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GERAL

Menor esfaqueou colegas na
escola Alberico Azevedo

Vende-se Casa
motivo: mudança
Bairro São Gotardo próximo a Wisqueria.
Loteamento Scawambach medindo 145m área
construída 2 banheiros com armário 3 quartos. Teto
de laje telhado de telha . Cozinha de mármore sob
medida com fogão embutido copa sala escritório
internet telefone instalados . Todo acabado em
gesso. Ótima localização. Terreno de 390 Metros
R$ 280.000,00
a combinar (49) 3621-1683(49) 9108-1831
Vende-se: Renault Scenic RT 16v
2001/2001 - Prata
Ar- DH - Air Bag - VD - Trava - Som
R$ 14.000,00 Ligue: 49- 9997-3133

Vendo : Bicicleta elétrica em excelente
estado. Valor R$ 2.000, negociável.
Contato: (49) 991278-49
ou 9146-1427
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Adolescente que esfaqueou colegas dentro de escola já está apreendido
São Miguel do Oeste
Polícia Civil, a através
da Delegacia Criança,
Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), na quintafeira, 7, entrou com representação pela apreensão/internação do jovem
de 14 anos que praticou
tentativa de homicídio contra dois colegas na EEB
Alberico Azevedo de São
Miguel do Oeste.
Pela prática do ato
infracional, ele poderá
ﬁcar até três anos apreendido em estabelecimento
destinado a adolescentes

A

infratores. Por ora, ele
encontra-se recolhido provisoriamente em repartição policial na cidade de
Itapiranga.
O fato ocorreu na tarde
de quarta-feira, 6, quando
o adolescente chegou à
escola, no Bairro São Jorge, com uma faca dentro
da mochila. No intervalo,
durante breve discussão,
ele sacou da arma e desferiu vários golpes em
outros dois adolescentes
de 16 anos. Um dos jovens
chegou a ter o pulmão perfurado, e permanece inter-

nado no Hospital Regional
Terezinha Caio Basso. A
faca utilizada na prática
delitiva foi apreendida
com o infrator.
Este é o terceiro adolescente apreendido e
internado nesta semana,
por representação da Polícia Civil juntamente com o
Ministério Público.

Outros dois, de 14 e 16
anos, já haviam sido apreendidos, por ordem da Justiça na terça-feira, 5, quando foram detidos em ﬂagrante por policiais militares pela prática de roubo,
por haverem entrado em
duas residências, armados
de faca, e, mediante ameaças, subtraído pertences
dos moradores.
Foto: Divulgação/PC-SMO

Mauro pede a recuperação de rodovias
federais no Extremo-oeste
P

Maravilha
reocupado com a situação difícil de trafegabilidade de rodovias do
Extremo-oeste, o deputado Mauro de Nadal fez
pedido de informações ao
Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) para
saber das providencias
para recuperação das BRs
163, 282 e 158.
O Dnit informou ao
deputado Mauro que as
três rodovias estão contempladas no programa

de recuperação, restauração e manutenção através
do programa Crema2. Os
serviços foram iniciados
neste ano e tem prazo de
contratação até janeiro de
2018, prevendo trabalhos
na extensão de 1.275 quilômetros
Conforme o programa
de recuperação das estradas, estão previstas a construção de 33 rotatórias,
sinalização horizontal e
vertical, 33 quilômetros de
terceiras faixas, entre
outras melhorias. Na BR-

282 são 14 rotatórias e 13 cados pelas péssimas conquilômetros de terceiras dições das estradas.
faixas. As BRs 282 (ExtreFoto: Ascom/Dep Mauro
mo-oeste), BR-158 e BR
163 estão contempladas
com R$ 114,4 milhões com
extensão total de 303,5 quilômetros.
Para o deputado Mauro, a recuperação destas
rodovias irá melhorar o
tráfego de veículos. Vai
reduzir o tempo de viagem
e evitar prejuízos ﬁnanceiros aos motoristas que
muitas vezes têm seus
caminhões e carros daniﬁ-

SDR investe R$ 163,8 mil em rodovias estaduais
São Miguel do Oeste
niciam nos próximos
dias uma operação de
recuperação e conservação de rodovias estaduais
pertencentes aos municípios da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste. O Governo do Estado
irá investir R$ 163,8 mil
com a prestação de serviços. Na quinta-feira, 7, foi
assinado o primeiro contrato de R$ 70,3 mil, com a
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Construtora Engeforte de
Campo Erê. Serão prestados serviços de recuperação, roçada, limpeza de
sarjeta e de meio-ﬁo das
rodovias estaduais.
Na próxima semana,
será assinado o contrato
de R$ 93,5 mil com a
empresa GP Indústria e
Comércio de Placas de Gravataí, que irá prestar os serviços de pintura e sinalização das rodovias. O secretário Regional, Volmir

Giumbelli, lembra que a
ação atende a demanda
dos sete municípios. “Foi
uma solicitação dos prefei-

para melhorar o tráfego e
aumentar a segurança da
população nas estradas”,
declara.
Foto: Gisele Vizzotto/Ascom/SDR-SMO

