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ARBORIZAÇÃO

MÚSICA PARA PORTALUPPI

O INTER TAMBÉM TERÁ

A falta de sombra para estacionar em Vera Cruz já ga-
nhou as páginas do Nosso Jornal. E nesta semana, o leitor 
Rodolfo Kroth encaminhou duas imagens que mostram 
menos árvores na rua Martin Francisco, próximo à Lotéri-
ca. Na imagem antiga, é possível contabilizar mais de 10 
árvores. Na atual, apenas duas, em frente à casa de Kroth. 
O comércio, preocupado com a visibilidade, segundo o 
vera-cruzense, não aprecia a arborização.

Um dos assuntos mais comentados nos últimos anos, 
quando se fala em futebol gaúcho, é a tão esperada 
estátua de Renato Portaluppi. Tudo começou em 2016, 
quando ele fez a reivindicação em tom de brincadeira 
após a conquista da Copa do Brasil, que tirou o clube de 
uma seca de 15 anos. A partir daí, entre os gremistas, a 
homenagem em forma de estátua se tornou praticamen-
te uma exigência e motivou milhares de manifestações. 
E enquanto a tal estátua não era anunciada - a obra foi 
confirmada e será inaugurada em 25 de março -, um mú-
sico de renome no sul do país já preparava os primeiros 
versos para homenagear Portaluppi e, é claro, pedir a 
estátua para o treinador: Beto Sampayo, do Fandangaço. 

Lançada há cerca de 15 dias, a música viralizou na 
internet e o clipe já tem mais de 500 mil visualizações. 
“A gente já tem história em trazer músicas ligadas ao 
futebol e quando o Renato fez esse pedido da estátua vi 
uma oportunidade de também homenageá-lo”, conta. 
Com o sucesso nas redes sociais vieram os pedidos para 
shows. Consulados do tricolor nos Estados Unidos e na 
Itália, por exemplo, já fizeram contato com o grupo, que 
tem mais de 25 anos de estrada. “Em duas semanas já 
virou mania entre os gremistas. É uma música que vale 
as verdades, fala das conquistas dele e isso agradou”, 
afirma. Assista ao clipe no Portal Arauto.

Apesar de ser gremista, Beto, do Fandangaço, ga-
rantiu que os ídolos colorados terão vez em sua voz. Até 
o final do ano, ele e os demais componentes do grupo 
irão gravar uma canção em homenagem a D’Alessandro, 
Fernandão e Falcão. “Nós queremos e vamos dar esse 
presente para o torcedor colorado também”, disse.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 14/02/2019

EM 14/02/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· TRÂNSITO MENOS VIOLENTO
O Rio Grande do Sul registrou queda de 
7,6% no número de óbitos em decorrência 
do trânsito, em 2018. Houve 1.612 mortes, 
ante as 1.745 do ano anterior. As rodovias 
responderam por 64% das ocorrências, 
seguidas das vias municipais: 36%. Com 
relação às vítimas, a faixa entre 21 e 29 
anos foi a mais atingida, com 20% do total 
de mortes. Também é possível separar por 
participação: 29% eram condutores; 24%, 
motociclistas; e 20%, pedestres.

· DE OLHO NAS BARRAGENS
O secretário do Meio Ambiente e Infraes-
trutura do Estado, Artur Lemos Júnior, apre-
sentou na quarta-feira ao governador um 
plano de ações, com medidas preventivas 
para garantir a segurança das barragens 
no Rio Grande do Sul. O plano de trabalho 
foi elaborado após pedido de Eduardo 
Leite, encaminhado depois do rompi-
mento de barragem em Brumadinho, 
em Belo Horizonte. O objetivo é prevenir 
impactos ambientais e econômicos, além 
de melhorar a gestão das barragens no 
RS. O conteúdo, com informações sobre a 
situação dos reservatórios gaúchos, prevê 
ações de curto, médio e longo prazo, a se-
rem adotadas a partir da próxima semana. 
“Eventos como o de Brumadinho, assim 
como de Mariana, devem ter apuração 
de responsabilidades, apoio às famílias 
e também lições para que tragédias não 
repitam”, afirmou Leite.

NO PAÍS

· ALTA DE BOLSONARO
Jair Bolsonaro recebeu alta médica e 
deixou o Hospital Albert Einstein, às 
12h20min, de quarta-feira. O presidente 
foi para o Aeroporto de Congonhas de 
onde seguiu para Brasília, na companhia 
da primeira-dama, Michele Bolsonaro. 
Cerca de 10 carros, acompanhados de ba-
tedores da Polícia do Exército e carros da 
Rota fizeram a segurança do presidente. 
Um helicóptero da Polícia Militar também 
auxiliou na segurança. Segundo o último 
boletim médico, o presidente manteve 
boa evolução clínica, sem febre, sem dor 
abdominal e com o quadro pulmonar em 
resolução. Ele segue uma dieta leve e com 
suplemento nutricional. Bolsonaro estava 
internado desde o dia 27 de janeiro, para 
a retirada da bolsa de colostomia e a re-
construção do trânsito intestinal.

· MAIS MÉDICOS
As 1.397 vagas do Programa Mais Médicos 
foram escolhidas por brasileiros formados 
no exterior antes das 9 horas de quarta-
feira. O prazo final para inscrição acabou 
apenas ontem. Estavam disponíveis 8.517 
vagas em todo o país desde a saída dos 
médicos cubanos do programa. O minis-
tério divulgará, em 19 de fevereiro, a lista 
completa com a localidade onde cada pro-
fissional formado no exterior trabalhará. 
Os candidatos selecionados deverão se 
apresentar nas cidades escolhidas para 
trabalhar até o dia 22 de fevereiro. 
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