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Rodovia é interditada no
interior de Venâncio Aires
Venâncio Aires — O Daer interditou ontem a RS 422 para passagem
de automóveis nas imediações de Linha Arroio Grande, no interior de
Venâncio Aires. O motivo é a interdição da ponte situada nas proximidades da entrada para Linha Marechal
Floriano, que cedeu devido às enxurradas ocorridas nos últimos meses. Os motoristas procedentes de
Monte Alverne, que se dirigem a Venâncio Aires, devem fazer o desvio
pela localidade de Linha Sapé.

Executivo tenta aprovar a
cobrança de iluminação
Pelotas — A Câmara de Pelotas
vota hoje o projeto do Executivo que
cria a Contribuição de Iluminação
Pública. A proposta já foi rejeitada
em dezembro de 2002. Em outubro
deste ano, a matéria voltou ao Legislativo, mas foi retirada pelo Executivo, por falta de apoio. Na semana
passada, o presidente da CEEE, Antônio Carlos Brites Jaques, favorável
à cobrança, tentou convencer os
três vereadores do PMDB, que são
contra o projeto, a mudarem o voto.

Bento ganha espaço para
produzir ervas medicinais

Bento Gonçalves — A Pastoral da
Saúde Bento Gonçalves, mantida
pela paróquia de Santo Antônio, firmou convênio com o Centro Federal
de Educação Tecnológica para expandir a fitoterapia na cidade. “A
meta é oferecer ervas medicinais de
qualidade”, diz o padre Júlio Giordani. O Cefet cederá a área para produção das mudas e a Pastoral administrará o local. A horta medicinal
será implementada em março, com
assistência de técnicos agrícolas.

Caxias agiliza trâmite para
licenciamento ambiental
Caxias do Sul — Será assinado
na Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, nesta terça-feira, o termo
de concessão para gestão ambiental.
A solenidade ocorre às 10h, com a
presença do prefeito Gilberto Pepe
Vargas e do diretor-presidente da
Fepam, Cláudio Dilda, além de integrantes do Conselho Municipal do
Meio Ambiente e do grupo gestor da
proposta. O objetivo é agilizar o trâmite dos processos para a emissão
de licenciamentos ambientais.

Noite da Lentilha encerra
atrações do Natal Étnico
Não-Me-Toque — A 3ª edição do
Natal Étnico termina na noite desta
quarta-feira com programação especial na praça Dr. Otto Schimiedt. O
grupo de danças alemã Immer Lustig
Und Durstig promove, na virada do
ano, a Noite da Lentilha, que será
servida ao ar livre na praça. Conforme um dos organizadores do Natal
Étnico, Paulo Farias, o evento, aberto no dia 29 de novembro, recebeu
cerca de 35 mil visitantes.

Ônibus especiais operam
entre São Borja e as praias
São Borja — Linhas especiais estão ligando a cidade de São Borja,
na Fronteira-Oeste, às praias. De
segunda a sexta-feira, às 19h30min,
parte da estação rodoviária um ônibus com destino a Torres, passando
por Tramandaí, Mariluz, Capão da
Canoa e Capão Novo. Às sextas-feiras, às 20h, sai o carro da linha especial para a praia do Cassino, em
Rio Grande. O serviço deverá ser
mantido até o final de fevereiro.
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Equipe do HCI faz o 56O transplante
Paciente de 64 anos, natural de Santo Augusto, recebeu novo rim no Hospital de Caridade de Ijuí
ma mulher, natural de Santo Augusto, deve
permanecer até três semanas se recuperando
U
do transplante renal a que foi submetida no Hospital de Caridade de Ijuí (HCI). Segundo a nefrologista Olvânia Oliveira, a paciente se encontra clinicamente bem e recebe cuidados intensivos da equipe
médica responsável pelo caso. A mulher, de 64
anos, vinha sendo submetida a sessões de hemodiálise no HCI havia quatro anos e foi beneficiada
pelo processo de lista única em vigor no Estado.
Em mais de duas décadas de tratamento de hemodiálise e 17 anos de transplantes renais, a Unidade de Diálise do hospital já realizou um total de
56 cirurgias. Dessas, 16 ocorreram logo após a implantação da lista única para transplantes no Rio

ROGÉRIO GEWER / ESPECIAL / CP
Grande do Sul. Com esse procedimento, a instituição reforça o caráter de referência em atendimentos
de alta complexidade na macrorregião missioneira
do Estado, especialmente em serviços nefrológicos.
Atualmente, 70 pacientes que realizam sessões de
hemodiálise no HCI estão inscritos na lista única,
aguardando um doador de rim. No Estado, segundo dados da Central de Transplantes, mais de 2 mil
pessoas esperam pela doação.
Entre as áreas de excelência de atuação do hospital se destaca a de tratamento do câncer. O Centro de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon),
implantado com verba federal, teve reconhecimento
da Comissão Nacional de Energia Nuclear pelo desempenho do serviço oferecido à comunidade.
Instituição é referência em alta complexidade

BENTO GONÇALVES

Ato marca 90 anos da Paróquia de São Marcos
NESTOR FORESTI / ESPECIAL / CP Isabel, hoje Garibaldi e Bento
Uma celebração no alto do
Gonçalves, respectivamente.
morro Santo Antônio, no distrito de São Pedro, em Bento
Para marcar a ocasião,
uma cruz artesanal, entregue
Gonçalves, marcou as comemorações dos 90 anos de criapelas comunidades, foi abençoada e erguida no topo do
ção da Paróquia de São Marcos, que hoje pertence a
morro Santo Antônio, podendo agora ser vista desde a seFarroupilha. A comemoração
ocorreu no último domingo e
de do distrito de São Pedro.
Também foram distribuídas a
reuniu moradores das dez corepresentantes de cada comumunidades que integram a
nidade mudas de árvores a separóquia, situada na área de
abrangência do Projeto Culturem plantadas junto à cruz.
ral Caminhos de Pedra.
Ao final, as pessoas que partiAlém disso, o evento lem- Comunidades ergueram cruz artesanal no alto do morro ciparam do ato desceram o
brou a morte do padre Domenico Munari, ocorrida em morro a pé, pelo traçado original da Linha Palmeiro.
março de 1878, na mesma localidade. O religioso foi o Junto ao local onde havia o antigo cemitério que abrigou
primeiro capelão das Colônias de Conde D’Eu e Dona o túmulo do religioso foi plantado um pé de magnólia.

BAGÉ

Milonga vence festival nativista
DIONE ALVES / ESPECIAL / CP
A milonga “Hospital de guerra”, com letra e música do bageense Lisandro Amaral, interpretada pelo autor, com a participação da cantora Mariane Acordi e do declamador Francisco
Azambuja, venceu o 1o Canto
sem Fronteira. O festival, encerrado no domingo à noite, lotou
as dependências do antigo Cine
Glória, em Bagé. Em segundo
lugar ficou a milonga “Bemquerer”, de Xirú Antunes e Juliano Gomes, interpretada por
Marcelo Oliveira e, em terceiro, Mariane e Lisandro interpretaram a vencedora
a valsa “Último suspiro”, de Guilherme Collares e Júlio Fróes, apresentada
pelo Duo Salamanca. A música mais popular foi “Neste Natal”, de Carlos
Machado, defendida pelo autor. Marcelo Oliveira foi o melhor intérprete.

RIO GRANDE

Casa é invadida por caminhão
Um caminhão Mercedes Benz invadiu uma casa, ontem pela manhã,
às margens da BR 392, na área de

acesso ao porto de Rio Grande, no
bairro Santa Tereza. No momento do
acidente, duas pessoas estavam no
FÁBIO DUTRA / JORNAL AGORA / ESPECIAL / CP interior do imóvel, mas
não se feriram. Segundo a Polícia Rodoviária
Federal, o fato aconteceu às 10h20min. O
motorista do caminhão
disse que seguia pela
via no sentido Barra/Centro, quando o
veículo saiu da estrada
e se chocou contra a casa. O Mercedez Benz
destruiu a cozinha e o
quarto onde dormem os
três filhos do casal.
Veículo desgovernado destruiu parte da moradia

Estado
SANTO ÂNGELO — A Câmara de
Dirigentes Lojistas informou ontem que as vendas para o Natal tiveram incremento médio de 5%
em relação ao mesmo período de
2002. Segundo a CDL, algumas
empresas chegaram a registrar
crescimento de 32%, superando
as expectativas dos comerciantes.
LIVRAMENTO — Uma churrascaria local ofereceu ontem almoço
especial para 80 pessoas, a maioria crianças e jovens carentes de
cinco vilas. A iniciativa da Churrascaria Coisa Nossa integrou a
campanha comunitária Natal do
Amor. Após o almoço, foram distribuídos brinquedos às crianças.
CHAPADA — Acontece amanhã, a
partir das 22h, no Centro Social
de Tesouras, município de Chapada, o 34o Festival do Chopp. A
festa será animada pela banda
Encontro, de Feliz, e pelo Musical
La Paloma, de Teutônia. O evento,
promovido pelo Clube Recreativo
de Tesouras, faz parte da programação alusiva aos 180 anos da
imigração alemã no Brasil.

URUGUAIANA

Nível do rio baixa
26cm em 24 horas
O nível das águas do rio Uruguai
está começando a baixar. Números
da Prefeitura Naval de Paso de los
Libres indicam que em Libres/Uruguaiana, o rio já caiu para 9,40 metros acima da cota normal, uma redução de 26 centímetros em 24 horas. Conforme a Comissão Municipal de Defesa Civil, o retorno dos
582 desabrigados poderá ocorrer já
a partir da tarde de hoje. O secretário da comissão, Divino Barbat, explicou que não houve ainda a solicitação oficial de transporte de famílias de volta para suas casas.
De forma independente, contudo, muitas pessoas se dirigiram as
suas residências e deram início à
limpeza por conta própria. É o caso
de Pedro Carbajal, 58 anos, que decidiu enfrentar a resistência das
águas. Mesmo assim, alguns dos
moradores da região ribeirinha temem o repique da enchente e preferem permanecer mais alguns dias
acampados nas barracas montadas
na parte alta próxima ao leito do rio.
JAIRO DE SOUZA / ESPECIAL / CP

Carbajal quer passar o réveillon em casa

Agradecimento e Convite para Missa de 30º Dia
Edmundo Schadeck e familiares da inesquecível

OLINDA MORENO SCHADECK
agradecem as manifestações de pesar recebidas e convidam para a Missa a ser
realizada dia 30.12.2003, hoje, às 18h, na Igreja N. Sra. Auxiliadora, na Rua 24
de Outubro, 1751.

Convite para Missa
Os familiares de

MONUMENTO — A Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria (Cacism) está apoiando a proposta da Base Aérea de construir um monumento na cidade com um avião Xavante. Na próxima semana, representantes
da entidade e da prefeitura terão encontro com o comando da unidade da
FAB, que está instalada no município há 33 anos. A idéia é dar início a
ações que possibilitem a instalação da aeronave, que serviria como atração turística, em um ponto da área central de Santa Maria.

VANDA PRATES DA CUNHA CARRILHO
convidam para a Missa de 7º Dia de seu falecimento, que se
realizará em 30/12/2003 às 18 horas na Igreja da Medianeira,
Av. Coronel Neves nº 114 - Porto Alegre.

