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O pavimento da Avenida Fernando Ferrari, 
na esquina com a Rua General Neto, está 
a cada dia pior. Os carros não conseguem 
utilizar o lado direito da avenida devido à 
buraqueira e ao desnível. Há uma parada 
de ônibus no local. 

No próximo dia 31, completará dois anos 
da queda da ponte do Rio Jaguari, em 
Jaguari. Os moradores de uma parte da 
cidade têm de fazer um desvio pela BR-
287 para ir de carro até o Centro.

Promessa da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado e do comando da 
Brigada Militar: até o início de junho, 
nenhuma cidade gaúcha terá menos do 
que três policiais militares (PMs).
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Fala, leitor Foto do leitor

Aplaudo a iniciativa da UFSM de implementar o projeto 
UMAbike, mas vibro, mais ainda, com ideia da pista multiuso. 
Como mãe de muletante universitário, sei das dificuldades de 
trânsito dentro do campus, onde as unidades são distantes entre si 
e a pavimentação é irregular. Pessoas que se apoiam em muletas 
provavelmente não vão usufruir de bicicletas, mas um caminho 
livre de obstáculos é muito bem-vindo. Aguardo, ansiosa, a adesão 
de patrocinadores, para que se possa, talvez, contar com veículos 
adaptados a essas pessoas em seu deslocamento dentro da 
instituição.

Jumaida Rosito
Professora aposentada

Geralmente, quem pratica esse tipo de crime não tem grana nem 
pra comer, vai ter pra pagar multa? (Vereadores aprovam multas 
mais pesadas para maus-tratos a animais – 16/05/2017). 
Concordo em puni-las criminalmente de maneira mais 
eficiente.

Wendel da Fontoura

Brasil! O país do descaso, da falta de bom senso (Por atraso 
na entrega, 150 ampolas para quimioterapia vão parar no lixo no 
Hospital Universitário – 16/05/2017). Iremos averiguar? Mas por 
que ainda não o fizeram? Ah, claro, sobre esse assunto ninguém 
mais falará, e nós pagaremos pelo jeitinho de nada se apurar e 
deixar pra depois.

Melissa Schmitt

Estamos de olho

O leitor 
Gilson 

Procati fez 
esta foto 

noturna do 
“belíssimo 
prédio da 

Câmara de 
Veradores 
de Santa 
Maria”. 

Este espaço também é seu. Envie sua 
fotografia para leitor@diariosm.com.br
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Santa Maria viva... Viva Santa Maria!
Uma das missões mais lindas que rece-

bi foi ser prefeito da minha cidade. A cida-
de onde eu nasci e cresci, onde eu construí 
minha família, a cidade que eu tanto amo 
e que tanto me faz bem. Além da honra de 
governar Santa Maria, tive a satisfação de 
viver um dos dias mais emocionantes da 
minha vida, comemorando – junto aos 
santa-marienses – o aniversário da nossa 
cidade.

Ontem, no Parque da Medianeira, rea-
lizamos um evento chamado Viva Santa 
Maria. Durante todo o dia, mais de 10 mil 
santa-marienses passaram por lá. Famílias 
puderam se divertir e vivenciar com seus 
amigos um dia que para nós é muito espe-
cial: o aniversário de nossa cidade. Ofere-
cemos serviços da saúde, entretenimento, 
atividades físicas, praça de alimentação e 
muitas outras atrações.

Mas, além da comemoração pelos 159 
anos de Santa Maria, o que realizamos foi 
um ato simbólico. Foi um recado: Santa 
Maria é nossa, é de todos nós! Os espaços 
públicos precisam ser ocupados e usufru-
ídos por todos. Esse foi um compromisso 
que assumimos e é isto que estamos fazen-
do. A exemplo do que aconteceu no Parque 
da Medianeira, queremos que os santa-
-marienses voltem a ocupar as nossas áre-
as verdes. Durante a campanha, dissemos 
que a cidade precisava voltar a sorrir. E hoje 
podemos afirmar: Santa Maria já está sor-
rindo novamente.

Estamos mudando a nossa cidade. E a 
população já tem vivenciado essas mudan-
ças no cotidiano, durante esses 137 dias de 
governo. O Mutirão Fila Zero é uma realida-
de. É o maior presente que poderíamos dar 
para as 64 mil pessoas que estavam na fila, 
algumas há mais de cinco anos, esperando 
um exame ou consulta. Destas, 29.033 já 
foram atendidas. Esse foi o presente que 
pudemos dar a estas pessoas: devolvemos 
sua dignidade.

Todos sabem que enfrentamos dificul-
dades financeiras. Mas isso não nos im-
pediu de trabalhar e atacar os pontos mais 
críticos, como estamos fazendo na recupe-
ração das vias no perímetro urbano e nas 
estradas do interior. Um trabalho que está 
longe do ideal, mas que representa aquilo 
que podemos fazer neste momento. E, além 
do que estamos fazendo no presente, esta-
mos planejando o futuro da nossa cidade. 
Uma cidade com desenvolvimento econô-
mico, uma cidade mais segura, uma cidade 
com oportunidades para todos.

Essas são algumas das conquistas que 
temos até aqui. E elas são simbólicas diante 
daquilo que queremos para a cidade que 
tanto amamos. Por isso, neste aniversário 
de 159 anos, eu digo com muito orgulho e 
tenho certeza que muitos cidadãos santa-
-marienses concordam: Santa Maria está, 
sim, muito viva. E viva a nossa Santa Maria!

Jorge 
Pozzobom
Prefeito de 
Santa Maria
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