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CAPACITAÇÃO

MULHERES EM AÇÃO REÚNE PARA FALAR DE SAÚDE

No início do mês, 15 alunos foram certificados no 
Curso Básico de Confeiteiro, oferecido dentro do Progra-
ma Qualifica VC e ministrado pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), de Santa Cruz. O ato 
de entrega dos diplomas foi no Centro de Convivência 
da Prefeitura. No dia, o presidente da Acisa, Ubijara Al-
meida, marcou presença para um importante anúncio: a 
entidade, em parceria com o Município, vai oferecer dois 
cursos gratuitos nos próximos meses: Costura em Couro 
e Costura de Tecidos.
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INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 13/08/2018

EM 13/08/2018

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· TRAGÉDIAS NO TRÂNSITO
O fim de semana do Dia dos Pais foi vio-
lento nas estradas gaúchas. Do meio-dia 
de sexta-feira, dia 10, até as 12 horas 
de ontem, 20 pessoas morreram em 
acidentes de trânsito. Os mais graves 
foram no domingo. À noite, três pessoas 
morreram e outras três ficaram feridas 
em um acidente no encontro da BR-290 
com a ERS-401, em Eldorado do Sul. As 
vítimas são um homem e duas crianças. 
Os três mortos e os três feridos estavam 
em um Space Fox, com placas de Estância 
Velha, que capotou próximo ao trevo 
de acesso para Charqueadas. O homem 
morreu no local, enquanto as crianças 
– de um e quatro anos – foram encami-
nhadas ao hospital, mas não resistiram 
aos ferimentos. Também no domingo, 
uma colisão frontal entre dois veículos 
deixou três pessoas mortas na BR-158, 
em Júlio de Castilhos. Uma Parati que 
vinha da direção de Júlio de Castilhos 
invadiu a pista contrária e bateu em um 
Fiesta, que vinha de Santa Maria, com 
cinco pessoas. Morreram o motorista da 
Parati, o motorista do Fiesta e uma das 
passageiras. Do feriadão de Dia dos pais, 
o primeiro acidente com vítima fatal foi 
registrado na tarde de sexta-feira, na Es-
trada do Mar, em Xangri-lá. Um homem 
morreu após bater a moto contra uma 
caminhonete. Ele tinha 39 anos.

NO PAÍS

· AINDA SEM SOLUÇÃO
O Governo Federal colocou a Polícia Fede-
ral e o Ministério Público Federal à dispo-
sição do Rio de Janeiro para colaborar nas 
investigações da execução da vereadora 
Marielle Franco e do motorista Anderson 
Gomes, que completa cinco meses neste 
dia 14. Para o ministro da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann, a solução do caso 
é uma questão de honra para o Governo 
Federal.

· DE OLHO NAS FAKE NEWS
O ministro Marco Aurélio Mello, do Su-
premo Tribunal Federal, destacou o fato 
de o TSE não ter editado uma resolução 
específica para tratar das notícias falsas 
(fake news) nas eleições deste ano. Para 
Marco Aurélio, que é ministro substituto 
do TSE, uma resolução do tipo poderia 
ser interpretada como censura prévia de 
conteúdo, o que não seria permitido pela 
Constituição. Hoje, o assunto é abordado 
dentro da resolução sobre propaganda 
eleitoral, que prevê a retirada de conteúdo 
e multa em caso de divulgação de notícias 
falsas, informou a Agência Brasil. Por falar 
em eleições, a ministra Rosa Weber será 
empossada presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, dia 14, 
em sessão solene no Plenário da Corte, em 
Brasília. A magistrada substituirá o ministro 
Luiz Fux e ficará no cargo até maio de 2020.
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Na quinta-feira, dia 2, foi realizada mais uma re-
união do grupo Mulheres em Ação. O encontro foi na 
residência da participante Delci Sehnem, no bairro 
Arco-Íris. Na ocasião, se fez presente a secretária de Saú-
de, Liseana Palma Flores e Milena Morsch. A Secretária 
explicou como vem trabalhando e organizando a sua 
equipe, priorizando o atendimento dos pacientes por 
critérios técnicos, ou seja, atender primeiro quem mais 
precisa, quem está em uma situação de urgência ou 
emergência. Ela também abordou sobre as melhorias 
que serão implantadas no transporte de pacientes e as 
melhorias que estão sendo buscadas para o Hospital 
Vera Cruz, através da administração do Hospital Ana 
Nery. O próximo encontro já está marcado. Será no dia 
27 de setembro.

REUNIÃO TRATA SOBRE CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO

Os coordenadores da Cavalgada da Integração convi-
dam a todos os interessados para que participem nesta 
terça-feira, dia 14 de agosto, a partir das 20 horas, da 
reunião que vai tratar sobre a cavalgada para buscar a 
centelha da Chama Crioula. A reunião acontece no CTG 
Candeeiro da Amizade. Haverá janta por adesão.


