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Fala, leitor Foto do leitor
Resido na cidade de Caxias do Sul e fui passar o 

feriadão de Páscoa na casa de meus pais na região 
central do Estado. No domingo, no retorno à Serra, 
fiquei indignado com a vergonhosa e descarada 
cobrança de pedágio pela EGR no km 131 da 
RSC-287, em Candelária, a poucos quilômetros 
de distância do trecho bloqueado, após ter ficado 
aproximadamente duas horas aguardando 
a passagem na ponte provisória. Além disso, 
as condições desta rodovia são precárias, o 
pavimento está cheio de buracos e a sinalização 
horizontal é muito deficiente. A indignação 
toma proporções ainda maiores quando se vê 
a reportagem especial do programa Fantástico, 
onde mostra que o dinheiro de nossos impostos 
são desviados para contas de empreiteiras e 
políticos desonestos. O que nos resta? Reclamar? 
Pra quem? O que vai mudar?

Thiago Marques Dias
Engenheiro Civil

Quem passa pelo Calçadão de Santa Maria 
já está acostumado a ouvir essa expressão 
entusiasmada do jornaleiro Antônio D’Avila, o seu 

Antônio, como é conhecido. Há anos, diariamente, 
cedinho da manhã, lá está ele vendendo o jornal 
Diário de Santa Maria, cumprimentando a todos 
com simpatia e como estratégia de venda. Além 
de sua alegria, também dá destaque às principais 
manchetes. Uma figura folclórica, de bem com a 
vida e orgulhoso de sua profissão, desempenhada, 
como ele mesmo diz, por um prestador de serviço, 
oferecendo centenas de exemplares aos fiéis 
leitores da cidade e região, em uma espécie de 
amizade e carisma. Nascido na cidade de Bagé, 
faz questão de dizer, adepto das culturas gaúchas, 
como uma coleção de facas, apreciador de um 
bom churrasco e, também, faz uma linguiça 
campeira de dar água na boca. Assim como eu, 
com certeza todos os que o conhecem, o admiram, 
pois é uma pessoa simples e do bem, que leva 
muito a sério seu trabalho, como um autêntico e 
esforçado trabalhador brasileiro, esperançoso por 
dias melhores. Parabéns, Antônio! Obrigado por 
seu otimismo, mesmo quando as notícias trazidas 
não são as melhores.

Érico Severo Maciel 
Técnico em radiodifusão

Estamos de olho

Motorista ferido a faca em possível briga 
de trânsito é um alerta para quem dirige 
na cidade. Faltam respeito e tolerância.

É cada vez mais comum estabelecimentos 
comerciais adotarem a calçada como 
área de estacionamento. O problema é 
que, em muitos locais, os veículos acabam 
bloqueando a passagem dos pedestres. 
Falta bom senso. E fiscalização.

Santa Maria começa a abrir espaço aos 
produtos orgânicos. O Colégio Politécnico 
da UFSM promoverá feiras no campus 
todas as segundas e quintas-feiras. 

Este cardeal com sua típica cabeça vermelha visitou 
a casa da leitora Ramona Maciel Camargo na 
tarde da última sexta-feira, na Vila Oliveira.

Este espaço também é seu. 
Envie sua fotografia para 

leitor@diariosm.com.br
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A opinião manifestada neste espaço não expressa necessariamente a opinião do jornal.

100 dias de muito trabalho
Na política, não é raro vermos os interes-

ses partidários sobrepondo-se aos interes-
ses da comunidade, ao bem comum. Agen-
tes públicos mais preocupados em atacar 
os “adversários” que perdem o foco daquilo 
que realmente importa para a população. 
E, infelizmente, é isso que temos visto nes-
tes primeiros meses do ano na postura da 
bancada de oposição. Um discurso descon-
siderando qualquer melhoria em benefício 
da população, que toma conta das redes 
sociais, orienta as manifestações na Câma-
ra dos Vereadores e, recentemente, ganhou 
espaço também neste jornal.

A cegueira raivosa talvez explique o es-
forço dos vereadores de oposição em não 
enxergar as conquistas dos 100 dias do go-
verno Pozzobom e Cechin. Desconsiderar 
ou colocar em dúvida que 17.210 santa-
-marienses já foram atendidos no Mutirão 
Fila Zero, com a realização de 6.244 exames 
e 10.966 consultas médicas é um desrespeito 
com os servidores da área da Saúde e com 
os cidadãos que, após anos de espera, saí-
ram da fila e recuperaram a dignidade. Se a 
oposição estivesse mais disposta a ouvir, em 
vez de promover ataques, não restariam dú-
vidas sobre os dados do Mutirão Fila Zero. 
Mas cada um define as suas prioridades.

E o governo Pozzobom e Cechin tem a 
sua: trabalhar, com coragem e determina-
ção, economizando naquilo que é possível 

para investir no que é essencial à população. 
Foi assim que conseguimos cortar os gastos 
em horas extras em mais de R$ 120 mil por 
mês e ainda reduzir em 45% os custos com 
telefonia e em 63% com compra de material 
de expediente. E foi assim também que es-
tamos recuperando a frota da Guarda Mu-
nicipal, reativando o Parque de Máquinas, e 
já reduzimos o tempo de espera por alinha-
mentos de seis meses para apenas 10 dias.

O fato é que estamos diante de um gover-
no responsável e transparente, que presta 
contas à população diariamente. Um gover-
no que não olha para o passado, mas que 
aprendeu com os erros das administrações 
anteriores e não irá repeti-los. Santa Maria 
não pode ficar entre as piores cidades do 
Estado na Saúde, como ocorreu entre 2001 
e 2008, segundo dados do Idese.

Já tentaram dividir Santa Maria. Essa 
manobra foi usada na campanha eleitoral 
e rechaçada pela população nas urnas. Mas, 
ao que parece, a eleição ainda não terminou 
para alguns, que não aceitaram o resultado 
democrático do pleito. É uma pena. Porém, 
a nossa posição segue a mesma: trabalhare-
mos muito, como fizemos nestes primeiros 
100 dias de governo, para resolver os pro-
blemas históricos de toda a nossa cidade. 
Para melhorar a vida de todos os santa-ma-
rienses, sem distinção de qualquer nature-
za. Este é o nosso compromisso.

Alexandre 
Lima
Presidente 
municipal
do PSDB


