Após ter sido suspensa,
parcialmente, pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul,
a liminar concedida pela Juíza
de Direito, da 2ª Vara da
Comarca de Santo Antônio da
Patrulha, o Superior Tribunal
de Justiça, analisando novo
pedido de suspensão de
liminar interposto pelo Município de Osório, Fepam e
Corsan, suspendeu, integralmente, na última quinta-feira,
(22), a referida decisão, permitindo a finalização das obras
da Estação de Tratamento de
Esgoto – ETE, de Osório, como
também o lançamento dos
efluentes, o esgoto tratado,
junto a Lagoa dos Barros.
O reconhecimento, pelo
STJ, da tese sustentada, pelo
Município de Osório, Fepam e
Corsan, aponta o rumo que a
demanda judicial deve tomar,
ou seja, a prevalência do interesse público, com vistas à
implantação e implementação
do saneamento básico e
consequentemente, a preservação do meio ambiente e da
vida, substituindo o esgoto in
natura, com sua capacidade
poluidora reconhecida, pelo
efluente oriundo de tratamento de última geração.

O Prefeito de Osório,
Romildo Bolzan Júnior, comemorou
a
decisão.
“A
quinta-feira (22), foi um dia de
glória para o município, demos
início às obras de revitalização
da Lagoa do Marcelino e tivemos a decisão favorável do
STJ sobre a ETE, ou seja, é o
melhor processo que poderíamos dar à lagoa é o não
lançamento de esgoto in
natura nela”, afirmou o Prefeito que ainda elogiou o
empenho do setor jurídico da
Prefeitura. “É uma vitória que
não é só do município, do Ministério Público de Osório, da
Fepam e Corsan, é da
razoabilidade, do bom senso,
uma vitória da boa prática
ambiental, é mais razoável tu
colocares o efluente, ou seja,
o esgoto tratado do que colocares o esgoto in natura nas
lagoas”, destacou o Prefeito de
Osório.
A ETE, depois de pronta e
com a concessão de licença de
operação da Fepam, poderá
realizar o tratamento de esgoto. Segundo o procurador
municipal, Renato Rodrigues
Júnior, a decisão é definitiva.
“Essa decisão retira todo e
qualquer impedimento à libe-

Eliana Ramos
“A vida é cheia de fases. A
parte áurea da minha foi a
quando era chamada de Jane
Barth. Hoje, sou a tia do
Thomas”. Assim, Jane Maria
Barth Rangel, natural de
Taquara, que nasceu no dia 23
de agosto, recebeu nossa reportagem para um bate-papo.
Filha de Lothário Anthero
Barth e Geny Pereira Barth tem
sete irmãos, três mulheres e
cinco homens. Professora de
Educação Artística trabalhou
no Colégio Conceição e nas Escolas Ildefonso Simões Lopes
“Rural” e Escola General
Osório. Com o seu primeiro
esposo João Rangel, que faleceu em 1992, teve cinco filhos:
Suzana, doutora em Artes;
João Batista, Médico Veterinário; Sandra, Bióloga; Silvana,
Advogada e José Otávio, Bancário. Ao todo Jane possui 10
netos, que são orgulho em sua
vida.
A apaixonada por artes
vive em Osório desde os 21
anos, onde passou a viver com
o então esposo Rangel, que foi
o idealizador da implantação
da telefonia no município, a
partir da Cooperativa Telefônica Osoriense Ltda. Após ele
criou a empresa de prestação
de serviços Organização

Rangel Ltda.
Depois da morte de
Rangel, com o passar do tempo Jane casou-se com o
professor de Educação Física
e
bancário,
Guilherme
Holderbaum que também era
viúvo. Este, porém, faleceu
dois anos após o casamento e
Jane que morou neste período em Taquara, retornou para
Osório.
Hoje, um dos seus hobbys
é se encontrar uma vez por semana com amigas para fazer
uma das coisas que ama: pintar.
Elas
têm
o
acompanhamento de uma profissional da área. Além disso,
Jane põe em prática suas habilidades em seu Atelier
localizado em anexo a sua residência. A pintura a óleo e
acrílica evidencia pessoas da
sua família. Outras obras são
feitas aleatoriamente e segundo
ela
tudo
surge
repentinamente.
Além das artes, a mulher
feliz e realizada com os filhos,
que para sua felicidade todos
passaram no vestibular na primeira tentativa e os netos, aos
quais define ‘são um presente
de Deus’, gosta de ler, escrever poesias e visitar a Serra
Gaúcha. Praia fica segundo
plano.

Espaço do assinante

Adriana, a Melhor Intérprete

ração do empreendimento
pela Fepam”, salientou o procurador.
Segundo
o
engenheiro civil da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
e Gestão Urbana, Gilberto Oliveira, que fiscaliza a obra
executada pela Corsan, 70%
dela já está concluída. A previsão é que a obra esteja
pronta até fevereiro de 2010.
As obras da ETE estão entre as de melhor execução
dentro do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC no Estado. Depois de uma liminar da
comarca de Santo Antônio da
Patrulha suspender por algumas semanas o andamento das
obras, desde o dia 26 de agosto, depois do deferimento do
pedido de suspensão da
liminar, a construção segue o
seu ritmo normal e com a decisão, depois de pronta,
poderá operar normalmente.

DIVULGAÇÃO

No 5º FEM – Festival de
Música Popular “Vinícius
Nucci Cucolichio” de São
José do Rio Preto/SP,
Adriana Sperendir foi considerada a Melhor Intérprete
do Evento, confirmando o
prêmio que recebera no concurso Troféu Festivais do
Brasil, onde, os indicados são
eleitos através do voto dos
internautas. Osório e o Litoral Norte/RS, mais uma vez,
são destaque nacional através dos seus músicos. Parabéns à
Adriana e à Juvesa Veículos que acredita e investe nos verdadeiros talentos.

Feira Música Brasil 2009

O maior evento de música e negócios da América Latina
que acontece em Recife de 9 a 12 de dezembro, ainda não havia
divulgado o resultado dos grupos e artistas selecionados entre
os 800 inscritos de todo o Brasil, até o fechamento desta edição. O edital com os 24 artistas escolhidos para participar da
Feira Música Brasil seria publicado no Diário Oficial da União
até o dia 30 de outubro. A expectativa é enorme. Uma comissão foi formada com profissionais experientes e respeitados da
música brasileira e internacional. Do Brasil, fazem parte Lu Araújo, produtora e idealizadora do Festival MIMO (Mostra
Internacional de Música em Olinda, um dos principais festivais
de música instrumental e erudita do país); Pena Schmidt, superintendente e curador do Auditório Ibirapuera; José Teles,
jornalista musical de Recife; o percussionista Naná Vasconcelos; e Carlos Eduardo Miranda, produtor musical. Do exterior
vieram o produtor e compositor vencedor de dois prêmios
Grammy Russ Titelman, que já trabalhou para Eric Clapton,
Steve Winwood, George Harrison, Bee Gees, Brian Wilson (Beach
Boys), Allman Brothers, James Taylor, entre outros; e o inglês
Richard Ogden, ex-empresário de Paul McCartney, ex-presidente da Sony Music Europa, que atualmente dirige sua agência de
empresariamento artístico, a Richard Ogden Management
(ROM). A Feira Música Brasil 2009 é patrocinada pela
PETROBRAS e organizada pela Funarte/MinC, Secretaria de
Políticas Culturais/MinC, Secretaria de Cultura da Cidade de
Recife, FUNDARPE/PE.

Prêmio Vitor Mateus Teixeira

“Na minha vida nada foi
planejado, deixei correr”, diz
ela de forma calma.
Aposentada e com a casa
que expões muitas obras e fotos que evidenciam bons
momentos da família, Jane
afirma que gosta de morara em
Osório. “Aqui existem muitas
vantagens. A Borússia, por
exemplo, que está sendo explorada, oportuniza uma vista
maravilhosa, oferece opções
de veraneio. A nossa cidade
está perto de Porto Alegre, da
serra gaúcha”.
Jane conclui seu batepapo com uma frase que faz
parte de sua vida. “Não se pode
dependurar uma espada de
verdade, numa corrente pintada na parede”.

Definida a data da cerimônia de entrega do Prêmio Vitor
Mateus Teixeira que é outorgado aos maiores destaques da
Música do Rio Grande do Sul, será no dia 1.º de dezembro, às
19h30min, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa
do Estado. Loma e o Grupo Cantadores do Litoral recebem seus
prêmios como vencedores nas categorias Melhor Cantora e
Melhor Grupo de Show, respectivamente.

A galerinha da Rima

São trinta crianças
com idade entre 8 e 12
anos que cursam música
na Rima neste ano de
2009. Por isso vamos realizar no fim do ano um
recital diferente só com
apresentações dessas
crianças. Pretende-se
também, apresentá-las
para o grande público
num show durante a semana de comemoração
ao aniversário da cidade.
A “Galerinha do Rock da Rima” está a mil preparando-se para
esses shows com várias horas de estudo e ensaios, sempre acompanhados por seus monitores.

