mudanças no corpo de

jurados e na
infraestrutura da

Avenida Liberdade com
objetivo de melhorar o

carnaval de rua

Em visita ao jornal A Razão, carnavalescos apresentaram as razões do
pedido de mudanças no regulamento do carnaval da Avenida Liberdade
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Escolas querem mais
mudanças no carnaval
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Santa Maria Shopping
Entrada R$ 12,00

 SALA 1

O palhaço – Classificação
12 anos – Dublado
Sexta, sábado, domingo e
quarta-feira – 15h, 17h e 19h
Segunda, terça e quinta-fei-
ra – 17h e 19h

Imortais – Classificação 16
anos – Legendado
Sexta, sábado, domingo e
quarta-feira – 21h

SALA 2
As aventuras de
Agamenon – o repórter –
Classificação 14 anos – Du-
blado
Sexta, sábado, domingo e
quarta-feira – 15h30, 17h30,
19h15 e 21h
Segunda, terça e quinta-fei-
ra – 17h30, 19h15 e 21h.

Royal Plaza Shopping
Entrada R$ 13,00

Cinema 3D
Entrada R$ 13,00

Entrada R$ 10,00 e R$
20,00

Royal 1
Viagem 2 – A ilha misteri-
osa – Classificação livre –

Dublado
Sexta e sábado – 13h30,
15h30, 17h30, 19h30 e
21h30

Royal 2

A filha do mal – Classifica-
ção 14 anos – Legendado
Sexta e sábado – 14h,
15h50, 17h40, 19h30 e
21h20

Royal 3

A bela e a fera – Classifi-
cação livre – 3D – Dublado

Cinema programação

* As grades de programação são
divulgadas pelas empresas que adminis-

tram as salas de cinema da cidade.

MALHAÇÃO 

Alexia ajuda Moisés e implora para

que ele deixe de atormentá-la. Gabriel

conta para Alexia sobre a gravidez de

Cristal e desconfia que o pai seja To-

más. Gabriel tira satisfações com To-

más por causa de Cristal. Nelson sai

para procurar emprego, mas acaba

indo surfar na praia. Um famoso mes-

tre de kung fu vai à academia e pede

para lutar contra Betão.Vinícius se

encontra com Charlene, enquanto fala

com Débora sobre Laura ao telefone.

Helena desconfia do bronzeado de

Nelson. Betão reclama de dor no om-

bro. Moisés manda Carcará fotogra-

far Alexia e Vinícius. Laura fica atônita

ao chegar em casa e ver a festa que

Débora e seu ex-marido prepararam.

Alexia ouve a gravação da conversa

deTomás contra Cristal.

A VIDA DA GENTE

Ana e Lúcio falam sobre o casamento

com Júlia. Manuela e Gabriel se diver-

tem em um karaokê. Moema se emo-

ciona em seu primeiro dia de aula na

faculdade. Vitória e Ana avisam a Ce-

cília e Sofia que elas poderão se en-

frentar novamente. Celina fica admira-

da ao saber que Lourenço pediu a

guarda de Tiago na justiça.Iná fica

consternada com o ressentimento que

Manuela ainda tem por Ana. Alice e

Sofia chegam à sorveteria onde Bár-

bara está com Marcos. Lourenço faz

o teste de DNA. Vitória vai à sorveteria

e fica furiosa ao ver Alice, Sofia, Bár-

bara e Marcos juntos. Celina procura

Lourenço.

AQUELE BEIJO

Vera aconselha Vicente a pedir para

Lucena depor a seu favor. Claudia

procura Lucena. Grace Kelly arma

um plano com Maruschka para man-

Os resumos dos capítulos estão
sujeitos a mudanças em função da

edição das novelas

Resumo das novelas
ter Marisol na Comprare. Lucena ques-

tiona Rubinho sobre a denúncia contra

Vicente. Locanda recebe um buquê de

flores enviado por Jorge e Felizardo se

revolta. Herondi diz para Iara que Jose-

lito está de olho nas terras do Covil.

Lucena afirma para Vicente que con-

fessará que o dinheiro depositado na

conta pertence a ela. Alberto mostra o

protótipo da embalagem do creme para

Bernadete e Ana Girafa. Damiana in-

venta que Jorge ligou para Locanda e

deixa Felizardo ainda mais intrigado.

Maruschka flagra Lena mexendo em

suas gavetas. Vicente leva Lucena para
falar com Vera.

FINA ESTAMPA

Vera aconselha Vicente a pedir para

Lucena depor a seu favor. Claudia pro-

cura Lucena. Grace Kelly arma um pla-

no com Maruschka para manter Mari-

sol na Comprare. Lucena questiona

Rubinho sobre a denúncia contra Vi-

cente. Locanda recebe um buquê de

flores enviado por Jorge e Felizardo se

revolta. Herondi diz para Iara que Jose-

lito está de olho nas terras do Covil.

Lucena afirma para Vicente que con-

fessará que o dinheiro depositado na

conta pertence a ela. Alberto mostra o

protótipo da embalagem do creme para

Bernadete e Ana Girafa. Damiana in-

venta que Jorge ligou para Locanda e

deixa Felizardo ainda mais intrigado.

Maruschka flagra Lena mexendo em

suas gavetas. Vicente leva Lucena para

falar com Vera.

VIDAS EM JOGO

Cleber pede que Lucas lhe poupe o

sofrimento e o mate. Lucas anestesia

Cleber. Guilherme alerta Augusta so-

bre a possibilidade de Raimundo ten-
tar matá-la para que ela não possa

vender seu patrimônio. Lucas mente

para Juliana sobre onde está. Lucas

diz a Cleber que retirou a bala de seu

joelho. Lucas afirma que a dor que ele

sente não se compara à perda de

Andrea. Cleber implora para se leva-

do ao hospital. Francisco leva Rita ao

hospital para conhecer Miguel e Pa-

trícia fica decepcionada. Lucas tem

uma alucinação com Andrea e quase

bate com o carro, caindo no choro.

Nelize diz a Edmundo e Marcolino

que Francisco está sendo egoísta ao

colocá-los em risco e que o melhor

seria que ele não cumprisse a mis-

são.

Edmundo argumenta que os interes-

sados em impedir Francisco de con-

seguir o dinheiro temem que, próximo

ao fim do pacto, ele e Marcolino se

dirijam para a casa do milionário. Au-

gusta fala para Adalberto que contará

para Marialice e Vinicius sobre a sua

decisão de vender a confeitaria. Adal-

berto ressalta que Raimundo pode

entrar em seu caminho.  O dono do

restaurante a convida para almoçar

lá e Ernesto segue Divina de moto.

Rita diz a Patrícia que Francisco não

permitirá que Regina visite Miguel em

casa. Rita sugere que Patrícia procu-

re um apartamento. Marialice e Vini-

cius garantem que devolverão a con-

feitaria para Augusta e aceitam

comprar o estabelecimento. Raimun-

do vai atrás de Regina e os seguran-

ças tentam impedí-lo. Regina nega

ter envolvimento com Elton ou com a

morte de Andrea. Lucas ameaça Re-

gina. Carlos instala câmeras de se-

gurança na confeitaria. Nelize recebe

uma visita que lhe oferece dinheiro

para se afastar até o fim do pacto, de

forma que Francisco.

Quinta 9/02/2012

Sexta e sábado – 13h50,
15h40 e 17h30

As aventuras de Tintim –
Classificação livre – 3D –
Dublado
Sexta e sábado – 19h20 e
21h30

Royal IV
Millenium – Classificação
16 anos – Legendado
Sexta e sábado – 15h, 18h
e 21h
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Funções Carnavalescas (1)
Depois de um janeiro marcado pela seca, parece que desde

que fevereiro inaugurou, São Pedro resolveu não dar trégua. Por
isso, para não estragar o brilho do concurso da Rainha do Carnaval
de Santa Maria, a comissão organizadora do evento já bateu o
martelo na mudança de local. A grande final, que seria na Gare da
Estação Férrea, foi transferida para o ginásio Farrezinho, no
Centro Desportivo Municipal. Por lá, na sexta-feira, à noite, a
cidade vai conhecer sua nova soberana do samba. Meninas lindas
e cheias de ginga estão na disputa. Prestigie!

Funções Carnavalescas (1)
Boa dica para prestigiar, também, é o lançamento oficial do

carnaval. A partir de hoje a cidade começa a “tremer” com as muitas
atrações que estão reservadas para o evento mais esperada do ano.
O ato, que irá reunir as oito escolas de samba vai acontecer também
no Farrezinho, em virtude da possibilidade de chuva.

3SOCIAIS
Quinta-feira, 9/02/2012

"Para entender o coração e a mente de uma pessoa, não olhe para o

que ela já conseguiu, mas para o que ela aspira" (Gibran Khalil)

NOS CÉUS
Tanto na Base Aérea daqui, quanto nas ou-

tras localidades, as passagens de comando

foram muito bem prestigiadas. Na coluna de

hoje, alguns destaques.
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Viviana Fronza, clicada em recente formatura... ... e Bianca Pisani, nos agitos do carnaval

Flávio dos Santos Chaves, major brigadeiro do ar e
comandante da Quinta Companhia Aérea Regional,
em Santa Maria, com a esposa Dayse  Chaves

Jane Ruppenthal com Rafaela da Rocha Vargas, Ana Lopes de
Andrade e Elaine Regina Bastos Serpa
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Marta e
Manoel

Caravaca
(foto) já

estão no
Peru, onde

acompa-
nham, pelos

próximos
dias, a filhota
Maria Eduar-
da Caravaca,

Miss Brasil
Baby, no
concurso

Miss Univer-
so. A dulpa
sonha em
voltar para

casa, no dia
14 com o

título

Marcelo Franceschi/A Razão

Tim! Tim!
- Ricardo Bassi, Guilher-

me Zanini, Cláudio Lovatto e
Ismael Schenini integram,
hoje, o time de aniversarian-
tes da quinta-feira. Parabéns!

- Também soprando uma
velinha está a gravidíssima
Mariane Oppermann, que
conta nos dedos o dia da
chegada do Gabriel. Ela e o
já paizão, Lucas de Oliveira,
estão numa ansiedade só.

Canudo
Muitos paetês coloridos

imitam confetes e enfeitam
o convite de formatura de
Tayane Alcântara Araújo,
que cola grau em Publicida-
de e Propaganda pela Uni-
versidade Federal de Santa
Maria, ao cair da tarde de
amanhã. Passadas as ceri-
mônias, a garota recebe seus
convidados na Casa de Reti-
ro, para uma grande festa. A
temática de carnaval prome-
te agradar em cheio quem
participar da “folia”.

Cidade
maravilhosa

Em época de férias, Mari-
zete Almeida e Valquirea
Monteblanco desfrutam das
belezas da capital do Rio de
Janeiro. A dupla rumou para
lá no início desta semana e
curte dias de muito sol nas
praias cariocas.

Sandra Rebelatto e Regina Biacchi Emanuelli, em Florianópolis
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Palavras cruzadas diretas

Quinta-feira 9/02/2012

VARIEDADES 4

Horóscopo

 Tome cuidado com a precipitação. Evite o
nervosismo, ansiedade e a desconfiança em
si mesmo. Acautele-se. As influências não
são propícias. Você pode sentir interesse
pela filosofia ou religião. Evite hoje, todo tipo
de exagero.

Aquário 21/01 a 19/02

 Hoje poderá elevar-se no plano social, quer
pelo que fizer, quer pela colaboração que
poderá receber de pessoas amigas e com-
preensivas. Novos conhecimentos e alegrias
estão em perspectiva.

Peixes 20/02 a 20/03

Sentimentalmente, este será um grande dia.
Procure aproveitá-lo do melhor modo possí-
vel. Vida afetiva e conjugal, favorecida. Evi-
te ações judiciais e discussões por dívidas
ou créditos.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Período feliz com muitas novidades e atra-
ções, principalmente nos assuntos senti-
mentais e pessoais. O seu trabalho trará
bons resultados bem como os negócios e
novas amizades. Não descuide da saúde e
não se precipite em nada.

Escorpião 23/10 a 21/11

Acautele-se um pouco diante das notícias
que ouvir, falsas ou favoráveis. Dia excepci-
onal para a vida amorosa e conjugal. Contro-
le suas despesas domésticas. Esses fatos
poderão mudar os seus caminhos.

Libra 23/09 a 22/10

 Faça o que puder para aumentar suas
amizades ou então, conservar as que já fez
no passado. Evite atritos com quem quer que
seja a fim de não criar inimigos, declarados
ou ocultos. Fluxo favorável para o trabalho, o
lar e a família.

Virgem 23/08 a 22/09

Aproveitando suas oportunidades para fa-
zer novas amizades e arquitetar novos pla-
nos para ganhar dinheiro, demonstrará ser
prático. Esteja atento para uma novidade ou
uma visita. Alguma coisa boa vai acontecer.

Leão 22/07 a 22/08

Fase de aumento da energia física e da
confiança. A vida profissional começará a se
estabilizar, mas logo terá de sofrer reformas.
Pequenos conflitos com a pessoa amada e
problemas com negócios financeiros.

Câncer 21/06 a 21/07

 Seus projetos pessoais continuarão a se
desenvolver de forma positiva, trazendo os
primeiros resultados práticos. Momento im-
portante na vida familiar, na qual poderá
encontrar um equilíbrio emocional e interior
muito profundo.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Estabilização das novas situações no tra-
balho. Você poderá agora usufruir de certos
benefícios criados nesse âmbito. Conversas
importantes com amigos, aumentando sua
compreensão e sua vivência emocional. Eles
poderão ajudá-lo nos estudos e nos assun-
tos de ordem intelectual.

Touro 21/04 a 20/05

Período de recolhimento, de meditação e de
contato com certos conflitos interiores. Será'
bom não forçar as situações nem tentar
continuar certas atividades. Procure consi-
derar as limitações do momento, aprendendo
a se revigorar com elas.

Áries 21/03 a 20/04

Sagitário 22/11 a 21/12

 Indícios de êxito nas questões que deman-
dem sigilo, loteria, jogos, esportes e casa-
mento. Dia excelente para resolver um pro-
blema financeiro. A coragem e o dinamismo
continuarão sendo o seu ponto forte. Abuse
deles.

Não aguento mais choro

Eu já ando de saco cheio com a
permanente ladainha de algu-
mas figuras para as quais está

tudo errado, para as quais o país não
tem jeito, pois os governantes e polí-
ticos são todos corruptos e safados e
a roubalheira grassa como nunca; para
aos quais a absurda carga tributária é
causa da quebra das empresas e os
empresários trabalham apenas para
sustentar o governo (como se o go-
verno fosse um fim em si mesmo!).

O que irrita, a mim pelo menos, é
que, em boa parte das vezes, quem
mais reclama é quem mais deve, quan-
do não quem mais sonega, quem mais

se furta ao cumprimento de obriga-
ções comezinhas e que são de todos.
A má gestão, a ganância, a ausência
de planejamento e a desafeição pelo
uso de ferramentas e tecnologias ade-
quadas à vida moderna, não são fatos
que passem pela cogitação de tais
figurinhas como causa de seus trope-
ços e insucessos empresarias. É-lhes
muito fácil atribuir à carga tributária, à
voracidade fiscal e ao tamanho do
Estado (são adeptos do Estado míni-
mo) o seu fracasso como empreende-
dores. Sim, eles querem Estado míni-
mo e contraditoriamente, ao mesmo
tempo, que o Estado lhes forneça edu-
cação, saúde, segurança, estradas,
energia, saneamento básico, etc. São
capitalistas de ocasião (quando lhes
convém e lhes é lucrativo), não que-
rem assumir riscos e sustentam que
os prejuízos (e não importa a causa

deles) devem ser socializados, devem,
indistintamente, ser suportados pela
sociedade, lógica decorrência do não
recolhimento do que é devido. É, ami-
gos, em razão de minhas atividades
profissionais e das relações sociais e
comunitárias tenho visto coisas de
arrepiar os cabelos.

De outra parte, e este é um interes-
santíssimo fenômeno brasileiro, dife-
rentemente do que ocorre em outros
países, aqui as empresas quebram, mas
os empresários continuam muito bem
de vida, obrigado! É como se, mesmo
com a quebra das empresas, nada se
alterasse em suas vidas. Óbvio, que
os bens que ostentam (mansões, co-
berturas, carrões) estão em nome de
laranjas e a vida social intensa que
quase sempre levam não lhes acarreta
qualquer tipo de constrangimento (são
imunes a isso).

Crônica

Esses chorões contumazes esque-
cem que, ao seu lado, normalmente
se têm referências opostas à sua cho-
radeira desabrida. Óbvio, que todo
mundo reclama da carga tributária,
mas nem por isso os empresários, em
sua maioria, deixam de trabalhar, de
produzir e de pagar os tributos devi-
dos. A maior parte deles, repito, gera
renda e produz a riqueza, que, adian-
te, com o recolhimento ao Erário (mes-
mo a contragosto) dos tributos devi-
dos, será partilhada entre todos, na
forma de serviços públicos, de obras
de infra-estrutura ou de projetos so-
ciais de desconcentração de renda.
Ah, não nos esqueçamos: quem real-
mente suporta a carga tributária, é o
consumidor final, que paga, por pro-
dutos, bens e serviços, preços nos
quais estão embutidos todos os tri-
butos sobre eles incidentes.

Antônio
Cândido Ribeiro

Sociais de Faxinal do SoturnoSociais de Faxinal do Soturno

A jovem Pietra
M a r c u z z o
Ceretta, da vi-
zinha S J do
Polêsine, de-
butou no Clu-
be Cruzeiro de
Faxinal do So-
turno. Ela é fi-
lha de Neuza
e Vicente
Ceretta.

Entre as lindas
debutantes

cruzeiristas,
estava Júlia

Canzian Marion
de Nova Palma e
filha de Fabiane e
Valdemir Marion.

O dia 21 de
janeiro marcou a
união matrimoni-
al de Magali
Brondani e
Márcio Coradini,
na localidade de
Sítio Alto –
Faxinal do
Soturno.

Veio da cidade de
Agudo, debutar no

Clube Cruzeiro a
jovem Djulia

Graciela
Achterberg que tem

como pais Eleana
e Gelson

Achterberg.
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Suplemento do jornal

+ mais+ mais+ mais+ mais+ mais

Você também quer estampar a capa do Caderno Teen? Então mande a sua
foto e telefone para teen@arazao.com.br e você poderá ser selecionada!

A
pós ser considerada a mais
bela gaúcha em 2011, a atu-
al Miss Rio Grande do Sul

Infanto-Juvenil, Marilinda Corrêa,
está se preparando para repre-
sentar o estado em uma nova eta-
pa do concurso. Desta vez em Sal-
vador, na Bahia, onde no mês de
agosto disputará o título máximo
da beleza juvenil brasileira.

A santa-mariense conta que
sua preparação para o concurso
na capital baiana já começou, e
que além de freqüentar a acade-
mia quatro vezes por semana,
pratica dança no Avenida Tênis
Clube em outros dois horários
semanais e ensaia muito com o
seu avô, Carlos Camargo, corri-
gindo erros e apreendendo mais
sobre passarela e comunicação.

“Ele me obriga a falar mais, a
me expressar com clareza, além
de me aperfeiçoar ainda mais na
passarela, sempre melhorando o
meu desfile. O meu avô é o meu
grande incentivador e é para ele
que dedico meus títulos de bele-
za”, ressaltou Marilinda, já sali-
entando que com roupas e ma-
quiagem, ela não se preocupa: seu
avô disponibilizou os melhores
profissionais de seu salão, o Car-
los Cabeleireiro, para explorar ao
máximo o seu biotipo de loira e
alta: uma típica gaúcha.

E os títulos não são poucos e
começaram cedo. Com apenas 1
ano e oito meses estreou na pas-
sarela, na cidade de Esteio, parti-
cipando do “Talentos da TV” e se
classificou entre as cinco mais
bonitas. Em 2007 foi a ganhadora
do Miss Santa Maria  Infantil e,
depois, Miss Rio Grande do Sul e
Miss Brasil Infantil. Em 2008, con-
quistou o Rainha dos Balneários
Infantil, assim como no ano de
2010, quando levou para casa a
faixa de Rainha dos Balneários
Juvenil. Ganhou também o A Mais
Bela Estudante de Santa Maria de
2009 e também o Glamour Girl de
2010. Em 2011 foi a vez do Miss
Santa Maria Juvenil, e, neste ano,
se sagrou a mais bela gaúcha In-
fanto Juvenil no Miss Rio Grande
do Sul 2012.

“O último título de beleza que
ganhei foi também o começo de
minha preparação para ir a Bahia
disputar o Miss Brasil. Participei
na semana passada do concurso
Musa do Sol, em Candelária, e me

Garota santa-mariense
conta como é a
sua preparação
para disputar o Miss
Brasil Juvenil 2012

vi entre 32 candidatas, quase to-
das adultas e todas lindas. Apren-
di muito e ainda ganhei uma mo-
tocicleta de prêmio. Foi um dos
concursos mais organizados que
participei e também um dos mais
empolgantes, com carreatatas,
apresentações, jantares e um
grande baile”, salientou a nova
Musa do Sol.

A moto foi direto para garagem
esperar os dezoito ano de Mari-
linda, mesmo sob protestos da
mãe e do avô: “Eles acham que
moto é muito perigosa e que eu
devia vender, mas é também um
prêmio muito especial para mim.
Gostaria de esperar até ter idade
para tirar a CNH e dar umas vol-
tas por aí. Daí vou pensar em que
fazer com ela”, ressaltou quase
que rindo e olhando para mãe que
acompanhava a entrevista.

Moda
Música
Games
Cinema

Marilinda se considera uma
pessoa caseira. Gosta de ficar em
casa assistindo filmes com as ir-
mãs. “Somos bastante unidas”,
disse. Além disto, adora um shop-
ping, internet, sair com amigos e
almoçar fora com a família. Mas
sabe também que somente da be-
leza não se pode viver. “Estou no
2º ano do Ensino Médio do Insti-
tuto de Educação Olavo Bilac. Já
estou pensando em fazer um cur-
so superior e, tudo indica, vai ser
Medicina. Gosto da área da saú-
de e me identifico muito com ci-
rurgia plástica”.

Enfim, Marilinda vai a Bahia
mostrar o quê que a gaúcha tem. E
nós sabemos que é muito mais
que beleza e personalidade. Pois
Marilinda, em seu jeito especial
que a destaca entre tantas bele-
zas, é linda, simplesmente,.

Quem estampa a Guria da Capa desta
semana é Andressa da Silva Ferreira. Aos 17
anos, a jovem é estudante da Escola Estadual
de Ensino Médio Professora Maria Rocha e, des-
de maio do ano passado, também é estagiária
da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Um
dos seus objetivos de vida é conquistar
uma vaga em um curso de Direito. “Que-
ro ser a primeira juíza da família”, co-
menta.

A guria garante que é “solteira
convicta e baladeira oficial”. “Gos-
to de ser livre. Liberdade não tem
preço”, afirma. Andressa gosta
de sair com as amigas e de mú-
sica sertaneja. Entre os cantores
favoritos estão Jorge e Mateus.
Ela também tem o hábito de ler,
principalmente, livros policiais.

Andressa ainda explica que é
“colorada fanática” e comenta
como é ser a única torcedora
do Internacional na famí-
lia: “Adoro aquela com-
petição, a adrenalina
do pessoal alfine-
tando”.

Simplesmente, Marilinda
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Anunciada nova série de Watchmen

H
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Lançamento de novas histórias não foram aprovadas
pelo criador  da trama, Alan Moore

Paixão, Rolling Stone e Rock and roll
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Ficção e realidade se misturam em um
filme que atiça qualquer apreciador do bom e
velho rock and roll. Assim pode ser descrito,
“Quase Famosos”, de Cameron Crowe.  A tra-
ma apresenta um fã do rock adolescente, cha-
mado William Miller  (Patrick Fugit) que con-
segue um trabalho na tradicional revista
americana Rolling Stone. No emprego, ele deve
acompanhar a banda fictí-
cia Stillwater na primeira ex-
cursão pelos Estados Unidos.

Neste trajeto, como já era
de se esperar, ele vai conhe-
cendo o cenário do rock se-
tentista. Ao mesmo tempo
em que se envolve com o universo cercado
de muita música, festas e álcool, o jovem
ainda tem que prezar pela objetividade e
imparcialidade “jornalística”.  Algo que nem
sempre é tarefa fácil.

O longa é marcado pelo encanto e a saga-
cidade de Miller, que teve a vida transforma-

da pelos álbuns de rock da irmã.
 Após ser convidado pelo editor
da revista para colaborar com
a publicação, o adolescente su-
gere uma matéria com a banda
que começa a despontar no ce-
nário musical. Assim, sai a ex-
cursionar como “gente grande”,

mas tendo sempre
que avisar a mãe
por onde anda.

No caminho, ele
vive fatos inusita-
dos que se mistu-
ram com histórias

reais vividas pelo diretor Came-
ron Crowe. Este, desde jovem
acompanhou ícones como Led Zeppelin, 
Lynyrd Skynard e The Who para escrever
matérias publicadas na Rolling Stone.
Entre as cenas, está a de uma tempestade
que faz com que o avião onde estão os
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Letícia Sarturi Isaia

Quase Famosos

Título original: Almost Famous
Lançamento: 2000 (EUA)
Direção: Cameron Crowe

alescos
Sneak
Fios carnavalescos

as foliãs também podem investir em co-
ques desfiados, tranças e até mesmo
tramas que podem ser posicionadas
como se fossem tiaras.

Já se você quer mais praticidade, pode
recorrer a faixa de cabelo ou chapéu. 
Outro acessório que está conquistando
um espaço entre as brasileiras é a cas-
quete. De diferentes tamanhos e forma-
tos, é fácil de ser fixada no cabelo e
chama a atenção ao visual, assim como
as tiaras com aplicações de plumas ou
pedrarias.

Quer cair no samba ainda mais boni-
ta? Além de uma boa maquiagem, você
pode investir em acessórios práticos e
confortáveis para aproveitar o Carnaval.
Para isso, basta recorrer à itens prontos
ou penteados frescos e divertidos.

Com acessórios que qualquer mulher
possui em casa, é possível garantir um
look diferenciado. Com elásticos e five-
las coloridas são criados rabos de cava-
lo tradicionais ou  laterais. Além disso,

A DC Comics, editora norte-americana que
possui os direitos de Watchmen, confir-
mou ontem o lançamento de edições ba-

seadas nos personagens da trama em quadri-
nhos. A série de sete histórias deve ser chamada
de “Before Watchmen”, “Antes de Watchmen”
em português,  e já causa polêmica.

A nova proposta da graphic novel lançada
em 1986 irá abordar, de forma separada, os perso-
nagens da trama. As histórias serão
escritas como se acontecessem an-
tes da trajetória escrita por Alan Mo-
ore. Este não está feliz com o lança-
mento do projeto e afirmou que a
ação é vergonhosa. “Tendo a inter-
pretar este último desenvolvimento
como uma espécie de confirmação
de que eles ainda dependem de idei-
as de 25 anos atrás”, comentou o
autor ao New York Times.

Apesar da crítica, Moore apon-
tou que não deve processar a DC
Comics: “Não quero dinheiro. Só
quero que isso não aconteça. Até
onde sei, não há prelúdio nem con-
tinuação para Moby Dick”.

De acordo com publicação de
“O Globo”, os co-editores do atual
trabalho, Dan DiDio e Jim Lee, es-
clareceram, em nota, que após 25
anos de existência, os personagens
de Watchmen devem ter novas his-
tórias para serem contadas. “É nos-
sa responsabilidade como editores
encontrar novas formas de manter
nossos personagens relevantes”,
anunciaram DiDio e Lee. “Nós bus-
camos os melhores escritores e ar-
tistas da indústria para construir
em cima da complexa mitologia ori-
ginal”, completam.

Um dos desenhistas convida-
dos para trabalhar no projeto, John
Higgins, também falou sobre o

projeto. “O desafio é escrever histórias moder-
nas e relevantes para 2012 e mostrar o que pode
ser feito com respeito e consideração ao material
original que inspirou tantas pessoas. ‘Watch-
men’ teve muita influência na narrativa dos qua-
drinhos e é um clássico atemporal. Se pudermos
criar histórias que serão lidas daqui a 25 anos,
será uma conquista e uma recompensa”, analisa.

integrantes da banda e o jovem jornalista
enfrente problemas. O desespero é tama-
nho que os músicos começam a revelar
segredos do passado, achando que não
vão mais viver.

Rabo de cavalo lateral com
fivelas coloridas

Trança de cabelo pode ser
posicionada como uma tiara

Casquetes dão um toque sofis-
ticado ao visual

A HQ foi escrito por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons.
As 12 edições foram lançadas nos Estados Unidos entre 1986
e 1987. O sucesso foi tamanho, que a trama teve mais de dois
milhões de cópias vendidas. Após mais de duas décadas,
“Watchmen” já se consolidou como clássico.
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A candidata Thaís Dornelles, do Grêmio de
Subtenentes e Sargentos, teve o apoio da ami-
ga Raíssa Martis, que foi princesa em 2011 na
categoria juvenil da Rainha das Piscinas. As
duas aguardavam ansiosas pela escolha dos ju-
rados

Maria Dornelles e Maria Clara Marchi torce-
ram pelas candidatas do Clube Dores durante
a escolha da Rainha das Piscinas, concurso
promovido por A Razão com patrocínio de
Mate Leão, neste domingo na Sociedade Re-
creativa Bela Vista

Mariana Martins e Mariane Soares posa-
ram ao lado de Marília Martins, que con-
correu na categoria adulta pelo convênio
do Inter Santa Maria com o Corinthians
no concurso que teve 48 candidatas de
onze entidades e clubes
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