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LOMBADA NO CHÃO

PROTETOR DAS ÁGUAS

CONFERÊNCIA

RODA DE CONVERSA

Deu o que falar a lombada no chão na ERS-409, na ma-
nhã de ontem. Pelas redes sociais, a maioria dos comentá-
rios fazia relação ao “assalto” que a lombada representa 
aos motoristas apressadinhos. Veja alguns: “Assaltante 
abatido em plena atividade em Vera Cruz”;  “Assaltante é 
morto em Vera Cruz”; “Mais um bandido morto”; “Motorista 
cansado de ser assaltado atropela ladrão em Vera Cruz”; 
entre tantos outros. 

A verdade é que o motorista de um caminhão estava 
manobrando nas proximidades na noite de quarta-feira, 
quando o equipamento ficou em um “ponto cego” e foi 
atingido. Conforme o secretário de Obras, Saneamento 
e Trânsito, Gilson Becker, a empresa responsável pela 
instalação da lombada foi acionada e providenciou o con-
serto ainda na manhã de ontem. O incidente não causou 
alterações no trânsito.

O Programa Protetor das Águas faz reunião técnica 
com os produtores integrados no dia 27 de novembro, 
às 20 horas, no Ginásio de Linha Andréas. Na pauta, a 
execução dos trabalhos de readequação de estradas e 
implantação de 50 hectares de plantio direto, que estão 
sendo desenvolvidos em um convênio com a Agência 
Nacional de Águas (ANA), além de assuntos gerais sobre 
o programa.

Acontece na segunda, dia 26, a 6ª Conferência Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Será na 
Associação dos Moradores do Bairro Arco-Íris, a partir das 
7h30min. Serão discutidos a realidade do município, a 
proteção integral, diversidade e o enfrentamento das 
violências, entre outras coisas. 

Na quarta, dia 28, tem Roda de Conversa com o psi-
quiatra Ricardo Lugon  sobre “Saúde mental e a rede de 
cuidado a infância e a adolescência”. Será a partir das 
8h30min, na Câmara de Vereadores. É necessário confir-
mar presença até o dia 27 pelo telefone (51) 3718.1998.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 22/11/2018

EM 22/11/2018

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· GOLPE CONTRA O INSS
Uma reportagem de Giovani Grizotti, divul-
gada pelo Fantástico no último domingo, 
dia 18, mostrou um golpe praticado em 
cidades gaúchas contra o INSS, relacionado 
ao auxílio-reclusão. O golpe foi detectado 
pela Polícia Federal e transforma cidadãos 
que nunca estiveram atrás das grades em 
“presos”. Santa Cruz do Sul, por exemplo, 
está entre os 30 municípios do estado que 
a PF constatou a fraude. De acordo com 
informações da assessoria de imprensa, no 
município foram registrados quatro casos, 
totalizando um prejuízo de R$ 110 mil. No 
entanto, outras cidades da região também 
estão na lista, como Venâncio Aires, onde 
ocorreu pelo menos um caso, com pre-
juízo na ordem de R$ 20 mil. Uma fraude 
também foi identificada em Candelária no 
valor de R$ 6 mil, outra em Estrela, cerca 
de R$ 20 mil, e dois golpes em Taquari, 
gerando prejuízo de R$ 45 mil. Cachoeira 
do Sul também está na lista. Ainda segundo 
a reportagem veiculada pelo Fantástico, 
no Rio Grande do Sul a investigação da 
Polícia Federal indiciou oito pessoas por 
suspeitas de criarem, com documentos fal-
sos, diversos tipos de personagens para a 
fraude. Uma quadrilha da Serra Gaúcha, por 
exemplo, conseguiu desviar pelo menos 
R$ 2 milhões do INSS por meio do golpe 
do auxílio-reclusão. Criminosos usaram 
nomes de pessoas que não têm parentesco 
com apenados e se beneficiaram desse 
valor em cidades da Serra.

NO PAÍS

· O GOVERNO DE BOLSONARO
O futuro ministro da Economia, Paulo 
Guedes, indicou o nome do economista 
Rubem Novaes para a presidência do 
Banco do Brasil. Para a presidência da Cai-
xa Econômica Federal, o nome indicado 
por Guedes é o do também economista 
Pedro Guimarães. Os dois economistas 
estiveram na sede do Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, nesta 
quinta-feira, dia 22. Os dois nomes já fo-
ram submetidos ao presidente eleito Jair 
Bolsonaro e devem ser anunciados ainda 
nesta quinta.

· MAIS MÉDICOS
Um levantamento feito pelo Conselho Na-
cional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) aponta que pelo menos 285 
cidades em 19 estados do Brasil devem fi-
car sem médicos dedicados à atenção bá-
sica em saúde na rede pública com a saída 
dos cubanos do programa Mais Médicos. 
Somadas, estas cidades possuem 1,4 mi-
lhão de habitantes, segundo estimativas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) para 2018. Dentre as cidades 
afetadas, a que possui o menor número 
de habitantes é André da Rocha, no Rio 
Grande do Sul, com 1.324 habitantes. Já a 
cidade com maior número de habitantes 
é Araguari, em Minas Gerais, com 116.691 
habitantes. Para repor a saída dos cuba-
nos do Mais Médicos, o governo federal 
seleciona 8.517 profissionais. 
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