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PRIMEIRA-DAMA EM CAMPANHA

PASTORA DE SANTA CRUZ NA PRESIDêNCIA DA IECLb

SEM EXPEDIENTE

A primeira-dama do Estado, Maria Helena Sartori, 
esteve em Vera Cruz nesta quarta-feira, quando almoçou 
no Clube Vera Cruz com autoridades e simpatizantes, vi-
sitou o Hospital Vera Cruz (foto), a sala da Liga Feminina 
de Combate ao Câncer, e ainda tinha agenda em atelier 
de calçados e no Lar dos Idosos. De férias da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos 
Humanos, a primeira-dama aproveitou para reforçar a 
campanha do marido, candidato à reeleição ao governo 
gaúcho, José Ivo Sartori.

    A primeira mulher a pre-
sidir a Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil 
(IECLB) é de Santa Cruz do 
Sul. A pastora Sílvia Beatrice 
Genz foi eleita no último 
fim de semana, durante o 
XXXI Concílio da Igreja. Sílvia 
nasceu em 19 de novembro 
de 1956, em Linha Nova, 
no interior de Santa Cruz. 
É filha de Leonildo Genz e 
de Norma Genz (ambos já 
falecidos). Iniciou a alfa-
betização em casa, em língua alemã. Aos 7 anos, foi à 
escola. Ficou por cinco anos. Por questões financeiras e 
de deslocamento, paralisou os estudos por um tempo e 
retornou em 1972, com auxílio de bolsas de estudo, já 
no Colégio Mauá. Quatro anos depois, iniciou o segundo 
grau no extinto Instituto Pré-Teológico em São Leopoldo, 
com o propósito de se preparar para ser pastora. Em 1979, 
em São Leopoldo, iniciou a Faculdade de Teologia. Fez 
seu estágio em Colorado do Oeste, na Rondônia. Atuou 
em diversas comunidades e hoje, além de presidente da 
IECLB, trabalha na Comunidade Evangélica de Confissão 
Luterana – Picada 48 Baixa, no município de Lindolfo 
Collor, na microrregião Gramado-Canela.

Em função da comemoração pelo Dia do Servidor Pú-
blico, não haverá expediente nas repartições municipais 
na tarde desta sexta-feira em Vera Cruz e durante todo 
dia em Vale do Sol, exceto os serviços essenciais.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 25/10/2018

EM 25/10/2018

ESPAÇO AbERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· ObRAS 
Quem cruzar pela RSC-287, entre Santa Cruz 
do Sul e Venâncio Aires, deve ficar atento ao 
trânsito. Isso porque a Empresa Gaúcha de 
Rodovias (EGR) começou na quarta-feira, 
dia 24, um trabalho de 30 dias em que irá 
realizar reparos na rodovia, em pontos crí-
ticos e alternados. As obras ocorrem entre 
Santa Cruz e o pedágio de Venâncio Aires. 
Conforme o engenheiro da empresa, Luis 
Fernando Vanacor, o trânsito, em alguns 
pontos, estará sempre em meia-pista e 
sinalizado. 

· MAIS DA 287
A EGR abriu edital de licitação para contra-
tação de empresa que faça terceiras faixas 
na RSC-287. Serão contemplados 10,3 
quilômetros, nos dois sentidos, em pontos 
de maior movimento, entre o trevo de Ve-
nâncio Aires e nas proximidades do trevo do 
Kaempf, em Santa Cruz do Sul. A execução 
do serviço deve custar pouco mais de R$ 6 
milhões. O aumento de capacidade da RSC-
287 com implantação de terceiras faixas se 
justifica a fim de equacionar os problemas 
causados pela interferência de veículos 
lentos, tais como o acréscimo no tempo de 
viagem, o aumento nos custos operacionais 
e a maior possibilidade de acidentes. A 
licitação adota o critério de menor preço, 
com abertura dos envelopes no dia 20 de 
novembro. O edital determina que assim 
que for expedida a ordem de serviço, a obra 
deve ser concluída em até 10 meses.

NO PAÍS

· ANÁLISE DE PROPOSTAS
A proposta de educação à distância para o 
ensino fundamental, do candidato à presi-
dência da República Jair Bolsonaro (PSL), 
vai na contramão dos melhores sistemas 
de ensino do mundo. Já a federalização 
de escolas vulneráveis do ensino médio, 
proposta por Fernando Haddad (PT), seria 
inviável do ponto de vista orçamentário. 
As análises foram feitas por especialistas, 
a pedido da Interdisciplinaridade e Evi-
dências do Debate Educacional (Iede), 
entidade que trabalha com estudo e divul-
gação de dados educacionais. A entidade 
selecionou cinco propostas que constam 
nos planos de governo de cada um dos 
presidenciáveis e/ou foram defendidas 
por eles em diferentes momentos de suas 
campanhas. Cada uma delas foi analisada 
por especialistas escolhidos por terem 
uma trajetória de estudo em temas liga-
dos às propostas e pela credibilidade no 
mundo acadêmico.

· PRONUNCIAMENTO NO SÁbADO
A exemplo do que ocorreu no último dia 6, 
a presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Rosa Weber, fará um pronunciamen-
to neste sábado, dia 27, véspera do segun-
do turno das eleições, em cadeia nacional 
de rádio e televisão. O pronunciamento 
irá ao ar às 20 horas. Ela deve falar por 
cerca de três minutos. Tradicionalmente, 
os presidentes do TSE se pronunciam um 
dia antes do pleito.
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