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CORREIO DO POVO

Romaria começa com 100 mil fiéis
Núncio apostólico participou do primeiro dia da festa no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio
Celso Sgorla
maior manifestação religiosa da região da
Serra reuniu ontem mais de 100 mil pessoas,
no primeiro dia de sua realização. A Romaria de
Nossa Senhora de Caravaggio, em sua 127a edição, está cada vez mais popular e atraindo milhares de fiéis de todo o Rio Grande do Sul, de outros
estados e países vizinhos. Os organizadores
esperam receber mais de 300 mil fiéis até amanhã, quando se encerra o evento, em Farroupilha.
Ontem, a celebração contou, além da presença
do bispo diocesano de Caxias do Sul, dom Paulo
Moretto – que comemorou 30 anos de bispado –,
com o maior representante do papa Bento XVI no
país, o núncio apostólico do Brasil, dom Lorenzo
Baldisseri. O governador Germano Rigotto entregou oficialmente a dom Paulo Moretto a lei
12.478, que transforma o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em patrimônio histórico e
cultural do Estado. De autoria do deputado Ruy
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FERNANDO SBERSE / ESPECIAL / CP seu povo a Nossa SePauletti, a lei foi sancionada pelo governanhora do Caravaggio”.
dor no dia 8 deste mês.
Desde as primeiras
horas da madrugada e
Rigotto também
participou da missa em
durante todo o dia, onhomenagem à padroeitem, milhares de pessoas fizeram a pé o trara do santuário e destacou que o local é uma
jeto de 17 quilômetros
referência para a fé e a
entre Caxias do Sul e
Farroupilha, onde fica o
religiosidade de fiéis
não só dos gaúchos,
santuário. As duas cimas de todo o país e do
dades tiveram feriado
exterior, além de já faem homenagem à sanzer parte da história e
ta. Os romeiros acomda cultura gaúcha. O
panharam as missas,
que acontecem a cada
governador ressaltou
ainda que “a Serra, Missa campal é o ponto alto das celebrações nos 3 dias hora. Durante o final de
uma das regiões mais importantes para o desen- semana, as celebrações acontecem das 6h da mavolvimento econômico do Rio Grande do Sul, nhã até o final do dia. O ponto alto dos três dias
cresceu muito alicerçada na fé e na devoção de de festa é a missa campal, sempre às 10h30min.

Devotos fazem caminhada de 7 quilômetros

Inauguradas obras
em dois municípios

shows musicais e comercialização de
artigos religiosos. O sol e a temperatura agradável, de cerca de 20 graus,
contribuíram para a participação de
aproximadamente 30 mil fiéis, de
acordo com os organizadores.
Neste sábado, o evento segue com
uma programação inédita, especialmente dirigida a motociclistas e jovens. No domingo, haverá procissão
motorizada, que também contará
com a presença de cavalarianos. A
expectativa é de que cerca de 7 mil
veículos e centenas de gaúchos a cavalo participem do ato. O local preferido dos devotos durante a festa é o
Monumento da Prece, em honra a
Nossa Senhora de Caravaggio, localizado no Parque Saiqui.

O governador Germano Rigotto
inaugurou ontem, em São Nicolau, a
restauração da RS 561 e, em Alecrim, a construção do trecho final da
RS 540. Com 28,6 quilômetros, a RS
561 liga São Nicolau à RS 168. As
obras, iniciadas em novembro de
2005, foram realizadas por meio do
Programa de Conservação, Restauração e Manutenção de Rodovias, o
Crema-RS, que utiliza recursos do
Banco Mundial (Bird). No total, foram investidos R$ 2,63 milhões na
recuperação da estrada.
Em Alecrim, foram construídos
5,8 quilômetros para finalizar a RS
540, com investimentos de R$ 3,1
milhões, no trecho entre a sede do
município e Vila Santo Antônio.

CANELA

ROZANGELA ALLVES / ESPECIAL / CP

Monumento da Prece, no Saiqui

Milhares de fiéis percorreram a pé
cerca de 7 quilômetros ontem para
fazer orações e pagar promessas durante a 46a Romaria e Festa de Nossa
Senhora de Caravaggio de Canela,
que segue até domingo. Muitos estavam com os pés descalços e carregando cruzes. A grande presença de
crianças e adolescentes chamou a
atenção. A procissão partiu da frente
da Catedral de Pedra, às 8h30min, e
foi comandada pelo bispo dom Osvino Both e pelo pároco Edson Batista
de Mello. Os devotos seguiram com a
imagem da santa de Caravaggio até o
Parque Saiqui, onde foi celebrada
uma missa campal, que terminou
pouco depois do meio-dia.
À tarde, houve apresentações de

SÃO LEOPOLDO

LAJEADO

Prevista chuva forte
neste final de maio

Vendas livres de tributação agitam a cidade

A MetSul Meteorologia, de São
Leopoldo, prevê chuva forte e até
temporais em pontos isolados do
Estado neste final de maio. Conforme a previsão, a precipitação da próxima semana poderá ser uma das
mais importantes do ano até agora,
com potencial de amenizar a situação nos municípios castigadas pelo
déficit hídrico. “Os dados ainda controvertem muito sobre os volumes
que podem ser registrados, a ponto
de algumas simulações computadorizadas indicarem acumulados até
superiores a 100 milímetros para o
Sul e o Centro do Rio Grande do Sul,
enquanto outras mal chegam a 50”,
comenta Eugenio Hackbart, Diretor
da MetSul Meteorologia.

DEOLÍ GRÄFF / ESPECIAL / CP receram 8 mil litros de comO Dia de Liberdade de Impostos mudou a rotina do cobustível a R$ 1,40/l. A conmércio de Lajeado ontem.
cessionária Gambatto vendeu
Consumidores formaram filas,
por R$ 14 mil um Palio que
desde quinta-feira, para discustaria R$ 23 mil com imputar 20 tipos de produtos copostos. No total, 50 pessoas fimercializados sem incidência
zeram propostas para doação
de tributos. As senhas foram
a entidades assistenciais, cridistribuídas às 10h de ontem,
tério para a compra do carro.
uma por pessoa. A iniciativa
A empresa Tritec venceu, com
da Associação da Classe Méum lance de R$ 8.010,00, padia (Aclame) de Porto Alegre
ra a Apae, Sociedade Lajeateve apoio da Associação Codense de Auxílio aos Necessimercial e Industrial (Acil), do
tados, Sociedade de AssistênSindilojas, CDL e Câmara de
cia à Infância Desamparada e
Indústria e Comércio Regiode Auxílio aos Necessitados de
Passeata
no
Centro
reuniu
empresários
e
trabalhadores
nal, entre outras entidades.
Lajeado e Fundação para ReaDVDs, microondas, computadores, cimento, com- bilitação das Deformidades Crânio-Faciais. “Precisamos
bustível e alimentos foram ofertados com descontos de mostrar a população que é ela quem paga os tributos”,
até 56%, beneficiando 2 mil pessoas. Quatro postos ofe- frisou o presidente da Acil, José Inácio Lenz.

URUGUAIANA

ERECHIM

Coordenados pelo tenente-coronel Moisés Gomes Goulart, 57 policiais do
Batalhão Ambiental, do BOE de Santa Maria e do 1o Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, apreenderam ontem, em Uruguaiana, 1.264 litros
de gasolina e 90 litros de diesel. Eles utilizaram 18 viaturas para realizar batidas em 15 pontos de
MIGUEL CASTANINI / ESPECIAL / CP
comercialização clandestina de combustíveis trazidos da Argentina. Foram autuadas 13 pessoas,
que responderão por
crime ambiental e
descaminho. Também
foi apreendido um veículo com tanque adulterado. Na vizinha cidade de Paso de los Libres, o litro da gasoliGasolina clandestina é acondicionada em garrafas PET na custa R$ 1,40.

ÉRICO MARTINS / ESPECIAL / CP
Mais de 8 mil peças já
foram arrecadadas na
Campanha do Agasalho
2006, iniciada dia 7 deste
mês em Erechim. Segundo o secretário municipal
de Cidadania e Habitação,
Nelso Leite, diariamente
chegam centenas de contribuições em roupas, calçados e cobertores.
Conforme a coordenadora da Central de Doações, Ângela Tirello, 3,6
mil peças, entre roupas, Central foi instalada na Secretaria de Cidadania
calçados e cobertores, já foram repassadas a famílias carentes. Os donativos
podem ser entregues nos postos de coleta da prefeitura, secretarias municipais, Hospital Santa Terezinha e nas lojas associadas à CDL. Coletas domiciliares acima de dez peças podem ser solicitadas pelo fone (54) 3522-9277.

Operação apreende combustível Recebidas mais de 8 mil doações

Prefeitura de Santa Maria
inaugura PA no Patronato
Santa Maria — A partir deste domingo, a população de Santa Maria
passará a contar com o Pronto Atendimento Municipal Flávio Miguel
Schneider, no bairro Patronato. O
serviço é credenciado pelo SUS. O
prédio central do novo posto concentrará os atendimentos do PA
adulto e do atual Centro MaternoInfantil. As duas alas contam com
12 leitos cada, para acomodar pacientes em observação, e outros dois
para casos que exigem isolamento.

Seminário Regional Afro
debate luta pela igualdade
Bagé — Termina hoje, no Complexo São Pedro, o I Ojuobá – Seminário Regional Afro – promovido pelo Grupo Kilombo. Com o tema “Respeitando a diversidade e lutando pela igualdade”, estão sendo apresentados painéis sobre educação, saúde, turismo étnico e quilombos, diversidade no mercado de trabalho,
religiosidade de matriz africana e
cultura negra. O ingresso é 1 quilo
de alimento não-perecível, que será
doado a entidades assistenciais.

Pedágio divulga postos de
recolhimento de donativos
Carlos Barbosa — A Campanha
da Solidariedade 2006 promove hoje, a partir das 10h no centro da cidade, o Pedágio Informativo, em parceria com a Brigada Mirim. A atividade deve sensibilizar a população
sobre a importância da campanha e
informar os locais dos postos de coleta de donativos. “Contamos com a
participação efetiva da comunidade”, revelou a primeira-dama, Marisa Shäfer Chies. A campanha prossegue até o dia 17 de junho.

Festival reúne corais de
3 países em Uruguaiana
Uruguaiana — Acontece hoje o
15o Festival Uruguaianense de Integração de Corais. Reunirá corais de
Monte Caseros e Paso de los Libres
(Argentina), Artigas e Bella Unión
(Uruguai), Santana do Livramento,
Erechim e de Uruguaiana. No encerramento da programação, os corais
interpretarão “Va pensero”, da ópera
“Nabuco”, de Verdi, e o Hino de Uruguaiana. O evento, na Catedral de
Sant’Ana integra as comemorações
dos 160 anos de Uruguaiana.

Prefeitura de Farroupilha
cede área a caingangues
Farroupilha — A Prefeitura de
Farroupilha cedeu uma área de
7.836 metros quadrados para uso
dos índios caingangues, localizada
próximo ao Parque Santa Rita. No
local, que será dotado de infra-estrutura básica, o governo do Estado
construirá 15 casas para os índios.
A empresa proprietária do imóvel
atualmente ocupado pelos caingangues construirá um pavilhão para
que eles confeccionem artesanato.

Comitiva da Amfro busca
subsídios em Bella Unión
Barra do Quaraí — Foi realizada
ontem, em Barra do Quaraí, reunião
da Associação dos Municípios da
Fronteira-Oeste (Amfro). Prefeitos,
vereadores e secretários visitaram
plantações de cana-de-açúcar e
uma usina em Bella Unión, no Uruguai. A Amfro projeta estudos sobre
a viabilidade de instalação de uma
usina e plantações de cana como
atividade alternativa de emprego e
renda da sua área de abrangência.

