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Foguete brasileiro
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Município recebe veículo para
assistência social
Belmonte
prefeito Genésio
Bressiani recebeu das
mãos do Governador, na
terça-feira, 10, a Chave de
um veículo Corsa sedam.
O veículo será usado
pelo município para a busca ativa e a proteção social
de todas as pessoas que
não acessam os programas governamentais e
necessitam de assistência.
Ele estará à disposição da
secretaria de assistência
social do Município.
Também ajudará a dar
suporte para o Centro de
Referência de Assistência
Social (CRAS).
Essa é a valorização do
ser humano, onde faremos
o trabalho junto às famílias trazendo maior agilidade e qualidade no atendimento. “É um investimento que dará para nós a tran-
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Na era Lula/Dilma somente
foguete de campanha

N

o dia 22 de agosto de 2003, três dias antes
da data prevista para o lançamento, uma
enorme explosão destruiu o foguete brasileiro
VLS-1 V03 em sua plataforma de lançamento no
Centro de Lançamento de Alcântara durante os
preparativos para o lançamento, matando 21 técnicos civis.
O objetivo da missão, nomeada Operação São
Luís, era colocar o microssatélite meteorológico
SATEC do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o nanosatélite UNOSAT da Universidade
do Norte do Paraná em órbita circular equatorial
a 750 km de altitude.
No dia 9 de dezembro, o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais e Academia Chinesa de Tecnologia Espacial se juntaram de novo para o lançamento do satélite CBERS-3 (sigla em inglês
para Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres). O foguete mais uma vez não consegue
subir na hora prevista. O colosso produzido em
parceria decolou com três anos de atraso. Meia
hora depois, o foguete lançador chinês Longa
Marcha 4B se desintegrou antes de entrar em
órbita. E arrastou na queda o satélite ambiental
brasileiro CBERS-3. O País do Carnaval torrou
no empreendimento mais de R$ 300 milhões. A
conta não inclui a gastança da comitiva que baixou na China liderada por dois ministros: Paulo
Bernardo (Comunicações) e Marco Antônio
Raupp (Ciência e Tecnologia), que voltaram
para o Brasil em silêncio. Falou por eles um
comunicado do INPE. Ainda não foi identiﬁcada
a causa do malogro, mas os parceiros continuam
sonhando com a conquista do espaço.
Nas duas explosões se foram alguns milhões,
além da morte de 21 engenheiros espaciais na
base de Alcântara. Engenheiros, cuja reposição
levará 20 anos. Estudo faz falta!

quilidade de desenvolver
um trabalho com qualidade para nossa população”,
disse Bressiani.
Já o secretário da SST
João José Candido da Sil-

va ressaltou que com a
entrega dos veículos o
governo do Estado estará
capacitando os municípios com equipamentos que
permitirão a efetiva
implantação do Sistema

Único de Assistência Social (SUAS) em Santa Catarina. “Essa é a primeira
vez que o Estado está aparelhando a Assistência
Social e possibilitando os
trabalhos da busca ativa”.

Padre Pedro preside Sessão Solene e homenageia
pessoas e entidades das causas sociais
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São Miguel do Oeste
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
promoveu na tarde desta
sexta-feira, 13, uma Sessão Solene no auditório do
Colégio Jesus Maria José
em São Miguel do Oeste, e
fez homenagem a empresas, entidades e organizações que produzem e atu-

A

am em defesa de causas
sociais e ambientais, em
todo o estado.
Conforme o deputado
Padre Pedro Baldissera,
proponente da solenidade, diversos movimentos
sociais e entidades destacaram a importância do
reconhecimento a grupos
que trabalham, muitas

vezes com diﬁculdades e
sem apoio, para garantir
ações sociais e ambientais
cujos benefícios alcançam
toda sociedade. O objetivo
é reconhecer quem produz
e trabalha, lutando por
avanços sociais e no meio
ambiente. Os homenageados representam 14 entidades de toda região Oes-

te. O Fórum Extremooeste de Economia Solidária, um dos homenageados, também recebeu um
reconhecimento especial,
com um certiﬁcado dirigido a 18 entidades que o
integram. a Sessão Solene
foi transmitida para todo
o Estado, pela TV Assembleia e Rádio AL.

