“Talvez Deus não mude
tua situação, mas Ele está
usando essa situação para
mudar você.”
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ABERTA TEMPORADA DAS FESTAS JUNINAS
Divulgação

OSÓRIO - O mês de junho é conhecido em todo o Brasil pela
diversão e a alegria que as festas juninas proporcionam. Aqui em
Osório não é diferente, especialmente nas instituições educacionais
do município. As Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental sempre se mobilizam nessa época para e realizar belas confraternizações envolvendo alunos, professores, pais e comunidade. É a
verdadeira festa da família com ênfase nos valores e nas amizades
em torno da tradição de Santo Antônio, São João e São Pedro santos cujas datas são comemoradas nos dias 13, 24 e 29 de junho.
Na tarde de sábado (dia 9) abriram a temporada das festas a
EMEI Cantinho da Alegria e as EMEFs Luiz Francisco Panni e 16
de Dezembro.
O destaque ficou para o empenho das equipes das escolas pelas
belas festas que tiveram atrações variadas incluindo bandeirinhas,
muita cor, roupas típicas e comes e bebes como pipoca, quentão,
pinhão, rapadura, amendoim e quentão feito à base de suco - para
evitar o consumo de álcool.

Crianças deram o tom na EMEI Cantinho da Alegria

Festa Junina da EMEF 16 de Dezembro Festa na Panni foi marcada por
Divulgação

muita diversão

Divulgação

Na EMEF Luis Francisco Panni, a tarde também foi de muita diversão
na sua tradicional festa junina.
A integração foi prestigiada pelo prefeito Eduardo Abrahão e pela secretária de Educação, Lourdes
Helena Gularte. Alunos,
direção, profissionais, as
Comunidade reuniu-se na tarde festiva
famílias e a comunidade
compartilharam da festa que teve muitas atrações. Ao final havia unanimidade de que
a festividade alcançou seus objetivos que era dar alegria e diversão para seus alunos,
familiares e amigos.
Quem mais se diverte são as crianças

No clima do mês de junho, a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Dezesseis de Dezembro também realizou na tarde de sábado (9) a sua
tradicional festa junina no Salão da
escola. Após o evento, a direção afirmou
em rede social que a festa junina nova-

mente tinha sido um sucesso.
“Agradecemos a participação em
massa da comunidade escolar, assim
como a colaboração de professores,
alunos e, principalmente, nossas funcionárias. Muito obrigada e até 2019”,
dizia a postagem da direção.
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Editorial

Por L. Pimentel

O Dia dos Namorados
O Dia dos Namorados é, sem dúvida, uma das datas comemorativas mais esperadas no Brasil. Ela marca a celebração do
amor, a renovação dos relacionamentos e também representa
uma ótima oportunidade de lucro para o comércio. Mas como
terá surgido o Dia dos Namorados no Brasil? Muitas pessoas
sabem que no exterior o Dia dos Namorados (Valentine’s Day)
não é celebrado em junho, como no Brasil, mas sim em
fevereiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Dia dos
Namorados é uma homenagem a São Valentim, padroeiro e
protetor dos casais de apaixonados. Por lá, a comemoração
romântica acontece em 14 de fevereiro.
Aqui no Brasil, o Dia dos Namorados incorporou a cultura
nacional e foi colocado no dia 12 de junho como homenagem
a Santo Antônio, o santo casamenteiro, que é celebrado todos
os anos em 13 de junho. A data é uma forma de celebrar o amor
entre duas pessoas, e é marcada pela troca de presentes,
jantares românticos e programas a dois. Independentemente
da data, o conceito e o sentimento envolvidos na comemoração
do dia dos namorados são os mesmos em todos os países. A
data é uma bela oportunidade para demonstrações de amor e
carinho.
Anualmente, o Dia dos Namorados é marcado pela tradição da
troca de presentes e cartões. Os itens preferidos dos apaixonados são perfumes, flores, bombons, roupas e eletrônicos.
Dar e receber presente s é uma tradição antiga. Entre nós, o dia
dos namorados faz uma referência e presta homenagens ao frei
português Fernando de Bulhões, conhecido popularmente
como Santo Antônio. A data foi oficialmente aceita no calendário nacional a partir de 1949, quando um publicitário fez uma
campanha para uma loja adaptando o Valentine’s Day para a
realidade brasileira. Foram os próprios comerciantes que
escolheram o dia 12 de junho para a comemoração, pois a data
é véspera do Dia de Santo Antônio.
O dia dos namorados deu muito certo no Brasil, ajudando a
aquecer as vendas no mês de junho. Hoje, a data é marcada por
liquidações e promoções especiais para os casais apaixonados.
Os casais têm aproveitado a celebração para presentear com
roupas, perfumes, calçados e joias. Com isso, o Dia dos
Namorados já é apontado como uma das ocasiões do ano mais
importantes para o comércio nacional.
As vendas do dia dos namorados batem recordes todos os
anos. Além das lojas, os restaurantes, hotéis e agências de
viagens também são beneficiados pela celebração do amor em
12 de junho. A data é unânime e já está na agenda de todos os
casais, sejam eles novos, antigos, de namorados, noivos ou
casados. O Dia dos Namorados é realmente especial e envolvente. A comemoração não pode passar em branco.
Deixando de lado o apelo comercial da data, o Dia dos
Namorados deve ser aproveitado pelos casais para manifestar
e fortalecer o envolvimento e o amor. No dia dos namorados
brasileiro também vale uma oração a Santo Antônio, principalmente para as mulheres que sonham com o casamento e têm
fé no padroeiro dos casais apaixonados. Para tornar a corrente
pelo casório ainda mais forte, que tal pedir também a ajuda de
São Valentim?

FRASE DO DIA
“Neste Dia dos Namorados quero aproveitar para te dizer que
meu amor por você é mais forte que tudo e que não importa o
que aconteça, sempre estarei ao teu lado. Te amo! Feliz Dia
dos Namorados!”

OPINIÃO

Artigo

FUNDADO EM 16/07/86

Lucas Fonseca - Formado em administração
de empresas com especialização em coaching.

Como superar o
fracasso e recomeçar?
O termo fracasso, por si só, já
causa arrepio em muita gente. Fracassar é algo que gera temor, vergonha, tristeza e até revolta. Contudo, antes de se recolher sob esse
rótulo, é preciso analisar friamente
a situação em que julgamos ser
fracassada. Muitas vezes, uma perda, de qualquer ordem, pode ser
interpretada como um livramento.
Assim como um prejuízo pode significar um belo aprendizado, daqueles que a gente vai carregar
como lição para a vida toda.
O fato é que nós não podemos
mudar o passado, mas podemos
dar um novo sentido a ele. Aliás, é
bem mais inteligente fazer isso do
que ficar se remoendo, punindo ou
lastimando sobre algo que já foi.
Todos os dias quando acordamos,
ganhamos um “presente”, que é
estar vivo. Se formos capazes de
acreditar em nós mesmos, investir
em nossos sonhos, certamente o
universo tenderá a conspirar a nosso favor. Não é simples ou fácil,
mas é poderoso.
Eu mesmo sou um bom exemplo de que é possível dar a volta por
cima, ressignificar o nosso passado e escrever um novo futuro.
Nasci numa pequena cidade no interior do Espírito Santo. Só conheci energia elétrica quando tinha 14
anos. Fui alfabetizado numa escola
rural e só retomei os meus estudos,
em supletivo, aos 16 anos de idade.
Eu poderia me sentir um fracassado, uma vítima do mundo, da sociedade. Mas não, rompi com o ciclo
do “coitadismo”, arregacei as mangas e fiz o melhor que pude com o
que a vida que tinha. Iniciei meus
estudos e, até a universidade, que
parecia um sonho tão distante para
alguém com a minha história, eu
consegui concretizar.
Me apaixonei pelas pessoas e
pelo potencial transformador que
cada uma tem dentro de si. Uma
noite sonhei com um treinamento
capaz de transformar pessoas, fazer com que elas vissem o que é
realmente importante e pudessem ir
atrás das melhores versões de si
mesmas. Assim nasceu o MAP Mindset de Alta Performance, que
vem ganhando cada vez mais adeptos. Meu objetivo é fazer com que
todos descubram o vencedor que

há dentro de si.
Infelizmente, a nossa cultura
prega a felicidade contínua. Como
se a dor devesse ser evitada a
qualquer custo. Mas, costumo
dizer que todos nós temos a nossa
cobertinha da amargura. Precisamos nos recolher embaixo dela,
permitindo-nos sentir a dor, experimentá-la, em vez de simplesmente fingir que ela não existe. É
preciso ser honesto com os seus
próprios sentimentos. E entender
que, por pior que seja, tudo vai
passar. E passa mesmo. Vivemos
num mundo regido pela lei da
impermanência. Nada é para sempre. Tudo está em transformação.
Um dos exercícios que sugiro
em meus treinamentos é a “ponte
para o futuro”. Nele, proponho
que as pessoas busquem tomar
contato com situações prazerosas, vislumbradas num futuro próximo. Esse bem estar proporcionado pelas emoções positivas dão
força para superar um momento
de dor ou fracasso. Outro ponto
interessante em relação a esse tema
é que, algumas vezes, o fracasso
é consequência das nossas próprias atitudes ou escolhas. Um
casamento falido, um emprego
ruim. No entanto, em outras situações, o fracasso é advindo de
uma situação externa, algo que eu
não tenho controle. A morte de
uma pessoa querida, um acidente,
um prejuízo material. Existe uma
teoria muito interessante, chamada 90x10. Ela demonstra que apenas 10% do meu tempo é gasto
com situações específicas. Ou
outros 90% é como lidamos com
elas. Ou seja, temos o poder de
escolher se vamos lidar com tranquilidade ou resistência.
Nesse sentido, é muito importante exercer a autorresponsabilidade. Eu sou o autor da minha
história, mesmo quando lido com
situações que não dependem exclusivamente de mim. É preciso
criar estratégias para enfrentar as
adversidades. Escolher a forma
como vou reagir. Assumir o protagonismo da sua própria vida é o
único caminho para a superação
verdadeira. Fracassado é quem
desiste. Quem luta será sempre
um vencedor.
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INDICADOR ECONÔMICO
Salário mínimo Nacional...R$
965,00
Salário mínimo Regional
Menor...............R$
1.175.15
Maior................R$
1.489.24
TR Março..........................
0,0
IPCA (IBGE) JANEIRO 2018:.......... 0,29%
IGP-M (FGV) FEVEREIRO 2018:..... 0,07%
IPC (FIPE) FEVEREIRO 2018:........ -0,42%
Poupança.................23/03/2018 0,3715%
DOLAR
(cotação dia 26/03/2018)
(compra) Comercial.................R$
(venda) Comercial...................R$
(compra) Paralelo...................R$
(venda) Paralelo.....................R$
Turismo..................................R$

3,303
3,303
3,200
3,400
3,500

Ouro(grama)........27/03/2018 R$ 143,43

PREVISÃO DO TEMPO
CIDADE

Mín. Máx.

TORRES
190
TRAMANDAÍ
190
OSÓRIO
170
CAPÃO DA CANOA 190
PALMARES DO SUL 160

210
220
210
230
200

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos
de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

FASES DA LUA
CHEIA
29/05

MINGUANTE
06/06

NOVA
13/06

RESULTADOS
DA LOTERIA

CRESCENTE
20/06

fonte: www.caixa.gov.br

MEGA-SENA
Concurso n°2048 (09/06/2018)
para o próximo sorteio 13/06/2018

10-19-26-35-38-39
DUPLA SENA
Concurso n°1798 (09/06/2018)
Estimativa de Prêmio R$ 320.000,00
Primeiro sorteio 05-09-13-16-27-34
Segundo sorteio 10-11-13-23-25-32

QUINA
Concurso n°4700 (09/06/2018)

03-11-12-66-74
LOTOMANIA
Concurso n°1873 (08/06/2018)

02-08-10-23-26
28-35-39-40-41
43-51-58-65-66
68-74-76-86-91

LOTOFÁCIL
Concurso n°1673 (08/06/2018)

01-02-04-05-07
09-11-12-15-17
19-20-23-24-25
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Mais três casas são entregues
Divulgação

beneficiaram 11
famílias: sete casas reformadas,
uma casa nova,
três construções
construção com
material e mão de
obra de três famílias, e colocação
de poste. Além
disso, está em andamento a construção de uma
casa nova e as
obras de uma outra por meio da
modalidade reforma. O
prefeito Eduardo Abrahão
destacou a importância de
atender as famílias que
precisam de atenção maior.
— As casas entregues
são muito boas. O Poder
Público, apesar da crise
nacional, estadual e dos
municípios, conseguiu
avançar e contribuir com
11 famílias neste ano, por
meio de recurso próprio.
Isso não só qualifica o ambiente e o local onde mo-

Familias recebem as chaves das casas

OSÓRIO - Dando continuidade a execução do
Projeto Habitacional do
município, o prefeito
Eduardo Abrahão e a secretária de Assistência
Social e Habitação, Vera
Regina Nunes de Oliveira
oficializaram no final da
semana a entrega de casas a moradores dos Bairros Medianeira e Caravágio. Na oportunidade, receberam oficialmente a
chave de suas novas residências as famílias de

Mara Angélica Dias Gomes, Vanderléia Cardoso
e Maria Adélia Trisch Percheram. Participaram da
entrega, a Assistente Social, Laura Coimbra e o
Engenheiro Civil fiscal do
contrato das casas, Andrio Quadros Silveira.
Várias famílias
contempladas
Neste ano, o município
contabiliza ações concretizadas na Habitação que

ram, mas dá dignidade a
essas pessoas — afirmou
o prefeito.
Avaliação das famílias
Uma das contempladas
foi Mara que disse estar
muito feliz com a casa
nova. “Agora é só comemorar e viver bem com a
minha família”. Vanderléia
se emocionou. Ela atribuiu
a conquista da casa própria em boas condições a
uma bênção divina. “Graças a Deus estamos de
casa nova”.
Maria Adélia também
ficou muito feliz com a conquista “Muito obrigada
pela casa que recebemos. Só temos a agradecer a nova moradia que
ficou muito boa, antes
estava difícil viver bem.
Agora estou no céu.
Meus parabéns ao prefeito Abrahão, a Vera, a
Laura e a equipe que trabalha para realizar esses
sonhos”.

Receita Estadual inicia operações de IPVA
Divulgação Sefaz

to do veículo.
Em Porto Alegre, mais
de 88 mil automóveis estão
com o tributo atrasado. As
cidades com os maiores
índices de inadimplência
são, pela ordem, Chuí
(22,79%),
Quaraí
(21,40%), Santa Vitória do
Palmar (20,34%), Capão
da Canoa (19,68%) e Rio
Grande (19,06%).

Objetivo é recuperar R$ 285 milhões

POA - Para recuperar R$
285 milhões que deixaram
de ingressar nos cofres
públicos até o momento, a
Receita Estadual inicia
uma ofensiva contra a
inadimplência do IPVA
2018 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Para tanto, a
cidade de Porto Alegre e
diversos municípios do interior do estado terão barreiras simultâneas nesta
semana. De uma frota de
3.554.770 veículos que
deveriam pagar o imposto
este ano, 573.156 seguem
circulando pelas ruas e
estradas com o IPVA atra-

sado.
A Receita Estadual não
divulgou o dia certo nem
os locais das blitz. Depois
de fechar o calendário deste ano no mês abril com
uma inadimplência financeira de 21,68%, o percentual recuou para
10,94%. Isso significa que
diante de uma previsão de
arrecadação de R$ 2,60
bilhões, ingressaram nos
cofres públicos pouco mais
de R$ 2,31 bilhões. Do total arrecadado com o
IPVA, metade é repassada automaticamente para
as prefeituras conforme o
município de emplacamen-

Juros e multas
O contribuinte que não
pagou o tributo em dia, além
de perder os descontos de
Bom Motorista (de até
15%) e Bom Cidadão (5%)
terá multa de 0,33% ao dia
sobre o valor do imposto
não pago, até o limite de
20%. Depois de 60 dias em
atraso, o débito sofrerá
acréscimo de mais 5% e
será inscrito em dívida
ativa, com o contribuinte
correndo o risco de ter
seu nome lançado no Serasa, sofrer protesto no
cartório da sua cidade e
processo de cobrança judi-

cial.
Além dessas consequências, o proprietário que
for flagrado nas barreiras
com o IPVA atrasado terá
custos que podem ir além
de colocar em dia o imposto.
Como o IPVA é um
dos requisitos para renovar o Certificado de Registro e de Licenciamento de
Veículo (CRLV), transitar
sem este documento em
ordem significa infração
gravíssima (art. 230, V, do
Código de Trânsito Brasileiro), com risco de multa
de R$ 293,47 e sete pontos
no prontuário da Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH), além dos custos
do serviço de guincho e
depósito do Detran. Os
prazos para renovação da
CRLV, entretanto, são
diferentes do IPVA e variam conforme a placa:
30 de abril para finais 1,
2 e 3; 31 de maio para
finais 4, 5 e 6; 30 de junho
para finais 7 e 8; e 31 de
julho para finais 9 e 0.

omarluz@gmail.com

OMAR LUZ
SERVIÇO de alerta da Defesa Civil e também da
Marinha do Brasil anunciam via Whats App e e-mail
sobre a previsão do tempo com ocorrência de vendaval e chuvas fortes. Além disso, a Marinha alertando
para as condições de mar entre o Rio Grande do Sul
e Santa Catarina entre a tarde do dia 10 de junho e a
noite de 13 de junho que além de ventos fortes a muitos
fortes que ocasionariam o mar grosso a muito grosso,
desaconselhável a pesca e navegação em geral. Os
avisos pela rede social ocorreram na madrugada da
segunda-feira.
PREÇO da gasolina comum em Osório está entre R$
4,559 e R$ 4,899. Em alguns postos sem bandeira de
distribuidora ao preço da gasolina aditivada é o mesmo
da gasolina comum. Há uma certa desconfiança de
desabastecimento nos postos devido a falta do álcool
anidro que é adicionado à gasolina e por esta razão não
está sendo distribuída regularmente aos postos até que
haja condições de realização da mistura.
POPULAÇÃO sempre tem a reclamar do poder
público sobre a prestação de serviços que estão sob a
responsabilidade e custo do erário. Está na hora da
população também fazer sua parte cuidando do passeio público, recolhendo lixo que esteja voando pela
rua e não jogando lixo em terrenos baldios e fora das
lixeiras. A colaboração de todos fará reduzir custos
para a prefeitura, problema maiores à população
como entupimento de bueiros e uma cidade mais
limpa. O pouco de cada um será muito para a cidade.
Com o que se gasta por este desleixo poderá ser
economizado e aplicado na educação, saúde e infraestrutura da cidade.
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Temer caranguejo
O presidente Michel Temer é coerente: está onde
sempre esteve (talvez isso só mude no fim do mandato,
quando perder o foro privilegiado). Temer, ao assumir,
lembram-se? extinguiu o Ministério da Cultura, apenas
para em seguida voltar atrás, diante da reação dos
prejudicados. Agora, em quatro horas, anunciou a
tabela de preços mínimos para o frete e, diante da reação
de líderes dos caminhoneiros, que ameaçaram parar de
novo, recuou, revogou a tabela e prometeu outra,
exatamente como eles exigiam. Os reclamantes nem
pediram licença: invadiram o Ministério dos Transportes.
E quem está ganhando com isso?
Caro leitor, é ele mesmo: Joesley. Ou eles, os de sempre:
os frigoríficos. O criador não pode segurar os bois no
pasto, sob pena de ter prejuízo. Frigoríficos aproveitam
a paralisação: oferecem preço menor pelo bois, e os
criadores, pressionados, aceitam. Os frigoríficos ganham também na outra ponta, exportando com o dólar
alto. Quem pensa nos caminhoneiros de verdade, ou
nos criadores? E Temer, não pensa? Talvez até pense,
mas não hesita em dar a ré. Caranguejou... O Governo
diz que o orçamento não comporta novos gastos. Deve
ser verdade: o déficit deste ano está por volta de R$ 160
bilhões. Mas será que não dá para mexer nisso? Veja
números: temos 54 governadores e vices, 81 senadores, 11.136 prefeitos e vices, 1.024 deputados estaduais, 513 deputados federais. Vices e governadores,
deputados federais, senadores, prefeitos, todos têm
carro oficial. Deputados estaduais, não todos, mas
muitos, têm carro oficial. Sem luxo: bons carros, como
Toyota Corolla, Honda Civic, Chevrolet Cruze e outros
do mesmo nível, custam no mínimo R$ 80 mil. Não são
só os carros: se reduzirmos à metade o número de
69.620 políticos com mandato, qual o problema? E qual
a economia? Por certo será grande.
Os números não mentem
A política nos custa (tudo, incluindo o que é mesmo
indispensável) R$ 150 mil por minuto, R$ 9 milhões por
hora. São quase R$ 78 bilhões por ano. Isso, claro, não
inclui as boas aposentadorias, nem o seguro-saúde
ilimitado e vitalício. Reduzir esse gasto pela metade e
poupar R$ 39 bilhões será mesmo impossível? E deve
ser bom fazer política: há 35 partidos com registro no
TSE, todos recebendo parcelas do Fundo Partidário,
todos com direito a financiamento público de campanha. Há mais 73 partidos em formação. Qual a diferença
entre um e outro? A semelhança, essa nós sabemos.
Por hoje era só!
Agora é hora de descansar um pouco da triste realidade
brasileira. Este colunista acaba de ler (e recomenda)
uma delícia de livro: “A História da Literatura Erótica e
Meus Contos Malditos”, de Antônio Paixão. O livro,
lançado no dia 5, me foi recomendado por um apreciador de boa literatura: o advogado Orlando Maluf
Haddad – aliás, que tal fazer sua biografia, que inclui o
resgate de presos pela ditadura uruguaia, rompendo o
cerco da Operação Condor, que unia os ditadores do
Cone Sul da América? Uma nova tarefa para o bom
escritor Paixão.

REGIÃO

Parcerias geram benefícios ao
município

Divulgação

CAPÃO DA CANOA Desde o início da gestão
Amauri e Jairo, a Prefeitura buscou no empresariado local uma fonte de parcerias. Diversos termos de
cooperação, gerando parcerias público-privadas,
beneficiaram diretamente
a população. As ações contemplam as mais diversas
áreas do município. Entre
as contrapartidas, estavam
as academias ao ar livre,
playgrounds, reformas dos
pórticos do município, pintura do posto 24 horas, ser-

viços nos distritos, arborização de espaços públicos,
entre outros benefícios.
Magnus Germano diz que
as parcerias com o empresariado local têm gerado
ótimos resultados para a
cidade. A Parceria Público-Privada (PPP) é um
contrato firmado de longo
prazo entre o setor público
e o setor privado. Este deve
projetar, financiar, executar ou operar um determinado serviço, com o objetivo de melhor atender uma
demanda social.

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS
Av. Getúlio Vargas nº 1560 C.P. 45
95520-000 Osório/RS
Fone/Fax (0**51) 3663 2871
E-mail: lizetef@terra.com.br
Belª Lizete Faller – Registradora Pública
Jussinara de Souza Lima – Registradora-Substituta
EDITAL DE CASAMENTO
Editais nºs 6950 a 6951. Belª Lizete Faller, Registradora Pública do
Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade e Comarca de
Osório/RS, faz saber que pretendem se casar: JEFERSON RODRIGUES DIAS e MILANY CAMARGO SARAIVA, ambos residentes na
rua Marechal Floriano Peixoto, nº 8, em Osório/RS; TIAGO TAFAREL
KINGESKI BORBA e CLARISSA BORGES MOREIRA, ambos residentes na rua Antônio Feliz de Oliveira, nº 356, Casa 2, em Osório/
RS. Quem souber de algum impedimento oponha-se na forma da Lei.
Av. Getúlio Vargas, nº 1560 – Osório/RS. Fone-Fax (0**51)36632871. Em 08 de junho de 2018.

BELª LIZETE FALLER
Registradora Pública

Cidade obteve vários benefícios

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL
O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO INFORMA:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº007/2018: Concessão Pública para
exploração do serviço de crematório de humanos no Município de
Osório/RS, conforme Termo de Referência, no dia 13/07/2018, às 14
horas, no Setor de licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO 37/2018: Registrar preços de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio, vídeo e foto, materiais de escritório, equipamentos, utensílios e materiais diversos,
destinados às secretarias municipais de Osório. Data de abertura
das propostas: 25/06/2018 às 9h. Data de disputa do pregão: 25/06/
2018 às 10h.Maiores informações pelos telefones (51) 3663 8287/
3663-8228 ou pelos e-mails licitaosorio@yahoo.com.br/
pregaoosorio@gmail.com – Osório, 12 de junho de 2018. Elisete
Campos dos Anjos. Sec. de Administração

Prefeitura envia
proposta a Câmara
Divulgação

TRAMANDAÍ - A Prefeitura
de Tramandaí enviou para a
Câmara de Vereadores um projeto que reajusta o valor pago
aos estagiários que atuam na
administração municipal. Os
jovens que ingressam hoje na
Prefeitura, recebem os mesmos rendimentos desde o ano
de 2013.
De acordo com a nova proposta, os estagiários do ensi- Prefeito Luiz Carlos Gauto
no superior (30hs/semanais), que atualmente recebem R$
750,00, ganharão R$ 850,00 (mês), e de ensino médio (20hs/s),
o valor subirá de R$ 350,00 para R$ 450,00 mensais.
O prefeito Luiz Carlos Gauto acha que diante do cenário
econômico atual, é impossível não se solidarizar com a situação dos estudantes que tem inúmeros gastos com material
escolar, transporte, alimentação e muitos deles ainda contribuem ou são responsáveis diretamente pelo sustento da casa e
de familiares.
Atualmente recebem o benefício os estudantes dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Propaganda (Publicidade e Marketing), Enfermagem, Farmácia,
Nutrição, Psicologia, Jornalismo e Fisioterapia, além dos alunos do Ensino Médio.

POLICIAL
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Mulher que traficava é presa
Divulgação

CAPÃO DA CANOA Após receber denúncia de
que na rua Inácio Alves da
Cunha, n° 181, bairro Santa Luzia uma mulher fazia
ponto e traficava no local,
por volta das 5h30 uma
guarnição da Brigada Militar foi até lá averiguar a
situação.
No endereço indicado,
após uma campana, os
policiais visualizaram um
indivíduo chegando para a
compra de drogas. Foi então que a guarnição se
aproximou. O “freguês”
saiu correndo, e a mulher
de iniciais (GSS) que esta-

va no portão da
residência foi abordada e
identificada. Ela já tinha
antecedentes por tráfico quatro vezes. Com ela os
policiais localizaram81pedras
de crack, seis porções de
maconha, quatro buchas de
cocaína e a quantia de R$
412,20 reais.
Foi dada voz de prisão
à mesma e depois conduzida ao posto 24hs. Posteriormente foi encaminhada para a Delegacia de
Polícia onde por determinação do delegado foi lavrado flagrante por tráfico
de drogas.
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Polícia prende responsável
por roubo de moto
Divulgação

Mercadorias encontradas com a mulher

Preso envolvido em guerra do tráfico

Divulgação

TRAMANDAÍ - Na manhã de sábado (09), o pelotão
rodoviário da Brigada Militar de Tramandaí receberam
a denúncia do roubo de uma motocicleta na ERS 030,
km 96. Em operação, a guarnição da BPM encontrou
um homem de 19 anos natural de Canoas portando uma
pistola 9mm com o veiculo indicado. A vítima reconheceu o suspeito a quem foi dada voz de prisão. O
individuo foi encaminhado à Delegacia de Polícia para
registro de ocorrência.

Padrasto esfaqueia
enteado no primavera
Armamento em poder do meliante

TORRES - No último dia 9, por volta das 9h da manhã,
após receber denúncia que um dos indivíduos envolvidos na guerra que ocorre no bairro São Jorge estaria
dormindo em uma casa abandonada na rua Alexandre
Xavier de Mello, guarnições da Brigada Militar foram

Menores são apreendidos
por tráfico
OSÓRIO - A PATAMO da Brigada Militar foi informada
pela P2 do CRPO Litoral sobre uma motoneta placas IKL
5887 se encontrava em atitude suspeita. Ao tentar abordála, os indivíduos que estavam na moto entraram no pátio
de uma casa na rua Rainha Ginga Maria Tereza, 585, no
bairro Caravágio. O condutor foi identificado como PCT,
de 16 anos, e o caroneiro IRO, 15 anos, e com saída da
FASE no mesmo dia (9), à passeio para visitar a família.
Ele estava com pedras de crack fracionadas prontas para
venda. Ao adentrar a residência, os policiais localizaram
AMG, 13 anos e LHG, 16 anos e mais drogas embaladas
e fracionadas para venda.
As drogas que estavam fracionando eles conseguiram
dispensar, somente ficando a faca suja de crack. Ao
verificar a motocicleta pelo chassi foi constatado que
estava em situação de furto, sendo que a placa original é
IRW0024. A motocicleta foi alterada também na pintura.
Os menores foram apreendidos e encaminhados para laudo
médico e à Delegacia de Polícia para o registro do fato.

averiguar e localizaram LSC, que estava com uma
pistola marca TAURUS, calibre 9mm, carregada com
14 munições. A polícia o prendeu e encaminhou ao PA
para os exames de praxe e posteriormente à Delegacia
de Polícia.

Motociclista atingido
por disparo

Divulgação

TRAMANDAÍ - Na tarde de sábado (09), um motociclista foi alvejado por disparo de uma arma de fogo na
Avenida João de Magalhães. O atirador estava em um
veículo Onix, branco, que foi incendiado logo após os
disparos, no bairro Cruzeiro do Sul. A BM, GMT e DT
estiveram no local averiguando o fato. A Polícia Civil
investiga a autoria e circunstância do crime.

OSÓRIO - Na noite de sábado (9), uma tentativa de
homicídio foi registrada em Osório, na rua Palmares do
Sul, no bairro Primavera. A vítima que foi identificada
como Adalberto Borges Dolejal, de 30 anos, acabou
sendo esfaqueada. De acordo com a mãe da vítima, seu
filho foi agredido a pauladas e facadas pelo próprio
padrasto. A Brigada Militar foi acionada e chamou o
Samu que fez o atendimento e o encaminhou para o
Hospital . O autor do crime fugiu.

Cidade litorânea tem mais
uma casa é incendiada
TORRES - No domingo, dia 10, houve outra troca de
tiros entre facções nesse município. Motivada por uma
possível revanche, uma casa terminou sendo incendiada como resposta pelas outras duas residências que
haviam sido queimadas na semana passada. Por sorte
não havia ninguém em casa. O local foi o Bairro São
Jorge. Uma hora após o ocorrido, por volta das 8h30, o
Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas.
Além disso, a Brigada Militar, fazendo uma perícia,
apreendeu um galão usado para transportar o combustível e cápsulas de diversos calibres: 9 milímetros,
espingarda calibre 12 e 7,65 de fuzil utilizadas pelos
incendiários. O crime está sendo investigado pela polícia civil.
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Vigilantes atentos em
relação à dengue
TRAMANDAÍ - A Secretaria da Saúde realizou
mutirão de limpeza no Cemitério Municipal, no intuito
de combater os possíveis focos do mosquito Aedes
Aegypti. Os agentes da Vigilância Sanitária de combate a endemias fazem o monitoramento constante das
áreas com possíveis focos, assim também como nos
imóveis da cidade. Uma dica importante é que a
população evite deixar vasos nos túmulos para que não
se acumule água, e consequentemente a proliferação
do mosquito transmissor. Na cidade praiana a vigilância ambiental em saúde encontra-se à disposição para
dúvidas e informações no 5º andar da Prefeitura, ou
pelo telefone: 3684- 9052.

Sábia Idade fez
apresentação na cidade
CIDREIRA - O grupo de dança do projeto Sábia
Idade – Viver Sem Limites, da Secretaria Municipal da
Mulher e Direitos Humanos fez uma apresentação na
6ª Mostra de Dança na Terceira Idade do SESC. O
evento ocorreu no Clube Amigos. De acordo com a
secretária Joseleine Barbosa, o grupo sempre procura
participar de apresentações onde são convidadas.
“Somos um dos grupos mais tradicionais do Litoral
Norte e estamos sempre participando de atividades na
região”, lembra.

GERAL

Deputado participa de entrega
de máquinas
Divulgação

POA - Através do trabalho e do empenho do deputado estadual Ernani Polo,
durante o período em que
esteve à frente da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado, em ação coordenada
com deputados e senadores do RS, através de
emenda da bancada federal gaúcha, foi possível viabilizar, com contrapartida do governo estadual, a aquisição de mais de
500 máquinas agrícolas
para o Rio Grande do Sul.
Os recursos são oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, intermediados
pela Caixa Federal e vão
ser repassados a 336 municípios gaúchos. No caso
em questão, o valor total do

Maquinário entregue pelo governo

investimento é de R$
74.947.434,28, sendo R$
72.237.434,28 oriundos de
emendas parlamentares e
o restante, de contrapartida do Estado.
— Foi possível viabilizar, por meio de emenda

da bancada federal, a maior aquisição de máquinas
agrícolas do Estado para
municípios gaúchos, que
deverão ter grande utilidade para as demandas
relacionadas à agricultura e o fortalecimento

do setor produtivo. Estivemos empenhados para
conquistar esta aquisição
que considero fundamental para o desenvolvimento
do setor produtivo de todo
o Rio Grande — destacou
o deputado Ernani Polo.

Jairo Jorge é pré-candidato a governador do RS
Divulgação

RESTAURANTE
MONTICELLI
A SUA CASA DE REFEIÇÃO
NA RODOVIÁRIA DE OSÓRIO

CANOAS – O ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge
(PDT) diz em carta aberta
que durante seus 33 anos
de atividade política nunca
teve nenhum processo ou
ação judicial por corrupção ou desvio de recursos
públicos. Jairo foi Secretário Executivo do MEC, PróReitor da Ulbra, Vereador
e Prefeito reeleito de Canoas. Administrou bilhões
de reais e sua gestão naquele município da Região
Metropolitana foi considerada pela CGU e MPF
como uma das administrações mais transparentes do
Rio Grande do Sul. Em oito
anos de governo não houve nenhum escândalo ou
denúncia de corrupção.
Ex-prefeito lelata que

foi reeleito com 71,27%
dos votos. Elegeu 20 dos
21 vereadores da cidade e
terminou seu segundo mandato com aprovação de
77,8% dos canoenses. Por
isso, a oposição em Canoas entrou com mais de 40
ações contra ele desde
2009. Só um advogado da
gestão anterior, do PSDB
e PTB, entrou com 22
ações. “Venci todas que
foram julgadas até agora.
Existem ações porque eu
fui um prefeito inovador.
Há um processo por eu ter
acabado com as filas nos
Postos de Saúde e outros
por realizar parcerias público-privadas na saúde e
na educação. Quem nada
faz, não tem apontamentos. Eu tenho tranquilidade

Buffet livre com carne assada na
brasa, peixe frito, diversas iguarias
e grande quantidade de saladas.
Comida em quilo (self service).
Atendimento diário: das 07 às 21h30
Fone: 99654-4964

3663-6093

Jairo Jorge, ex-prefeito de Canoas

e serenidade de saber que
a velha política, muitas vezes travestida do novo, usará de todas as armas para
me atacar. Não estou ati-

rando pedras em ninguém.
Ao invés de atirar pedras
vamos usá-las para construir os alicerces do futuro
que desejamos”.

ESPECIAL
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Secretário Rossano Teixeira fala sobre o rodeio
Jornal Momento entrevista
o Secretário Municipal de
Desenvolvimento, Planejamento e Turismo, Rossano
Teixeira, que explica como
transcorreu o 37º Rodeio
Crioulo Internacional de
Osório realizado no mês
de maio na Cidade dos
Ventos e outros assuntos
correlatos.

JM - Mais algum detalhe
sobre o rodeio?
ROSSANO – Ainda sobre o rodeio deste ano, lembro
que nesta edição não realizamos a Tafona (um festival de
músicas) como tradicionalmente acontecia. A Tafona é
excelente, por apresentar muitas novidades e muita gente
nova em termos de músicas
regionalistas. Mas, por outro
lado, também é muito onerosa. Ela, por si só, traz consigo
uma despesa sempre muito
significativa. Claro que o rodeio poderia ser maior com a
realização desse festival, mas
creio que para o futuro voltaremos a realizá-la.

Por L. Pimentel

A

pasta sob a respon
sabilidade do secre
tário Rossano Teixeira tem um grande número
de atribuições, como promover o desenvolvimento econômico do município; incentivar a área de indústria e comércio; promover o aproveitamento dos recursos naturais; atrair investimentos; estimular e promover a produção e comercialização do artesanato local; estimular o turismo; regular as informações
sobre o conjunto natural e
cultural entre outros. Juntamente com toda a equipe da
Secretaria, Rossano Teixeira
tem contribuído sobremaneira para que todos os projetos
inerentes à sua pasta sejam
realizados dentro dos cronogramas estabelecidos, especialmente aqueles diretamente ligados à área do turismo.
Perfil do entrevistado
Rossano Teixeira (Progressistas) é osoriense nato,
tem 62 anos, gremista de quatro costados, casado com
Márcia e pai de Marcelo (30
anos) e Henrique (24). Iniciou
na vida política elegendo-se
vereador em 1996, sendo reeleito por quatro vezes. Hoje é
um dos homens fortes do governo e sua atuação tem sido
destacada dentro da atual
administração.
JM - O senhor tem conseguido destrinchar as atribuições que lhe são afetas?
ROSSANO – Felizmente
tenho uma grande equipe
junto comigo que me ajuda
em tudo, com grande eficiência. Juntamente com esses valorosos companheiros temos
nos esforçado para realizar
todas as tarefas que a nós
cabe, como por exemplo, trabalharmos nas questões do

Rossano Teixeira nos dias do rodeio

Plano Diretor do Município e
do Plano de Mobilidade Urbana.
JM - Quais dessas responsabilidades já foram executadas?
ROSSANO – Desenvolvimento e Turismo é nosso
carro-chefe. Dentro dessa
premissa temos feito um esforço hercúleo para buscar
novas empresas, o que resulta em maior oferta de empregos para nossa gente. Temos
conseguido alguma coisa
nesse sentido, mas ainda é
pouco dentro daquilo que nos
propomos e que esperamos
realizar enquanto administradores. Estamos trabalhando
incessantemente nas questões do desenvolvimento e
buscado ampliar o número de
empresas, para possibilitarmos maior oferta de empregos na cidade. Por exemplo,
conseguimos trazer a Cristal
Copos, que para ser a sucessora da Multiplast, fato que
nos dá uma perspectiva até o
final do ano de obtermos um
número razoável de empregos. A empresa Famigliari (fábrica de massas) que também
chegou dentro desse período que estamos à frente da
Secretaria, também já está instalada, entre outras. Igualmente estamos fazendo quanto àquelas aqui já instaladas.
Estamos incentivando para
que expandam seus negócios, inclusive algumas que ainda não estão alcançando a

pleno seus objetivos.
JM - Especificamente sobre o Rodeio. Como foi o deste ano? Em 2019 poderemos
ter cinco ao invés de quatro
dias?
ROSSANO – Entendo
que devemos começar na
quarta e terminar no domingo.
Este deverá ser o prazo do
próximo Rodeio. Aquele evento antigo, que chegava a ter 15
dias de duração, de alguma
forma a cidade já não aceitava
mais. Havia problemas com
evasão escolar, muitos iam
acampar no Parque deixando
de ir às aulas. O próprio comércio, lojas, restaurantes,
bares sofriam com um evento
tão prolongado. Por isso acredito que quarta, quinta, sexta,
sábado e domingo seja um
tempo suficiente e razoável
para fazer uma festa grandiosa. Particularmente entendo
que esse deve ser o prazo do
Rodeio – 5 dias.
Por outro lado, o que vamos correr atrás é fazermos
um rodeio que, como se diz no
jargão popular: nós já batemos orelha com o Rodeio de
Vacaria. No entanto, o de Vacaria continuou crescendo. O
nosso não andou nas mesmas proporções. Mas a perspectiva é nosso retorno aos
bons tempos, para que o município volte a figurar entre os
grandes eventos tradicionalistas do Rio Grande do Sul e
do Brasil.

JM - Que resultado foi
obtido com a realização do
rodeio 2018?
ROSSANO – Nós passamos os últimos quatro meses
voltados para o rodeio, que é
a nossa maior festa, a marca
maior da cidade de Osório.
Nessa 37ª edição tivemos a
felicidade de deixar o Parque
Jorge Dariva numa condição
muito boa, que foi elogiada
por todos os visitantes, e conseguimos estruturar um rodeio em si com importantes
participações, como a do Fernandinho, na Campeira, do
Adriano, na parte Artística,
basicamente as duas que fazem o rodeio, e compõem a
parte central do evento. Assim foi que tivemos uma festa
muito bonita, concorrida e com
um público excelente que superou todas as nossas expectativas.
JM - A paralisação dos
caminhoneiros dificultou a
realização do rodeio?
ROSSANO – Sim, a greve
dos caminhoneiros acabou
dificultando a própria vinda
do gado para as provas de
laço etc. Ficamos até de madrugada tentando trazer os
animais, fomos parados em
barreiras, mas depois de muito esforço o resultado foi o
melhor possível. Basta ver
pelas redes sociais que a repercussão foi das maiores.
Tivemos muitos elogios, muitos pontos positivos etc. Temos alguma coisa a corrigir,
claro, cujas anotações já rascunhamos, e agora nos próximos dias vamos reunir a equipe para uma avaliação e desta
forma podermos melhorar
para o próximo ano.
JM - Mas no geral tudo
correu bem?

ROSSANO - Tenho a impressão que nossos objetivos foram atingidos. Nunca
pensamos em fazer um rodeio
maior nem menor, mas sim um
rodeio muito bom. Tenho certeza que isso conseguimos.
Ainda não posso falar em números financeiros porque estamos fazendo o fechamento.
Mas sempre existe um investimento do qual não se pode
fugir. Lembro que as edições
anteriores eram mais onerosas, no entanto com a busca
de parcerias na iniciativa privada, a redução de custos
com a utilização de mão de
obra do próprio município, racionalizando muita coisa e até
de cortando determinadas situações, creio que o resultado final será satisfatório.
JM - Que outros caminhos
serão buscados dentro de sua
área?
ROSSANO - A prefeitura
tem um departamento que trata exclusivamente de esportes. Relacionado ao turismo,
temos grande identificação
com os esportes náuticos,
pelo grande potencial que são
nossas 23 lagoas. O próprio
prefeito Eduardo Abrahão já
manifestou a ideia de que exploremos esse fator turístico.
Já chegamos a desenvolver
alguns projetos encima disso, mas esbarramos sempre
nas questões de custos. Mas
esta é uma de nossas metas,
que é buscar a utilização de
nossas lagoas de forma racional, de maneira a não degradar
o ambiente e efetivamente fazer valer essa ideia do turismo
náutico que com certeza irá
trazer divisas para o município.
JM - E quanto ao aproveitamento da situação plana do
município, já se pensou em
turismo ciclístico?
ROSSANO – Sou um defensor do ciclismo enquanto
prática esportiva, mas também quanto à questão do deslocamento, da mobilidade dentro da cidade. Acho que o
ciclismo também é um fator a
ser explorado, especialmente
pelo potencial favorável de
termos uma cidade plana e
bem desenhada. Cito como
exemplo um parente meu que
mora na Alemanha. Ele me
questionava por que nós não
utilizamos a bicicleta, e eu argumentei falando da questão
climática, aqui tem os ventos.
Aí ele me disse que lá as temperaturas chegam a 14 graus

abaixo de zero, e que vai de
bicicleta 15 quilômetros todo
dia para trabalhar. Por ser saudável e econômico, mesmo com
as intempéries. Desde o ano
de 2017 já estamos em tratativas (que não evoluiu no tempo que queríamos) com a
ACIO, para o projeto “Vou de
Bike”, cujo nome já havia sido
dado, e agora mesmo há algumas ações sendo concluídas.
Nos próximos dias serão instalados dois móbiles (bicicletários) estilo automóveis, sendo que um já está confeccionado e será junto à própria
ACIO. Outro será defronte a
Prefeitura e Câmara. Ele tem o
formato de um carro como acontece em Florianópolis e algumas outras cidades brasileiras. É um projeto que nos foi
trazido por algumas pessoas
que já o conheciam. Num primeiro momento não evoluiu,
mas as conversações continuam acontecendo. Agora a
própria Câmara chamou uma
audiência pública para falar sobre ciclismo. Nesses dias também recebi uma sugestão do
vereador Roger, para falar sobre uma rota turística de bicicleta, sugestão bastante interessante. Inclusive esse tipo
de turismo já está acontecendo na estrada do Palmital, onde
o pessoal está andando muito
de bike por lá. Inclusive com a
paralisação dos caminhoneiros fez com que muitos de nós
viéssemos trabalhar de bicicleta. Isso, com exceção dos
dias de chuvas seria uma alternativa saudável e barata.
JM - Gostaria de acrescentar mais algum detalhe que
fugiu ao entrevistador?
ROSSANO - Como secretário, estou numa batalha de
muito tempo para recuperar
uma locomotiva que se encontra exposta no Pampa Safari,
em Gravataí, que antigamente
era utilizada no percurso da
linha férrea Osório/Palmares.
Já ganhamos de volta essa
peça importantíssima, e agora
estamos tentando viabilizar o
seu retorno. Dia desses estive
lá, tirei algumas fotos. Esta é
outra questão que temos que
desenvolver.
O turismo histórico na cidade, e essa locomotiva conta
muito da nossa história. Por
isso o retorno dela será de
suma importância para avançarmos nessa nossa intenção
e podermos oferecer novas opções de turismo aos nossos
visitantes e especialmente para
nossa população.
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Amor no prato: Uma receita especial Horóscopo
para o Dia dos Namorados
O Dia dos Namorados está aí e com ele as intermináveis filas
nos restaurantes. Mas a data mais romântica do ano não
precisa ser sinônimo de estresse no interior desses ambientes.
Para ajudar aos namorados que desejam ter uma noite romântica, o professor do Senac Tramandaí, Gabriel Maschio, preparou uma receita deliciosa para os casais: Filé de Salmão ao
Molho de Maracujá e Risoto de Roquefort. Confira o passo a
passo:
Caldo de Legumes - base do Risoto
Ingredientes
2 e ½ litros de água fria
2 cebolas médias picadas
3 dentes de alho sem a casca e inteiros
2 cenouras cortadas
Folhas de 1 alho poró
5 talos de salsão sem as folhas
Modo de Preparo:
Em uma panela grande, esquente e adicione 1 colher de óleo
ou azeite de oliva. Em seguida, coloque os vegetais e refogue
em fogo baixo por 2 minutos. Acrescente a água fria e deixe
cozinhar por 1 hora e meia, após fervura, em fogo baixo.
Salmão
Ingredientes
500g de filé de Salmão
3 ramos de tomilho fresco
1 ramo pequeno de alecrim
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de Preparo:
Pique o alecrim e o tomilho e misture com um pouco de sal
e pimenta. Após, passe esse tempero sobre o Salmão e deixe
repousar por 1 hora. Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por
20 minutos, coberto com papel alumínio. Depois desse tempo,
retire o papel e deixe por mais 5 minutos.
Molho de Maracujá

Ingredientes
Polpa de 3 maracujás pequenos
3 colheres de sopa de açúcar mascavo
Modo de Preparo
Em uma panela pequena,
junte as polpas de maracujá e
o açúcar mascavo. Leve ao
fogo e ferva por 20 minutos
em fogo baixo, reserve.
Risoto Roquefort
Ingredientes
250g de arroz arbório ou
carnaroli
1 cebola média picada
1 alho poró picado
80 ml de vinho branco seco
20g de manteiga para iniciar o cozimento
40g de manteiga para finalizar o cozimento
200g de queijo roquefort, ou gorgonzola, ralado ou picado
Caldo de legumes preparado anteriormente
Modo de Preparo
Leve ao fogo uma panela, acrescente as 20g de manteiga
e um fio de azeite de oliva. Refogue por 3 minutos a cebola e
o alho poró. Após, coloque o arroz, diminua o fogo e refogue
por mais 5 minutos, mexendo sempre. Adicione o vinho e deixe
evaporar. Vá acrescentando o caldo de legumes em conchas,
uma por vez, mexendo sempre, de 18 a 20 minutos, até que o
arroz fique al dente. E finalize com o queijo e as 40g de manteiga
restante.
Montagem
Em um prato raso, ponha de um lado 2 colheres cheias de
risoto e o filé do outro lado, regado com o molho de maracujá.
Por fim, polvilhe algumas folhas de tomilho sobre o risoto, e
bom apetite.

Faça seu arraial você mesmo
Hoje vamos de Cucas de Figo
O figo é fruta importante para o desenvolvimento de várias localidades brasileiras que cultivam a fruta. A receita que
passamos hoje é uma originalidade e segue um método cuidadoso. Servida fria, a cuca de figo encanta paladares de
diversas partes do país, promovendo o turismo no interior e apresentando aquilo que cidades como Nova Petrópolis
tem de originalidade cultural.
Ingredientes
2 ovos, ¾ de xícara de leite, ½ xícara de açúcar, 1 pitada de sal, 1 colher (sopa) de banha, 2 xícaras de farinha
de trigo, 2 colheres (sopa) de fermento para pães, 1 colher (chá) de noz moscada, 1 colher (chá) de canela em
pó, 1 kg de figo in natura
Modo de Preparo
Para preparar a massa, os ovos são batidos com o
açúcar. Quando a mistura forma uma gemada é
acrescido o leite, o sal, a noz moscada, a canela em
pó e a banha. No momento em que a mistura fica
homogênea, é adicionada a farinha e, por fim, o
fermento. A mistura é bem amassada, em seguida,
ela descansa por 45 minutos. Passado esse tempo,
a massa cresceu e já vai para a forma. A forma, já
untada, recebe a massa, que cresce por mais meia
hora, depois desse tempo, o figo é colocado sobre
a massa.
Para a farofa doce, que cobre a cuca, é usada uma
xícara de açúcar, uma de farinha de trigo e meia
xícara de banha. Os ingredientes da farofa são
todos misturados e colocados sobre o figo, antes de ir ao forno. A cuca é assada a 180°, em forno pré-aquecido, por 30 minutos.

Áries (21/3 a 20/4)
Atingir a paciência que precisa será muito
difícil. Não seja tão orgulhoso, será interessante se aproximar das pessoas de Libra. O Sol
pode lhe fortalecer neste período.
Touro (21/4 a 20/5)
Aplique a humildade durante o seu dia. Perceberá que estará mais difícil passar por cima de
algumas situações, Urano em queda irá lhe
prejudicar neste sentido.
Gêmeos (21/05 a 20/6)
Tudo tende a facilitar usando a inteligência, por
isso conseguirá tomar sábias decisões. O elemento Ar lhe ajudará a superar os desafios
durante o dia, seja forte.
Câncer (21/6 a 21/7)
O stress e a raiva irão apenas prejudicar você,
decisões autodestrutivas devem ser afastadas. Procure sentir mais orgulho de você mesmo. O planeta Saturno deixará você mais a
vontade.
Leão (22/7 a 22/8)
Não apresentará toda a sua excelência neste
dia, redesenhe os seus planos. Não se desiluda, siga em frente buscando sua maestria.
Virgem (23/8 a 22/9)
Não passe por chato e releve algumas coisas,
assim obterá melhores resultados. Não fique
fazendo voltas para resolver problemas simples.
Libra (23/9 a 22/10)
Será necessário avaliar a importância das coisas que você deseja. Não deve deixar de buscar
aquilo que estabiliza.
Escorpião (23/10 a 21/11)
O stress irá lhe consumir durante o dia, devido
a ideias prejudiciais. Todas essas confusões se
arrumarão com o tempo. Deve evitar que a
raiva tome conta das suas decisões.
Sagitário (22/11 a 21/12)
Poucos momentos memoráveis durante este
dia, oscilará entre o sorriso e siso, e por isso
passará boa parte do tempo confuso. Nem
Vênus e muito menos Plutão irão ajudar você
neste aspecto, ficará por conta de você.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Será que tudo que reluz é ouro? Este com
certeza vai ser um questionamento presente
durante boa parte do dia. A falta de uma resposta concreta é o que será a mola propulsora do
resgate de suas reflexões.
Aquário (21/1 a 19/2)
Contemple seus feitos de forma discreta e aja
nas missões do dia de forma astuta e firme,
condizentemente com o que você necessita de
fato. Neste momento imaginação e trabalho
em grupo se fazem necessário, Mercúrio será
importante neste aspecto.
Peixes (19/2 a 20/3)
Agir com praticidade, é difícil certo, então reveja suas atitudes para compreender a falta de
ação positiva no seu dia. Para encontrar a luz no
fim do túnel, o filho de Urano sentirá o ápice de
sua capacidade de executar ao focar apenas no
necessário.

