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Não há pacientes internados nesta data.

IGP

MAIS MUDANçAS

ATENçÃO! MUDANçAS

O Centro Odontológico de Vera Cruz vai atender em 
novo endereço. Dentro da readequação de prédios pú-
blicos feita pela Prefeitura, com o intuito de economizar 
aluguel, os consultórios dentários serão realocados para 
o Posto de Saúde Central e Espaço Mamãe Criança. Hoje, 
o Centro funciona na frente do Banrisul. A mudança do 
primeiro consultório para o Posto Central vai ocorrer 
entre terça e quinta-feira da próxima semana. Nestes 
dias, parte da agenda será cancelada. Os pacientes serão 
avisados por telefone. Outra parte dos atendimentos será 
reduzida. A previsão de normalização é para novembro, 
quando será feita a mudança do segundo consultório ao 
Espaço Mamãe Criança, já a partir da primeira semana. A 
troca de espaços vai envolver servidores das Secretarias 
de Saúde e de Obras, além de profissionais que prestam 
assistência técnica das cadeiras odontológicas.

Demanda antiga de Santa Cruz, a nova sede regional 
do Instituto Geral de Perícias (IGP), localizada no bairro 
Arroio Grande, em Santa Cruz, foi inaugurada na noite 
de quarta-feira. O atendimento será 24 horas, mas 
ainda sem data para começar. Segundo o secretário de 
Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, 
este será o primeiro posto avançado de criminalística do 
estado e, ao todo, seis peritos, bem como fotógrafos, irão 
trabalhar no espaço. De acordo com ele, a nova sede 
irá desempenhar o mesmo serviço que qualquer outra 
unidade do IGP do Estado. Com a estrutura, frisa ele, 
haverá mais agilidade nos procedimentos relacionados 
a quadros trágicos na região. 

Para o espaço desocupado pelo Centro Odontológico, 
em frente ao Banrisul, será levada a Farmácia Municipal, 
que hoje ocupa um prédio alugado na rua Jacob Schnei-
der. No entanto, a Prefeitura informa que, para facilitar o 
atendimento à população, a farmácia também terá uma 
unidade junto ao Posto de Saúde Central.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 18/10/2018

EM 18/10/2018

ESPAçO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· ARMAMENTO
Foram entregues na quarta-feira viaturas, 
coletes balísticos e armamento para os 
municípios da região, pertencentes ao 
Comando Regional de Polícia Ostensiva do 
Vale do Rio Pardo. Na solenidade, também 
foram apresentadas as futuras instalações 
do 23º Batalhão de Polícia Militar. A nova 
sede vai passar, ainda neste mês, para um 
prédio próximo à esquina das ruas Galvão 
Costa e Gaspar Silveira Martins, nas proxi-
midades do Posto do Galo, em Santa Cruz. 

· TABACO
Santa Cruz sedia nos dias 22 e 23 de 
outubro a 33ª Assembleia Anual da As-
sociação Internacional dos Produtores 
de Tabaco (ITGA – International Tobacco 
Grower’s Association). O encontro reúne 
delegações de vários países produtores 
de tabaco. Haverá a participação de re-
presentantes da África do Sul, Argentina, 
Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Índia, 
Inglaterra, Itália, Malawi, Portugal, Suíça, 
Zambia e Zimbabwe.

NO PAÍS

· TEMPORAL EM SANTA CATARINA
Cidades do Oeste catarinense registraram 
na manhã de ontem chuva forte, causan-
do alagamentos em residências e ruas. 
Segundo a Defesa Civil, o temporal afetou 
pelo menos 13 cidades: Xaxim, Xanxerê, 
Passos Maia, Jupiá, Ouro, Capinzal, Zortéa, 
Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, 
Abelardo Luz, Major Vieira e Seara. Até o 
fim da tarde, ao menos 95 pessoas haviam 
sido retiradas de suas casas pelas equipes 
da Defesa Civil por alagamento ou risco de 
desmoronamento de terra.

· LIBERDADE DE IMPRENSA E EXPRESSÃO
Os candidatos à presidência, Jair Bol-
sonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), 
assinaram termo de compromisso, 
apresentado pela Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI), na qual “ratificam 
e enfatizam” um pacto para assegurar 
os direitos à “informação, liberdade de 
expressão” e à “liberdade de imprensa”. 
No documento, com três cláusulas, os 
dois candidatos também asseguram 
que obedecerão direitos e garantias 
fundamentais previstos na Constituição 
Federal, tais como “a inviolabilidade do 
direito à vida, à igualdade, à segurança 
e à propriedade”. Bolsonaro e Haddad 
se comprometeram, ainda, a respeitar 
as “cláusulas pétreas” da Constituição, 
“afastando qualquer tipo de manobra 
ou artifício que viole ou produza efeitos 
contrários” ao texto. 

GERAL

FO
TO

 P
O

RT
AL

 A
RA

U
TO

FO
TO

 d
iv

U
Lg

Aç
ãO


