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COM CONSELHO TUTELAR

RGE SUL INFORMA DESLIGAMENTO DE ENERGIA 

O Prefeito Guido Hoff esteve reunido na tarde desta 
segunda-feira com os conselheiros tutelares de Vera Cruz. 
O Chefe do Executivo convocou o encontro para debater 
o projeto de lei 118/2018, que está em análise na Câma-
ra de Vereadores. A proposta autoriza os conselheiros 
tutelares a dirigir veículos do Município para cumprir as 
atribuições do cargo, visando a redução das horas extras 
e de sobreaviso para motorista que permanece à dispo-
sição para o plantão. Estudo realizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social apontou que nos últimos meses 
foram gastos em média R$ 2 mil e que em alguns meses 
não houve chamados para atendimento do plantão.

      A RGE Sul informa que devido ao Programa de Expansão 
e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia 
Elétrica, o fornecimento de energia será interrompido 
nesta quinta-feira, dia 19, entre as 10h5min às 16h30min, 
nos seguintes locais: Loteamento Morada da Fiqueira - rua 
Flora Henn, nº 20 a 400; Loteamento Morada da Figueira 
- rua Gomercindo de Moraes, nº 24; Loteamento Morada 
da Figueira - rua Hildebrando Barbosa da Silva, nº 25 a 44; 
Loteamento Morada da Figueira - rua Wilma Pauli, nº 161; 
e Loteamento Theisen - rua Doli Holschuch, nº 172 a 180.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· HEMOCENTRO PRECISA DE SANGUE
Ao longo de todo o ano, o Hemocentro do 
Rio Grande do Sul, junto com as unidades 
regionais, solicita doações para garantir 
os estoques, principalmente nos períodos 
festivos e em feriados. Atividades do mês 
de novembro, por exemplo, quando é ce-
lebrado o Dia do Doador Voluntário (25), 
também estimulam a boa prática que 
ajuda a salvar vidas. No estado, apenas 
2,4% da população é doadora de sangue, 
enquanto no Brasil o percentual é de 1,8%, 
conforme dados do Ministério da Saúde.
Para ser um doador, é preciso estar em 
boas condições de saúde; apresentar do-
cumento oficial de identidade com foto; 
ter idade entre 16 e 69 anos (voluntários 
com menos de 18 anos devem estar acom-
panhados pelos pais ou responsável le-
gal); pesar no mínimo 50 quilos; não estar 
em jejum; ter dormido pelo menos 6 horas 
antes da doação; não ter ingerido bebidas 
alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não 
fumar pelo menos duas horas antes.

NO PAÍS

· CONSULTA AO SEGUNDO LOTE DO IR
O crédito bancário para mais de 3,3 mi-
lhões de contribuintes contemplados no 
segundo lote de restituições do Imposto 
de Renda foi feito nesta segunda-feira, dia 
16. A consulta ao segundo lote foi aberta 
no último dia 9. O lote também contempla 
restituições residuais dos exercícios de 
2008 a 2017.
O valor total liberado é R$ 5 bilhões. Desse 
total, R$ 1,625 bilhão é destinado a con-
tribuintes com prioridade: 3.358 idosos 
acima de 80 anos, 49.796 entre 60 anos 
e 79 anos, 7.159 com alguma deficiên-
cia física ou mental ou moléstia grave e 
1.120.771 contribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério.
Para saber se teve a declaração liberada, 
o contribuinte deve acessar a página da 
Receita na internet, ou ligar para o Recei-
tafone, número 146.

· POR DIA, 37 CRIANÇAS SãO INTOxICADAS
Análise feita pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) mostra que, em média, 
37 crianças e adolescentes (até 19 anos) 
sofrem os efeitos da intoxicação pela ex-
posição inadequada a medicamentos. Ao 
longo de 18 anos, foram mais de 245 mil 
casos de intoxicação, dos quais 240 crian-
ças e adolescentes não sobreviveram.
Os estados que lideram os casos de intoxi-
cação ou envenenamento são: São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

EMENDAS

A semana começou com duas boas notícias para Vera 
Cruz. O Prefeito Guido Hoff foi informado nesta segunda-
feira (16) de que duas emendas parlamentares destinadas 
ao Município no Orçamento Geral da União 2018 foram 
empenhadas. Conforme a Superintendência da Caixa 
Econômica Federal, em Santa Maria, trata-se da indicação 
do Deputado Federal Heitor Schuch (PSB) para aquisição 
de implementos agrícolas. O investimento, com contra-
partida do Município, totaliza R$ 255.966,00. Também foi 
empenhada verba do Deputado Federal Sérgio Moraes 
(PTB) para construção do Pavilhão da Agricultura Familiar 
na Feira da Produção. O valor, com contrapartida, chega a 
R$ 251.832,00. Ambos os recursos são oriundos do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do 
Programa Fomento ao Setor Agropecuário.
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