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POR UM ATENDIMENTO MAIS RáPIDO

HORáRIO DE VERÃO

FERIADO

VAI ATRASAR

A fim de buscar melhorias para o atendimento de 
urgência/emergência prestado pelo Hospital Vera Cruz, 
ocorreu na manhã de terça-feira, dia 30 de outubro, uma 
reunião entre representantes da Prefeitura e do Hospital 
Ana Nery, responsável pela gestão da casa de saúde. Jun-
tos, eles discutiram o compromisso mútuo das entidades 
de organizarem o fluxo de atendimento entre serviços da 
Secretaria de Saúde e o plantão do HVC, a fim de buscar, 
entre outras coisas, a diminuição do tempo de espera 
dos pacientes que aguardam atendimento.

É hora de adiantar os relógios. O horário de verão de 
2018 começa na virada de sábado para domingo. À meia-
noite, moradores de 10 estados e do Distrito Federal 
devem adiantar o relógio em uma hora. O término deste 
horário será no terceiro domingo de fevereiro de 2019.

Hoje, dia 2 de novembro, é feriado em todo o Brasil.  
Em Vera Cruz, os mercados atendem em horário de do-
mingo. As repartições públicas não funcionam, apenas 
os serviços de plantão. Falta de água deve ser comuni-
cada ao Semae; de luz, à RGE Sul. Consultas médicas de 
urgência e emergência são no Hospital Vera Cruz.

O Governo do Rio Grande do Sul anunciou a data que 
deve começar a pagar a folha salarial de outubro aos 
servidores do estado: 12 de novembro. O valor ainda 
dependerá do ingresso de receita nos cofres públicos 
até esta data. Além disso, o Governo emitiu nota sobre 
o pagamento dizendo que “mesmo com todas as ações 
para melhorar a receita, controlar os gastos e enfrentar 
problemas antigos, como a dívida com a União e o déficit 
da Previdência, as despesas seguem crescendo.” Novem-
bro será o 35º mês de pagamentos atrasados na gestão 
de José Ivo Sartori. 

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 01/11/2018

EM 01/11/2018

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· CONCESSÃO DE RODOVIAS
O Grupo CCR, antiga Companhia de Conces-
sões Rodoviárias, venceu o leilão realizado 
ontem pela ANTT para a concessão, por 30 
anos, do conjunto chamado de Rodovia de 
Integração do Sul. Ganhou o menor valor de 
pedágio apresentado pela CCR de R$ 4,30. 
Foram concedidas: a BR-101, da divisa com 
Santa Catarina até o entroncamento com 
a BR-290; a BR-290, do entroncamento 
com a BR-101 até o km 98,1; a BR-386, do 
entroncamento com a BR-285/377 até a 
BR-470/116; e a BR-448, do entroncamento 
com a BR-116/118 até a BR-290/116. Serão 
implementadas sete praças de pedágio. 
Outras quatro empresas apresentaram 
propostas: Infraestrutura Brasil Holding; 
Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.; 
Consórcio Sacyr R.S.; e Consórcio Integra Sul.

· AGILIDADE
O Comando Rodoviário da Brigada Militar 
deu um importante passo em prol de um 
melhor atendimento nas rodovias. Desde 
ontem, os comandos de Santa Cruz, Encan-
tado, Cruzeiro do Sul, Taquari e Teutônia 
contam com o Sistema Informatizado de 
Ocorrências. O equipamento permite que 
os policiais rodoviários efetuem o registro 
das ocorrências de forma digital, através de 
tablets. Antes, o trabalho precisava ser feito 
de forma escrita e exigia mais tempo de 
espera. Durante a manhã de ontem houve 
treinamento sobre o manuseio do sistema 
com os policiais. 

NO PAÍS

· DA LAVA JATO à POLÍTICA
O juiz federal Sérgio Moro aceitou o convi-
te de Jair Bolsonaro para chefiar o Ministé-
rio da Justiça. Os dois estiveram reunidos 
ontem no Rio de Janeiro. Moro chegou 
na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, 
antes das 9 horas. Ele veio de Curitiba em 
voo de carreira e sem seguranças. Após 
o encontro, Moro divulgou nota dizendo 
que aceitou “honrado” o convite. Disse, 
ainda, que aceitava o cargo com “certo pe-
sar” pois terá que abandonar a carreira de 
juiz após 22 anos de magistratura. Moro é 
o quinto ministro anunciado pelo governo 
Bolsonaro. Já foram confirmados: Onyx 
Lorenzoni (Casa Civil), Paulo Guedes(Eco-
nomia), general Augusto Heleno (Defesa) 
e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

· MENOS DESEMPREGO
A taxa de desemprego ficou em 11,9% 
no terceiro trimestre deste ano. O índice, 
medido pela Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios – Contínua (Pnad-C), do  
(IBGE), é inferior aos 12,4% registrados no 
segundo trimestre deste ano e no terceiro 
trimestre do ano passado. A população 
desocupada ficou em 12,5 milhões, ou 
seja, 3,7% a menos do que no segundo 
trimestre deste ano e 3,6% a menos do 
que no terceiro trimestre de 2017. Já a 
população ocupada somou 92,6 milhões, 
um aumento de 1,5%, tanto em relação 
ao segundo trimestre deste ano quanto 
em relação ao terceiro trimestre de 2017. 
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