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PREFEITURA

Machado DEIXA Procuradoria
Rogério Moura Pinheiro Machado anunciou ontem

seu licenciamento das funções de procurador-geral
do Município, bem como do cargo efetivo de procu-
rador municipal. Machado afirma que vai “desem-
penhar novos desafios na advocacia privada, em par-
ceria com os conceituados profissionais advogados
Léo Schwingel e Ezequiel Vettoretti”.

Em nota oficial, Machado falou sobre a resolução
de “demandas jurídicas históricas” em seu período
na Procuradoria: “Enfrentamos a dívida milionária
com a AES Sul; realizamos e concluímos a licitação do
transporte coletivo urbano, após mais de dez anos
de inércia; e, recentemente, intensificamos a fisca-
lização do contrato de concessão com a Corsan, apli-
cando sanções pecuniárias por descumprimento”.

QUESTÕES DE GÊNERO

Dom Alberto promove DEBATE
A Faculdade Dom Alberto realizará na quarta-fei-

ra, 12 de abril, um debate direcionado aos professo-
res e alunos do curso de Direito da Faculdade, em
especial entre o 6º e 10º semestres, acerca das ques-
tões sócio jurídicas de gênero, como encerramento
do mês alusivo às mulheres, março. O evento acon-
tecerá no Teatro Dom Alberto com início às 19h30.

Estarão presentes Josiane Borghetti Antonelo
Nunes, falando sobre ‘A necessidade de um olhar
transversal de gênero na reforma previdenciária’, e
Simone Andrea Schwinn, debatendo sobre a ‘Desi-
gualdade e violência de gênero contra mulheres imi-
grantes e refugiadas”.

Inscrições podem ser feitas através do site http://
www.domalberto.edu.br/novos-direitos-em-deba-
te-questoes-de-genero/

AMIGOS DO CINEMA - PÁGINA 6

Investigação é o tema de hoje

FILME - PÁGINA 5

‘CENTRAL’: um marco do cinema gaúcho

ATENÇÃO BÁSICA - PÁGINA 4

Município tem
soluções rápidas

para a Saúde

REPRODUÇÃO/RJ

‘Chinatown’ será exibido hoje à noite

SIDINEI BRZUSKA/DIVULGAÇÃO CENTRAL, O FILME

Presídio Central de Porto Alegre, cenário do documentário, foi considerado o pior do país em 2008

FIQUE ATENTO - PÁGINA 3

Vacina contra a gripe a partir do dia 17

FUTEBOL - PÁGINA 11

Nos PLÁTANOS,
Santa Cruz enfrenta
o Guarany de Bagé

Um bom resultado em Venâncio Aires. Na noite de on
tem, o Avenida empatou em 1 a 1 contra o Guarani pela

Divisão de Acesso. Com o resultado, o Periquito retornou
ao G4 classificatório do Grupo A: é quarto colocado com dez
pontos.

O Guarani saiu vencendo aos 10 minutos do primeiro tem-
po, com gol de Sampson. A equipe alviverde não demorou
a reagir: aos 19, Hyantony em bela jogada individual, mar-
cou o gol de empate. Depois, aos 26, houve queda de ener-
gia no Estádio Edmundo Feix. O jogo só foi retomado aos 52
minutos e, na conclusão do primeiro tempo, placar mantido
em 1 a 1.

Na metade do segundo tempo, o Avenida sofreu a expul-
são do zagueiro Rogélio e, logo depois, o técnico avenidense
Fabiano Daitx foi excluído da partida. Mesmo com um joga-
dor a menos em campo, o Periquito resistiu e alcançou um
bom empate fora de casa. Sábado que vem, às 16h, o Aveni-
da recebe o Inter/SM nos Eucaliptos.

CLÁSSICO EM VENÂNCIO

Avenida consegue empate
com um jogador a menos

Periquito buscou o placar de 1 a 1 contra o Guarani

JULIO MELLO


