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Abertas inscrições para 
o curso Novos Talentos  
O POVO 

Estão abertas as inscri-
ções do 5º curso Novos 
Talentos O POVO para 
estudantes de jornalismo, 
promoção do Grupo de 
Comunicação O POVO, 
Instituto Albanisa Sarasate 
e UniOPOVO. Podem par-
ticipar estudantes de Jor-
nalismo, cursando o sexto 
ou sétimo período, no pri-
meiro semestre deste ano. 
Para se inscrever, os inte-
ressados devem preencher 
ficha de inscrição no O 
POVO online (clique no 
banner do curso e acesse 
as informações dos Novos 
Talentos O POVO). As ins-
crições seguem até o dia 18 
de fevereiro. 

Por meio das fichas de 
inscrição, serão seleciona-
dos até 100 candidatos, que 
farão prova escrita de Portu-
guês e Conhecimentos Ge-
rais, no dia 3 de março. 
A prova de Conhecimentos 
Gerais avaliará a familiari-
dade do candidato com as-
suntos políticos, econômi-
cos e sociais da atualidade; 
o conteúdo da prova Portu-
guês incluirá, gramática, re-
dação, análise e interpreta-
ção de textos. 

Os mais bem coloca-
dos serão entrevistados 
pelo setor de Recursos 
Humanos, que selecionará 
12 estudantes para assis-

tir a um ciclo de pales-
tras com jornalistas do O 
POVO e profissionais con-
vidados. Depois de duas se-
manas de palestra, período 
que se iniciará em 16 de 
março, os estudantes pas-
sarão por nova entrevista. 
Nessa etapa, serão escolhi-
dos oito estudantes para 
participar do treinamento, 
que será concluído no dia 
26 de junho. 

 
Aulas 
O curso constará de 

aulas práticas e teóricas, 
por exemplo, aulas de Re-
dação Jornalística. O curso 
Novos Talentos O POVO 
estará sob a responsabili-
dade do jornalista Plínio 
Bortolotti, editor instituci-
onal do Grupo de Comuni-
cação O POVO, coordena-
dor do curso. 

Os estudantes terão 
ainda treinamento na Reda-
ção dos veículos do Grupo 
de Comunicação O POVO: 
O POVO online, TV O 
POVO, rádio O POVO/CBN 
e O POVO. Nas editori-
as, os estudantes terão a 
oportunidade de acompa-
nhar o trabalho dos repór-
teres, escrever textos, ta-
refas que serão orientadas 
diretamente pelos editores 
de cada núcleo, nas ques-
tões práticas e teóricas. 

 

SERVIÇO

< PAVILHÃO DE FEIRAS > A sede do Instituto das Mensageiras de Santa Maria, 
na avenida Washington Soares, dará lugar ao Pavilhão de Feiras. Mas as freiras do convento 
reclamam que não receberam o dinheiro da desapropriação e estão sem ter para onde ir 

Freiras exigem pagamento 
de desapropriação  

Marcos Cavalcante 
da Redação 

A s freiras do Insti-
tuto das Mensagei-
ras de Santa Maria 

já se conformaram com 
a desapropriação da área 
onde funcionou a sede do 
instituto por 47 anos. O 
convento, com seus jane-
lões e pé direito eleva-
do, dará lugar ao novo 
Pavilhão de Feiras do Go-
verno do Estado. Mas a 

irmã Maria Pereira dos San-
tos quer saber para onde 
ela e as outras freiras vão 
agora. Elas dizem que não 
receberam o valor da desa-
propriação pago pela área 
e reclamam do prazo. “O 
dinheiro está em juízo. A 
gente não consegue pas-
sar para a nossa conta. E 
como vamos procurar um 
novo local sem dinheiro?”, 
diz Maria Pereira. 

Além do prazo, as irmãs 
também questionam o valor. 
O Departamento de Edifica-
ções e Rodovias (DER) ava-
liou a área em mais de R$ 
9,9 milhões. Mas um levan-
tamento da Caixa Econômi-
ca Federal orçou o terreno de 
121 mil metros quadrados, si-
tuado na avenida Washington 
Soares em um valor médio de 
R$ 17,8 milhões. “O governa-

dor (Cid Gomes) esteve aqui 
e disse que podíamos ficar até 
março. Então chega um do-
cumento mandando a gente 
sair”, completa.  

Natalia Ervedosa, advoga-
da que representa a irman-
dade na ação, entrou ontem 
com um agravo de instru-
mento contra  a retirada 
voluntária das freiras. Mas 
o documento ainda não foi 
apreciado pela Justiça.  

O procurador geral do 
Estado, Fernando Oliveira, 
confirmou  que as freiras 
devem deixar o local. “Mas 
o Estado está agindo com 
muita calma. Estamos no 
processo desde o ano passa-
do. Quando formos fazer a 
desocupação, não será nada 
apressado”, diz Oliveira. 

Ele diz que, antes do 
mandado de imissão de 

posse, o Governo havia ten-
tado negociar com elas, sem 
sucesso. Então a Justiça de-
terminou os prazos para a 
saída voluntária. A data em 
que elas deveriam ter saído 
era no dia 4 de dezembro. 

Oliveira explica que foi 
dado um novo prazo até o 
dia 9 de janeiro, data em que 
a juíza substituta da 2ª Vara 
da Fazenda Pública, Nádia 
Maria, expediu outro man-
dado de posse pelo Estado, 
que venceu dia 18, domingo. 

Segundo o procurador, os 
mais de R$ 9 milhões estão 
disponíveis para retirada. O 
que não foi feito pela irman-
dade foi a apresentação de 
documentos dizendo que a 
instituição é proprietária do 
terreno e não possui dívidas. 
“Então é só a Justiça autorizar 
(para liberar)”, completa.  

De acordo com 
o procurador geraldo 
Estado,Fernando Oliveira, 
todas as desocupações de 
terrenos na área do 
pavilhão de feiras devem 
ser realizadas em breve 
para não atrasar os demais 
processos de construção 
do empreendimento. 
Atualmente, segundo o 
procurador, a situação 
encontrava-se na fase de 
recursos do edital. Depois 
será feita a tomada de preços 
para concluir o processo 
licitatório.  

Além do Instituto das 
Mensageiras, o governo 
desapropriou a  Academia 
de Polícia Edgard Facó, 
instalada no local desde 
1977. Boa parte do material 
já foi retirado do local. 
Outro ponto desapropriado  
é um terreno pertencente 
ao grupo Edson Queiroz. 
Uma quarta área diz 
respeito a uma conjunto 
comercial pertencente à CFG 
empreendimentos. 

O pavilhão será construído 
ao lado do atual Centro 
de Convenções. A intenção 

do governo, no fim do ano 
passado, era iniciar as obras 
em janeiro deste ano.  

A obra deverá custar 
R$ 297.560 milhões. Do 
total, R$ 35 milhões seriam 
destinados à desapropriação 
dos terrenos. A idéia é que 
o equipamento, de 185 mil 
metros quadrados, ajude a 
incrementar o turismo de 
eventos no Estado.  

Para tentar minimizar 
o problema do trânsito 
na Washington Soares está 
prevista a construção de um 
viaduto sobre a avenida. 

Pavilhão de Feiras será licitado em breve 

SAIBA MAIS 

> O Instituto das Mensageiras de 
Santa Maria possui 52 anos de 
fundação.  

>  O terreno da sede foi 
doado por Patriolino Ribeiro em 
1964. O local serve como base 
para as outras integrantes da 
congregação. 

> Parte dos recursos para 
manutenção do local vem dos 

retiros realizados no espaço, 
do aluguel de um terreno 
onde funciona uma loja de 
piscinas, além de autorizações 
para implantação de um outdoor 
e de uma torre telefônica. 

> Entre os dias 23 e 24, 
as freiras pretendem realizar 
uma assembléia, mas ainda não 
sabem se o local ainda será da 
congregação.  

> A ação de imissão de posse 
é a possibilidade de ser dono  
de um terreno por vias 
judiciais, no caso a 
desapropriação. 

> O decreto - lei 3.365, de 
1941, no parágrafo 33, diz 
que o desapropriado poderá  
levantar até 80% do depósito 
feito em juízo, ainda que 
discorde do valor. 

> Curso Novos Talentos O 
POVO para estudantes de 
jornalismo 

>  Inscrições até o dia 18 de 
fevereiro.  

>  Mais informações: (85) 
3255 6085, 3255 6164  e 
uniopovo@opovo.com.br 

NATINHO RODRIGUES 

Freiras do Instituto das Mensageiras de Santa Maria aguardam uma definição sobre a desapropriação do terreno 




