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computadores para a elemar

NoVo coletIVo

A Escola Elemar Kroth, do bairro Boa Vista, festeja a 
chegada de 10 computadores. Ontem pela manhã, os 
intermediadores da vinda marcaram presença no edu-
candário para o registro oficial de entrega. Os equipa-
mentos fazem parte do Banco Social de Computadores 
da Fiergs e irão contribuir para as aulas de informática e 
no andamento dos trabalhos dos estudantes da Elemar. 
O laboratório da Escola havia sido danificado com o 
temporal do dia 30 de outubro. Rodolfo e Eduardo Kroth,  
Ubirajara de Almeida, da Acisa, e representantes da Se-
cretaria Municipal de Educação e da escola marcaram 
presença. Rodolfo antecipou que mais computadores 
devem vir, esses da empresa Bourscheid Engenharia. “O 
engenheiro e sócio-diretor da empresa, Carlos Roberto 
Müller, é neto do Elemar Kroth [patrono do educandário] 
e quer contribuir”, frisou o vera-cruzense.

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Vera Cruz 
recebeu na sexta-feira, dia 14, um micro-ônibus com 
acessibilidade para a rede socioassistencial do município. 
Conforme a coordenadora da Secretaria, Gabriela Ferrei-
ra, o coletivo será usado para atendimento aos grupos 
de convivência de pessoas com deficiência, como os do 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e da lo-
calidade de Ferraz, no interior. “O micro-ônibus também 
vai permitir maior conforto para os idosos participantes 
de grupos e oficinas”, explica. O veículo foi adquirido com 
recursos parlamentares, do deputado Ronaldo Nogueira, 
e intermediado pelo vereador Eduardo Viana.
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No estado

· placa padrÃo mercosul 
A partir de hoje, veículos novos, que fi-
zerem transferência de município ou de 
propriedade, em mudança de categoria; 
e outros casos que exigem substituição 
(furtos, avarias) já terão a nova placa 
padrão Mercosul no Estado. A troca não 
é necessária para os demais veículos, 
que não contam com data-limite para 
adotar o novo modelo. A primeira placa 
Mercosul instalada é de um HB20 que 
trocou de dono em Porto Alegre. A partir 
de hoje, a compra da placa é feita com as 
estampadoras credenciadas ao Denatran, 
homologadas pelo Serpro e cadastradas 
no DetranRS. O preço da placa não é de-
terminado pelo órgão, mas regulado pelo 
mercado. 

· mdB No GoVerNo leIte
Por 47 votos favoráveis, nove contra e 
dois nulos, o MDB gaúcho decidiu ontem 
fazer parte do Governo de Eduardo Leite 
(PSDB). Com o objetivo de democratizar a 
posição, o presidente Alceu Moreira optou 
para que coubesse ao colegiado avaliar o 
convite feito pelo governador eleito para 
integrar a base aliada. A semelhança do 
projeto de Leite ao do governo Sartori foi 
a principal justificativa para os defensores 
do ingresso. “Não foram nossas ideias 
que perderam a eleição, e sim as circuns-
tâncias que marcaram o nosso Governo”, 
resumiu o secretário de Segurança Pública 
do Estado, César Schirmer.

No paÍs

· prIsÃo domIcIlIar para JoÃo de deus
A defesa do médium João de Deus prepa-
rou ontem o habeas corpus para reverter 
o pedido de prisão preventiva domiciliar 
com tornozeleira, segundo publicação da 
Agência Brasil. O advogado Alberto Toron 
afirmou que devem ser considerados a 
idade elevada e o estado de saúde dele. 
Lembrou que João de Deus passou por 
um tratamento de combate ao câncer e 
é cardíaco. O médium é denunciado por 
mais de 300 mulheres, incluindo jovens 
e casos de crianças, de abuso sexual. 
Algumas acusações têm mais de 30 anos. 
Elas relatam que os abusos, em geral, 
ocorriam durante os atendimentos espi-
rituais. Ele se entregou no domingo, dia 
16, por volta das 16h20min, na zona rural 
de Abadiânia, em Goiás, depois de longa 
negociação. A primeira noite do médium, 
após sua entrega à polícia, foi no Com-
plexo Prisional de Aparecida de Goiânia, 
denominado Núcleo de Custódia. A defesa 
pediu  que João de Deus fosse colocado 
em uma cela sozinho.
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