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Ponte centenária é atração turística
Travessia que foi utilizada por tropeiros virou cartão-postal do distrito de Criúva, em Caxias do Sul
ALINE ECKER / ESPECIAL / CP construção no Passo do Korff, garantindo a ligaCelso Sgorla
ção de Caxias do Sul com os Campos de Cima
Ponte do Korff, nome dado em homenagem
da Serra e sua presença na rota comercial do
a uma família alemã que ajudou a colonizar
centro brasileiro. A travessia fica entre Criúva e
o lugar, uma centenária obra sobre o Rio das
o município de Campestre da Serra. Da sede do
Antas, é uma das mais antigas e importantes
distrito até a ponte são 12 quilômetros de estraatrações turísticas de Criúva, distrito de Caxias
da de chão. A construção começou em 1904 e
do Sul. De acordo com historiadores, a decisão
demorou quatro anos para ser concluída.
sobre o local da construção causou divergênA estrutura em aço foi trazida da Alemanha
cias políticas entre a Associação dos Comerde navio até São Sebastião do Caí. De lá até
ciantes de Caxias e outros moradores do NorCriúva, foi transportada por carretas e desceu a
deste gaúcho, em 1904. Conforme o livro “CâSerra em cargueiros. Como a ponte era utilizamara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul – 100 anos de história”, de Maria Estrutura de aço com 108m de comprimento veio da Alemanha da pelos tropeiros, foi construída com roletes
para que, durante a travessia, tivesse movimentaAbel Machado e Vania Beatriz Merlotti Herédia, a tes, que pleiteavam a obra em Criúva.
A Associação buscou apoio do deputado esta- ção e não sofresse danos. A ponte não possui paponte deveria ligar Caxias ao planalto gaúcho e ao
mercado do centro do país. A construção seria na dual Avelino Paim, do Partido Republicano de Va- rafusos. Foi montada com rebites e tem 108 melocalidade de Passo do Zeferino, em Antônio Pra- caria. A parceria foi decisiva, e então decidiu-se tros de comprimento e 19,6 metros de altura. O
do; porém, essa não era a vontade dos comercian- atender ao pedido dos caxienses, autorizando a assoalho é de madeira e os pilares são de pedra.
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Brinquedoteca diverte crianças de 11 escolas
A Brinquedoteca do Centro
SERENO AZEVEDO / ESPECIAL / CP na. A visita dos pequenos alude Atendimento à Criança e ao
nos é feita por agendamento.
Adolescente de Carazinho foi
A professora Daniela Stern
um dos projetos agraciados
explica que diariamente duas
neste ano com o Prêmio Gesescolas levam turmas ao local
tor Público, conferido pelo
para cerca de três horas de diSindicato dos Auditores de Fiversão. O transporte das esconanças Públicas do Rio
las até a Brinquedoteca, que
Grande do Sul (Sindaf). O cenocupa um dos prédios do centro, localizado no bairro Flotro, é feito com ônibus da preresta, garante diversão a 1,4
feitura. “As crianças precisam
mil crianças de 2 a 6 anos que
desenvolver o aprendizado
freqüentam as 11 escolas mubrincando”, destaca Daniela.
nicipais de Educação Infantil.
No local, há salas de jogos,
As crianças dispõem, na
ginástica, literatura, música,
Brinquedoteca, de 12 espaços
informática, palco de teatro e
para recreação e brincadeiras. Projeto premiado pelo Sindaf é desenvolvido há 2 anos de shows, uma cozinha, uma
“São mais de mil peças de brinquedos”, enfatiza a secre- casa de bonecas com quarto e salão de beleza. Para tortária municipal de Educação, Elisabete Medeiros. Duas nar o ambiente atrativo todos os espaços são decorados
professoras acompanham as atividades durante a sema- e pintados com cores que chamam a atenção.
GRAVATAÍ

CAIBATÉ

Santuário de Caaró
espera 15 mil fiéis
Neste domingo, no Santuário de
Caaró, a diocese de Santo Ângelo,
promove a 71ª Romaria dos Santos
Mártires Missioneiros, os jesuítas
Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e
João de Castilhos. Esta será a primeira peregrinação coordenada pelo
novo bispo diocesano, dom José Clemente Weber, que assumiu a função
em agosto deste ano. A programação
terá início às 8h30min, com a acolhida aos romeiros. Às 9h30min, começa a via-sacra com a bênção das
águas e a celebração de missa. No
início da tarde haverá a Tribuna
Missionária. Este ano, a romaria
abordará o tema “Água e paz – o espírito paira sobre as águas”. São esperados 15 mil fiéis na procissão.

ERECHIM

Campeonato de laço agita rodeio Obra narra feitos missioneiros
A penúltima rodada do 20 Campeonato Municipal de Laço é a atração
deste domingo, a partir das 9h, no Parque Municipal de Eventos Ireno Michel, em Gravataí. A atividade ocorre durante o primeiro final de semana do
10o Rodeio Internacional do Mercosul. Neste domingo, saem mais cinco finaALTEMAR OLIVEIRA / ESPECIAL / CP listas da competição.
Segundo a coordenadora do Departamento de Tradição e Folclore da Fundação
Municipal de Arte e
Cultura (Fundarc),
Carla Luz, dos 53 piquetes inscritos, dez
já estão na final. O
tradicionalista José
Carlos Corrêa Costa,
do CTG Aldeia dos Anjos, é o grande homeParque Municipal Ireno Michel é o palco das provas
nageado do rodeio.
o

IJUÍ

Dia da Cidadania
mobiliza entidades
Serviços nas áreas de saúde e
educação, cortes de cabelo, confecção de documentos e oficialização de
casamento serão oferecidos por entidades locais neste domingo, na Praça da República, em mais um Dia e
Ronda da Cidadania. O evento resulta de parceria do Executivo e do
Judiciário, em homenagem aos 167
anos da Brigada Militar.
Estima-se que 10 mil pessoas sejam atendidas gratuitamente entre
10h e 18h, na Praça da República.
Entre as entidades mobilizadas estão Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Identificação da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Associação dos Cabeleireiros, Sesc, Sesi, Senai, Senac, Unijuí, Unimed e escolas.

A reitora da Universidade Regio- nho maluco”, “A cobrinha sapeca” e
nal Integrada (URI) e autora de livros “A formiga Ferrão-Ferrugem”, abriinfantis, Mara Regina Rösler, está gam um elenco de personagens do
lançando a obra
mundo animal que
“Histórias missioadquire vida nos
neiras para criancontos, narrando
ças”. São quatro
episódios dos Sete
contos que sintetiPovos das Missões.
zam um fabulário
Há poucos dias,
missioneiro criado
turmas de 4a série
da URI – campus de
para traduzir às
crianças do Ensino Livro sintetiza fabulário missioneiro Erechim, encenaFundamental feitos registrados na ram as quatro histórias para uma
região nos séculos XII e XVIII.
apresentação na instituição. O livro
O cenário do livro é o dos Sete Po- de Mara Regina têm ilustrações de
vos das Missões, lugar da imagina- Lisandro Carpes, de Frederico Westção e da criatividade. O espaço ex- phalen, e é da Editora da URI. A auplora os campos, os animais e as flo- tora publicou também “Trem de carres. “Pássaro pensador”, “Morcegui- retel” e “O Elefante trombudo”.

NOVO HAMBURGO

Diocese prepara as comemorações do jubileu
Está confirmada para 28 de março a chegada à cida- ga, no Centro. A diocese de Novo Hamburgo abrange as
de do embaixador do Vaticano no Brasil, o núncio Lo- cidades dos vale do Sinos e do Paranhana e da Encosta
renzo Baldisseri, que representará o Papa João Paulo II da Serra, que somam mais de 1 milhão de habitantes.
nas comemorações dos 25 anos da diocese de Novo Estarão envolvidas na programação 44 paróquias.
SUSI MELLO / JORNAL NH / ESPECIAL / CP
Hamburgo. O Jubileu de PraUm dos destaques, previsto
ta terá uma extensa prograpara 2 de novembro, será a cemação apresentada à imprenlebração de uma missa no
sa pelo bispo diocesano, dom
Santuário Padre Reus, em São
Osvino Both. Em sua primeira
Leopoldo. Missa crioula e hovisita à diocese, ele receberá
menagens à juventude, aos
representantes civis de 23 cimilitares, aos casais e aos
dades, entre os quais prefeinascidos no ano de fundação
tos, vereadores e juízes. Tamda diocese – 1980 – também
bém conversará com educaestão incluídas na programadores das principais instituição, que se encerra em 20 de
ções de ensino da diocese e
novembro com um evento que
manterá encontro com os 30
deverá reunir mais de 50 mil
bispos do Estado.
pessoas no pavilhões da
No dia 30 de março, dom
Fenac, em um momento eucaLorenzo celebrará uma missa
rístico que terá a apresentana Catedral São Luiz Gonza- Dom Osvino (E) anunciou a visita do Núncio Apostólico ção do padre Zezinho.

Sesc lança em S. Leopoldo
16o clube Maturidade Ativa
São Leopoldo — O 16º Clube
Sesc Maturidade Ativa será lançado
na cidade terça-feira, às 19h, na Sociedade Ginástica. Pessoas acima de
60 anos são estimuladas a atividades de promoção da saúde, intercâmbio cultural e trabalho comunitário. O Sesc São Leopoldo já realiza
ações dirigidas à terceira idade, como oficina de dança e alongamento.
Em dezembro, haverá baile com arrecadação de alimentos não-perecíveis para entidades assistenciais.

Feira em Três de Maio terá
serviços de saúde e lazer
Três de Maio — A 7ª edição da
Feira Municipal de Saúde ocorrerá
no próximo dia 24, na Praça da
Bandeira. As ações serão promovidas pela secretaria e unidades de
saúde. Segundo a coordenadora do
projeto, enfermeira Sandra Dummel, haverá atividades das 14h às
20h. Empresas, escolas e entidades
participarão da programação, que
inclui os brinquedos do Sesc, verificação da pressão arterial, exames de
mama e teste de acuidade visual.

Ibama treina brigada para
combater incêndio no Taim
Rio Grande — O Ibama iniciará
amanhã o treinamento do grupo que
atuará na Brigada de Incêndio da
Estação Ecológica do Taim. Participarão do curso com instrutores do
Sistema Nacional de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais
30 homens residentes no entorno da
Esec e em Rio Grande, Santa Vitória
e Pelotas. Segundo o administrador
da unidade de conservação do Taim,
Amauri Mota, integrarão a brigada
os 14 alunos com melhor nota.

Criado grupo de apoio a
portadores de melanoma
Passo Fundo — Os portadores de
melanoma já contam com grupo de
apoio no município. Esse tipo de tumor de pele atinge grande número
de pessoas e, se não for diagnosticado de forma precoce, traz risco de
morte. Segundo o médico Edison
Luiz Covatti, a iniciativa tem como
objetivo auxiliar a minimizar preocupações e permitir a integração do
doente na comunidade. Já há 115
pacientes cadastrados. Mais informações pelo telefone (54) 311-8733.

Oficina presta consultoria
a empresários moveleiros
Canela — Representantes de nove empresas moveleiras de Canela
reúnem-se no dia 26 para a segunda
etapa do curso Oficina Gerencial,
promovido pelo Sebrae/RS. A atividade ocorrerá na Associação Comercial e Industrial local, às 13h30min.
A Oficina Gerencial é uma consultoria em grupo, dividida em oito módulos, baseados nos controles financeiros básicos e em marketing. Os
encontros ocorrem a cada 15 dias.

Uruguaianenses poderão
fazer teste de PSA gratuito
Uruguaiana — A Liga Feminina
de Combate ao Câncer lança nesta
segunda-feira, no Laboratório Biosul, a 2ª Campanha de Prevenção do
Câncer de Próstata. A meta é conscientizar sobre uma das doenças
que mais matam no país, atingindo
um a cada 10 homens. Serão realizados de forma gratuita 250 exames
de PSA, que permite rastrear tumores. Os testes são direcionados a homens com 50 anos ou mais.

