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CIDADES

Fósseis são atração em Candelária
Mostra de Paleontologia expõe ossadas de animais com 250 milhões de anos que viveram no RS
Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues,
de Candelária, abre hoje a Mostra de PaleonO
tologia, com fósseis de animais que viveram na re-

de e servirá para divulgar o potencial histórico
existente no município. Além disso, Rodrigues diz
que um dos sonhos é obter a adesão da comuni-

LULA HELFER / ESPECIAL / CP
gião no período Triássico, há 235 milhões de
anos. Entre as ossadas que estarão em exposição
se encontram crânios de dissinodonte adulto e filhote, Karamuru vorax e rincossauro. No município há vestígios do material nas localidades de Linha Facão, Linha Boa Vista, Bom Retiro, Picada
Escura, Pinheiro e Botucaraí.
As réplicas dos animais em exposição foram
reconstituídas na Argentina e montadas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O secretário de Turismo, Cultura e Desportos de Candelária, Carlos Rodrigues, explica que o município
realiza uma campanha para criação do boneco
Candino, que deverá se tornar o mascote da cida- Em primeiro plano, o crânio de um Karamuru vorax

dade, com a criação de figuras nos jardins de suas casas com motivos paleontológicos.
A mostra segue até o final do mês e a expectativa é receber a visita de alunos de diversas partes
do Estado. O museu tem no acervo 403 peças,
que vão desde o período Triássico até a colonização da região. Desde 1920, instituições e pesquisadores vêm levando material fóssil de Candelária, que hoje se encontra em várias partes do
mundo. No município também foram encontrados, em setembro de 1999, restos de um mamífero de 230 milhões de anos. A região Central do
Estado possui grande concentração de fósseis do
Triássico, período que vai de 250 a 202 milhões
de anos. Em uma faixa de Vila Mariante até a cidade de Mata, existe a única seqüência brasileira
de afloramento de sedimentos dessa fase.

SÃO JOÃO DO POLÊSINE

SANTA MARIA

A Quarta Colônia de Imigração
Italiana prepara o 18º Festival Internacional de Inverno, promoção do
curso de Música da UFSM, que
acontecerá de 27 de julho a 3 de
agosto. O lançamento ocorre hoje,
às 20h, no Salão Paroquial de Vale
Vêneto, distrito de São João do Polê-
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A milonga “O Muro”, letra de Vaine
Darde e música de Mauro Marques,
interpretada por Jairo Fernandes, o
Lambari, venceu o 2º Minuano da
Canção Nativa, que se encerrou na
madrugada de ontem no Centro Desportivo Municipal. A campeã ganhou
o troféu Vento Minuano mais R$ 3
mil. A segunda colocada foi “Um Acorde de Milonga”, de Jaime Vaz Brasil e
Pedro Guerra, defendida por Ana
Krieguer. “Milonga para o Chimarrão”, cantada por Daniel Torres, versos de Rodrigo Bauer e música de Érlon Péricles, levou o terceiro lugar.
Durante as três noites do festival
foram arrecadadas 2,5 toneladas de
alimentos, que serão encaminhados à
Rede Solidariedade - Comitê Santamariense de Combate à Fome e à Miséria. O festival fez parte da programação dos 145 anos de Santa Maria. Lambari levanta o troféu do 1º lugar

UFSM lança Festival de Inverno Três milongas vencem Minuano
sine, com uma apresentação do
Quarteto de Clarinetas da UFSM.
Entre as atrações confirmadas
para o festival estão oficinas de contrabaixo, com Milton Masciadri
(Brasil/EUA); violino, com Gernot
Winischhofer (Áustria); viola, com
Mark Neumann (Canadá/EUA); vioCP MEMÓRIA loncelo, com Kim Cook (EUA); violão, com
Bruno Giufreddi (Itália); piano, por Andrea
Hengel (Alemanha) e
por Pietro Massa (Itália); flauta transversal, com Songul Seidel
(Turquia); clarineta,
com Jorge Montilla
(Venezuela/EUA); e
trombone/tuba, com
João Areis (Brasil) enEvento ocorre entre as belezas naturais do Vale Vêneto tre outros cursos.

Estado
TEUTÔNIA — A secretaria municipal da Cultura lançou concurso
com o objetivo de escolher um
slogan para o município, que
completa 22 anos neste mês. As
sugestões podem ser feitas até 30
de maio nas escolas locais. Informações pelo tel. (51) 3762-1263.
TRÊS PASSOS — A Paróquia
Santa Inês realiza no próximo
domingo a 10ª Romaria ao Santuário dos Mártires do Alto Uruguai. O padre Manoel Gomez
Gonzalez e o coroinha Adílio Daronch foram assassinados em 21
de maio de 1924, na localidade
de Feijão Miúdo, em Três Passos,
RIO GRANDE — A equipe do escritório regional do Ibama doou à
Comunidade Terapêutica Vida
Nova 180 quilos de peixe apreendidos na última sexta-feira em
Arroio do Sal. A carga estava em
três barcos catarinenses e era resultado de pesca de arrasto dentro das 3 milhas da costa, onde é
proibida essa prática. A entidade
beneficiada atua na recuperação
de dependentes químicos.

SOLEDADE

Intoxicação leva 85 pessoas para o hospital
Até o início da noite de ontem, 85 pessoas já haviam
sido internadas com sintomas de intoxicação alimentar
no Hospital de Caridade Frei Clemente, de Soledade. Segundo o setor de internações, as pessoas começaram a
chegar na emergência do hospital por volta das 20h de
domingo. Conforme a secretária municipal de Saúde,
Elia Piccoli Valendorff, o grupo havia participado de uma
festa religiosa no domingo, que reuniu cerca de 6 mil devotos de Santa Rita de Cássia, no bairro Botucaraí.
Conforme a secretária, existe suspeita de que a intoxicação tenha sido causada pelo consumo de bolo, pu-

dim ou creme servidos na festa. A Vigilância Sanitária
coletou amostras dos doces, que serão analisados pelo
laboratório da Universidade de Passo Fundo.
Em conseqüência dessas internações, o Hospital Frei
Clemente ficou com os seus 144 leitos ocupados e tiveram que ser improvisadas camas com colchões e roupas
cedidas pelo Albergue Municipal. “Transformamos quartos privativos em enfermarias”, disse a enfermeira supervisora Odete Tramontini. Foram mobilizados seis
médicos e 15 enfermeiros para o atendimento das pessoas. A maioria dos intoxicados é formada por crianças.

RIO GRANDE

Prédio da Beneficência vai a leilão no dia 27
EDUARDO BELESKE / JORNAL AGORA / ESPECIAL / CP
O prédio do hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência será leiloado, por determinação da Justiça, às 15h do próximo dia 27,
para o pagamento de reclamatórias trabalhistas. O imóvel compreende uma área de terreno de 5 mil metros quadrados e outra de alvenaria com 2 mil metros quadrados, avaliadas em R$ 1,8 milhão em 21
de maio de 2001. O prédio está arrolado por lei municipal entre os
bens de relevância cultural, porque a fachada de frente para a rua General Vitorino foi construída em 1897. Em função de problemas financeiros, o hospital está fechado há três anos.
O prédio foi arrendado em abril do ano passado por uma cooperativa de ex-funcionários do hospital. O presidente do Conselho Deliberativo da Beneficência Portuguesa, Giacomini Batista Giusepe, informou que a assessoria jurídica da instituição vai tentar sustar o leilão. Imóvel é considerado de relevância cultural

BORJA
Ação fiscaliza cargas perigosas SÃO
Hospitais
enfrentam a pior crise
A terceira operação integrada de
A operação Ambiente Seguro tem
fiscalização do transporte rodoviário
de produtos perigosos de 2003 será
realizada nesta terça-feira na RS
135, km 70, na região do Planalto,
entre 8h e 18h. O trecho a ser fiscalizado é a principal rota de transporte de cargas do Pólo Industrial da região e terá a participação da Polícia
Rodoviária Estadual, Inmetro,
Fepam, Ibama, Secretaria da Fazenda, bombeiros e Brigada Militar.

caráter preventivo e educativo ao
conferir os itens obrigatórios exigidos por lei para o transporte de produtos perigosos. A ação faz parte de
um programa de cooperação firmado entre os estados integrantes do
Codesul – Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e Mato Grosso do
Sul. O objetivo é a redução dos acidentes envolvendo esse tipo de carga
nas rodovias desses quatro estados.

Os dois hospitais da cidade, o São Francisco e o Ivan Goulart, enfrentam
a pior crise financeira dos últimos anos. Em função disso, vai ser solicitado
auxílio de emergência ao secretário estadual de Saúde, Osmar Terra, que visita São Borja nesta quinta-feira. Os hospitais fizeram uma fusão há mais de
um ano para a racionalização de custos mas, mesmo assim, tiveram em
2002 déficit de R$ 1,6 milhão. Além disso, a dívida do São Francisco, anterior à fusão, é de quase R$ 2 milhões e o IPE deve o correspondente a três
meses de serviços. Moacir Auzani, um dos administradores, diz que, além
de auxílio emergencial, renegociação das dívidas e recebimento dos atrasados, é preciso diminuir o atual nível de despesas. Além idsso, é preciso reduzir o número de servidores mas não há receita para indenizações.

CORREIO DO POVO

Projeto Sentinela registra
147 casos de abuso sexual
Uruguaiana — Desde que foi
criado, em julho do ano passado, o
Projeto Sentinela, executado pela
Prefeitura de Uruguaiana com recursos federais, já registrou 147 casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes, 36 dos
quais nos últimos quatro meses. Segundo a psicóloga Carolina Machado, menores com idades entre 9 e 12
anos se prostituem nas imediações
do Porto Seco Rodoviário e na avenida Setembrino de Carvalho.

Consórcio intermunicipal
encerra convênio com HU
Santa Maria — Em reunião realizada ontem, na 4ª Coordenadoria
Regional de Saúde, os representantes das 37 prefeituras que fazem
parte do Consórcio Intermunicipal
de Saúde decidiram encerrar o convênio no atendimento de emergência
com o Hospital Universitário. A saída do Estado do convênio pesou na
decisão dos prefeitos. Uma nova
reunião será realizada para tratar
do futuro dos 70 funcionários que
trabalham no consórcio.

Parceiros Voluntários dão
apoio a doentes em Bento
Bento Gonçalves — A unidade da
Parceiros Voluntários e a Liga Feminina de Combate ao Câncer estão
unidas na luta contra o câncer desde o início do ano. A cada semana,
dez voluntários visitam os pacientes
em casa. Segundo a coordenadora
da Parceiros, Daiane Predebon, a intenção é acompanhar seu tratamento. “Queremos saber se eles estão tomando os remédios corretamente e
quais os problemas enfrentados”,
diz. O apoio é estendido às famílias.

Indústria paulista poderá
ter unidade em P. Fundo
Passo Fundo — O prefeito Osvaldo Gomes encaminhou à Câmara o
protocolo de intenções assinado, em
São Paulo, com a Deb’ Maq para instalação de unidade da empresa na
cidade. O protocolo prevê isenção do
IPTU por 7 anos e auxílio com serviços de infra-estrutura. Segundo o
prefeito, a unidade será instalada no
Distrito Industrial do Valinho e vai
produzir máquinas e equipamentos.
A previsão é de que gere 500 empregos diretos e cerca de 200 indiretos.

NH cria um bônus para a
Campanha do Agasalho
Novo Hamburgo — A novidade da
Campanha do Agasalho neste ano
na cidade é um bônus de R$ 5,00. O
doador poderá escolher seis modalidades de contribuição: bônus para
compra de alimentos, capas de chuva, agasalhos, cobertores e fraldas
geriátricas. Além disso, até 31 de
agosto, podem ser doados agasalhos
em 70 pontos de arrecadação. A meta da prefeitura é ultrapassar as
38.015 peças obtidas em 2002.

Fórum debaterá ações de
entidades para os idosos
Cândido Godói — O 1º Fórum
Municipal da Terceira Idade acontece nesta quarta-feira, às 14h, no salão paroquial da igreja matriz. O encontro é iniciativa da Associação dos
Clubes da Terceira Idade da Regional 1, que abrange 10 cidades. Segundo o coordenador da entidade,
José Renato Scherer, o fórum vai
ouvir as intenções e ações em prol
dos idosos e encaminhar carta à Secretaria Estadual de Saúde.

