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TEM TV DE NOVO

NãO ViOlêNcia cONTra a MulhEr

PalESTra

ElEiÇãO

Uma empresária de Vera Cruz realizou a doação de 
uma TV para o Espaço Mamãe Criança, que funciona junto 
ao Posto de Saúde Central de Vera Cruz. O local estava 
sem o aparelho desde o mês de junho, quando havia 
sido alvo de furto. 

Nesta quinta-feira, dia 22, em alusão ao Dia Inter-
nacional da Não Violência contra a Mulher, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher vai promover um even-
to, que terá início às 13 horas, no Clube Vera Cruz.  Após  
credenciamento e recepção, haverá a abertura oficial. 
Às 13h50min, Maurício Castilho dará uma aula de defesa 
pessoal. Às 15 horas, as policiais militares, soldados Thaís 
e Luana, vão falar sobre a Lei Maria da Penha. Toda a co-
munidade está convidada para participar, principalmente 
o público feminino. A entrada é um quilo de alimento 
não perecível que será destinado à Liga Feminina de 
Combate ao Câncer de Vera Cruz.

Nesta terça-feira, dia 20, junto ao Espaço Projeto de 
Vida, acontece a palestra com Isnar Amaral. Ele falará 
sobre “Energia dos ambientes: influência na saúde e nos 
negócios”. O evento começa às 19h30min e a entrada 
são dois quilos de alimentos não-perecíveis. Inscrições 
podem ser feitas pelo Whats (51) 9 9839-3414.

Os servidores filiados ao Regime Próprio de Pre-
vidência Social (RPPS) do Município de Vera Cruz são 
convocados para a eleição dos conselheiros na sexta-
feira, dia 23, das 7h30min às 15h30min, no saguão 
da Prefeitura. O objetivo é renovar 50% dos membros 
eleitos, representantes dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas, para o preenchimento das vagas dos mem-
bros que estão encerrando o mandato de prorrogação. 
Para votar, os servidores devem estar munidos de algum 
documento de identificação. Eles poderão escolher  
quatro representantes, sendo um inativo e três ativos.
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NO ESTaDO

· ViaGEM SEGura
A 96ª edição da Operação Viagem Se-
gura do feriado de Proclamação da 
República, encerrou-se à meia-noite 
de domingo, dia 18, com 25.913 veí-
culos fiscalizados pela Brigada Militar, 
Comando Rodoviário (CRBM) e Polícia 
Rodoviária Federal. Desde quarta-feira, 
dia 14, os órgãos registraram 13.562 
autuações e recolheram 491 veículos e 
171 carteiras de habilitação irregulares. 
As autoridades aplicaram 3.063 testes 
de etilômetro e autuaram 58 condutores 
por embriaguez, sendo que 15, além de 
responderem por infração administra-
tiva, foram enquadrados em crime de 
trânsito e encaminhados a delegacias 
(25,8%). Outros 103 foram autuados por 
recusa ao teste.

· cONcurSO PÚBlicO
O Rio Grande do Sul tem mais de 500 
vagas disponíveis em concursos públicos 
e processos seletivos. Há oportunidades 
para todos os níveis de escolaridade. O 
maior salário, de R$ 16.125,12, é ofere-
cido pela prefeitura de Santo Augusto, 
para o cargo de médico da Estratégia da 
Saúde da Família (ESF). Quem ainda não 
se inscreveu para o concurso da Brigada 
Militar tem até quinta-feira, dia 22. A 
seleção oferece 200 vagas para capitão 
QOEM - Polícia Ostensiva e outras 50 
para capitão QOEM – Bombeiro Militar. 
A remuneração é de R$ 11.620,55.

NO PaÍS

· ENaDE
Estudantes que participarão do Exame Na-
cional de Desempenho de Estudantes (Ena-
de) no domingo, dia 25, têm até amanhã 
para preencher o Questionário do Estudan-
te. Assim como a participação na prova, o 
preenchimento do questionário é requisito 
para colação de grau. O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) informa que não haverá mais 
a opção de preencher o Questionário após a 
aplicação do Enade, como ocorria até 2016. 
As informações sobre o exame estão dispo-
níveis no site do Enade. Uma das novidades 
dessa edição é o Aplicativo do Enade. Com a 
nova tecnologia, todas as etapas de respon-
sabilidade do participante podem ser feitas 
por meio de smartphones e tablets.

· PETrOBraS
O economista Roberto Castello Branco deve 
assumir o comando da Petrobras por indi-
cação de Paulo Guedes, confirmado para o 
Ministério da Economia (que deve englobar 
Fazenda, Planejamento, Indústria e Comér-
cio Exterior). A informação foi divulgada 
ontem pela equipe de Guedes. Castello 
Branco é economista, com pós-doutorado 
pela Universidade de Chicago e “extensa 
experiência nos setores público e privado”. 
Já ocupou cargos de direção no Banco 
Central e na mineradora Vale. Fez parte do 
Conselho de Administração da Petrobras e 
desenvolveu projetos de pesquisa na área 
de petróleo e gás.
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