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Deivid Vladimir Moraes
Erhard Schaefer
Inar Rosa da Costa

Ingo Valdomir Ziebell
Ivo Francisco Wink
Janete Goecks

Não há pacientes internados nesta data.

UM bASTA NA POEIRA NO fIM DA AVENIDA

DIA D CONTRA A DENgUE

VAI fALTAR ÁgUA

CANCELAMENTO

Os moradores que residem ao final da Avenida Nestor 
Frederico Henn (no sentido bairro Arco-Íris), reivindicam 
por asfalto até o fim da via. Segundo os moradores, por 
ali passam caminhões da Prefeitura todos os dias, o que 
faz com que haja ainda mais poeira. Com as obras a todo 
vapor na Nestor Frederico Henn nas proximidades do 
Banrisul, os moradores fazem um apelo e pedem para 
que o Executivo Municipal não esqueça do trecho final, 
hoje estrada de chão.

Entre os dias 26 e 30 de novembro ocorre a Sema-
na Nacional de Combate ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. No Rio 
Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde convidou 
todos os municípios para realizarem mobilizações. O 
Dia D acontece nesta sexta-feira, dia 30. Em Vera Cruz, 
para esta sexta, a Secretaria de Saúde prepara um 
pedágio informativo, a partir das 8h30min, próximo à 
ESF do Arco-Íris. Serão disponibilizados panfletos com 
informações pertinentes, breve fala dos participantes e 
as lixeiras para carro com a simbologia do combate. Os 
participantes serão tanto da ESF quanto dos agentes de 
combate a endemias da Vigilância Sanitária.

Em virtude da limpeza de reservatórios, algumas 
localidades de Vera Cruz ficarão sem o abastecimento 
de água na semana que vem. No dia 3, serão limpas as 
unidades da Sete de Junho, do Poço Tews, do Loteamento 
Losekann e da Linha Sítio. No dia 4, caixa da ACEA, da 
Cipriano de Oliveira e do Poço Schaefer. No dia 5, a caixa 
da Locomotiva, do Poço Franke, da Coxilha Mandelli e do 
Loteamento Conventos. No dia 6, a caixa do Batata Loch, 
do Jardim Tropical e do Belo Horizonte. 

As atividades previstas para este sábado, dia 1º, refe-
rentes à saúde do homem, uma promoção da Secretaria 
de Saúde de Vera Cruz, estão canceladas. O motivo: a 
baixa adesão do público masculino.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 29/11/2018

EM 29/11/2018

ESPAÇO AbERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· RENATO fICA NO gRÊMIO
Renato Portaluppi permanecerá no Grê-
mio. O treinador aceitou a proposta do 
tricolor e renovará contrato por mais uma 
temporada. Há cerca de um mês, ele vinha 
sendo assediado pelo Flamengo. Renato 
está em sua terceira passagem como trei-
nador do Grêmio. Neste ciclo, comandou a 
equipe em quatro títulos: a Copa do Brasil 
de 2016, a Libertadores de 2017, a Reco-
pa Sul-Americana e o Gauchão em 2018. 
Na próxima temporada, o Grêmio jogará 
Gauchão, Recopa Gaúcha, Libertadores, 
Copa do Brasil e Brasileirão. 

· CONSULTA POPULAR
A Consulta Popular vai repassar R$ 2,16 mi-
lhões para melhorias na infraestrutura de 
23 municípios gaúchos. Os recursos serão 
utilizados no desassoreamento de rios, 
obras de macrodrenagem e recuperação 
de estradas vicinais. Os convênios foram as-
sinados na quarta-feira. Os municípios be-
neficiados são: Alto Alegre, Campestre da 
Serra, Campos Borges, Esmeralda, Fontoura 
Xavier, Gramado Xavier, Ibirapuitã, Ipê, Ita-
puca, Itati, Jaguari, Lagoão, Monte Alegre 
dos Campos, Mormaço, Morrinhos do Sul, 
Nova Esperança do Sul, São Francisco de 
Assis, São Vicente do Sul, Tio Hugo, Três Ca-
choeiras, Três Forquilhas, Unistalda e Victor 
Graeff. O repasse será feito em dezembro e 
mais sete municípios serão contemplados 
na próxima semana, mediante conclusão 
de processo administrativo.

NO PAÍS

· EXPECTATIVA DE VIDA
A expectativa de vida do brasileiro passou 
de 75,8 anos para 76 anos de 2016 para 
2017. O dado é da Tábuas Completas de 
Mortalidade do Brasil de 2017, divulgada 
ontem pelo IBGE. A publicação apresenta 
as expectativas de vida às idades exatas 
até os 80 anos e são usadas como um dos 
parâmetros para determinar o fator pre-
videnciário no cálculo das aposentadorias 
do Regime Geral de Previdência Social. 
Segundo o estudo, a expectativa de vida 
dos homens aumentou de 72,2 anos em 
2016 para 72,5 anos em 2017, enquanto 
a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos. 
Regionalmente, Santa Catarina apresenta 
a maior expectativa de vida, de 79,4 anos, 
seguida por Espírito Santo, 78,5 anos; 
Distrito Federal, 78,4 anos, e São Paulo, 
78,4 anos. O Rio Grande do Sul é o quinto, 
com 78 anos.

· PRISãO DIfERENTE àS MULHERES
A Câmara dos Deputados aprovou o 
projeto que prevê a substituição da pri-
são preventiva por prisão domiciliar no 
caso de mulher gestante ou se for mãe/
responsável por crianças ou pessoas com 
deficiência. O texto segue para sanção 
presidencial. Portanto, elas poderão 
mudar de regime, caso o crime pelo qual 
foram condenadas não tiver envolvido 
violência ou grave ameaça à pessoa. A 
medida exclui condenadas que tenham 
vínculos com organizações criminosas.
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