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Abrilino Antonio da Costa
Anilda Tavares
Celoi Teresinha Lara
Cely Garcia Silva
Elemar R. da Silva Oliveira

Jose E. da Silva Machado
Rosane Rathke
Simone Moraes de Abreu
Susiane do N. de Souza

Lista de internados não foi informada.

HVC RECEBE DOAÇÃO DE  DOIS NOTEBOOKS

ÔNIBUS PRO VALE

PREMIADOS

Na manhã desta quinta-feira, dia 2, o gerente de 
produção da China Brasil Tabacos, Samuel Streck, acom-
panhado do vice-diretor da empresa e vice-presidente da 
CTIB, Mao Pinjun, e de instrutores de campo estiveram no 
Hospital Vera Cruz para fazer a doação de dois notebooks 
usados. O grupo foi recepcionado pela equipe do HVC, da 
Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész e pelo diretor executi-
vo do Hospital Ana Nery (que vem administrando o HVC), 
Gilberto Gobbi. A empresa sente-se feliz em poder fazer 
a entrega dos equipamentos e sabe da importância que 
é para a casa de saúde receber o apoio de empresas, bem 
como da comunidade. O hospital agradece a doação e re-
força o quão útil serão os notebooks. Um deles, inclusive, 
deverá ser usado na sala de cirurgia.

No dia 30 de julho, a Prefeitura de Vale do Sol assi-
nou o termo de compromisso com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para aquisição de 
dois ônibus escolares, ano 2018, para uso exclusivo no 
transporte escolar. O FNDE fará o repasse de R$ 358.600 e 
a Prefeitura terá uma contrapartida de R$ 94.500. O custo 
total dos veículos será de R$ 453.100. O termo de compro-
misso prevê o prazo final de julho de 2019 para que os 
ônibus estejam comprados e em pleno funcionamento. 
Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação conta com 
seis ônibus escolares, que transportam diariamente cerca 
de 600 alunos de escolas municipais e estaduais. Além 
disso, em torno de 650 estudantes utilizam o transporte 
terceirizado, que custa para os cofres públicos aproxima-
damente R$ 120 mil por mês. 

Os quatro contemplados do terceiro sorteio da NFG 
para o Município de Vera Cruz são: Lucival Kopp, Elisa 
Silveira Cerentini, Lauri Delmar Griebel e Noeli Teresinha 
Müller, todos de Vera Cruz. Eles irão receber R$ 250 cada 
um. Todos os meses, os contribuintes que incluem o CPF no 
cupom fiscal, ao efetuarem compras em estabelecimentos 
locais, concorrem a prêmios pelo Município e pelo Estado, 
através da plataforma do Programa Nota Fiscal Gaúcha.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 02/08/2018

EM 02/08/2018

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· FIM DE GULOSEIMAS NAS ESCOLAS
No início desta semana, foi publicado no 
Diário Oficial do Estado a sanção do gover-
no à Lei 15.216, que estimula a alimenta-
ção saudável e proíbe a comercialização 
de produtos que colaborem para doenças 
como obesidade, diabetes e hipertensão 
em cantinas e similares instalados em es-
colas públicas e privadas do Rio Grande do 
Sul. Ela passou a valer na terça-feira, dia 
31 de julho. “As cantinas e similares têm 
um período de três meses para se adaptar. 
Depois, estarão sujeitas às penalidades 
previstas em lei”, informou a nutricionista 
responsável técnica da Secretaria de Esta-
do da Educação (Seduc), Luana Petrini. Os 
infratores, de acordo com as penalidades 
previstas na Lei Federal 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, estão sujeitos a fecha-
mento da empresa e multa de até R$ 1,5 
milhão. De acordo com Petrini, a medida 
vai favorecer a alimentação saudável que 
já é oferecida na merenda escolar. 

· GAÚCHA CANDIDATA
A gaúcha Manuela d’Ávila foi confirmada 
pelo PCdoB na quarta-feira como candida-
ta à Presidência da República. Atualmente 
deputada estadual, ela nasceu em Porto 
Alegre e tem o jornalismo como profissão. 
Foi vereadora na capital gaúcha e depu-
tada federal por dois mandatos. Também 
se candidatou duas vezes à prefeitura de 
Porto Alegre, mas não foi eleita.

NO PAÍS

· DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO
Debaixo das atenções femininas e com 
a expectativa de polêmicas fervorosas, o 
aborto volta a ser debatido no Supremo 
Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, ain-
da sob o comando da segunda presidente 
mulher da Corte, Cármen Lúcia. O tema será 
relatado por Rosa Weber, que decidiu ouvir 
especialistas antes de emitir um parecer. O 
STF tem nas mãos uma ação encaminha-
da pelo Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL), em março de 2017, pedindo que a 
interrupção da gravidez feita por decisão 
da mulher nas 12 primeiras semanas não 
seja mais considerada um crime. Mais 
de 40 pessoas ligadas às áreas de saúde, 
ciências, direitos humanos e religião foram 
escolhidas para participar dos debates. A 
primeira audiência pública, nesta sexta, 
deve contar com mais de 20 especialistas 
para argumentar sobre o tema. Uma nova 
rodada está marcada para 6 de agosto. 
Depois dessas audiências, a procuradora-
geral da República, Raquel Dodge, que já 
antecipou que não se manifestará antes 
do fim do processo, terá que emitir um 
parecer. Pela rotina do STF, a manifestação 
da PGR costuma ser apresentada em até 10 
dias, mas não há um prazo pré-definido. 
Apenas com esse relatório em mãos, Rosa 
Weber concluirá seu posicionamento sobre 
o tema e submeterá a decisão ao plenário 
do STF – onde os 11 ministros deverão 
apresentar seu voto.
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