
A OAB realizou na sexta-
feira, dia 30, eleições em 
todo o estado. Em Santa 
Cruz, duas chapas estavam 
na disputa para presidir a 
entidade pelos próximos 
três anos. Uma das chapas 
foi encabeçada pela atual 
vice-presidente, Rosemari 
Hofmeister, enquanto que 
a outra foi liderada pelo 
advogado e professor uni-
versitário Neimar Santos 
da Silva. De acordo com a 
votação, Rosemari permanece na diretoria e irá presidir a 
OAB nos próximos anos. Ela é advogada de empresas do 
setor de energia e formada em Letras e Direito. A chapa 
da presidente eleita concorreu com o número 10 e teve 
como lema “Juntos somos Fortes”.

Deivid Vladimir Moraes
Erhard Schaefer
Jurema Borges
Valentina Martinazzo Pape

Não há pacientes internados nesta data.

OAB

ASFALTO EM TODA A NESTOR FREDERICO HENN

CAMpANHA CONTRA AFTOSA é pRORROgADA

Na edição de sexta-feira, dia 30 de novembro, em 
publicação nesta página, moradores que residem no final 
da Avenida Nestor Frederico Henn (bairro Arco-Íris) fize-
ram um apelo pedindo para que o Executivo Municipal 
não esquecesse daquele trecho e fizesse a pavimenta-
ção. Em resposta, o secretário de Obras e Saneamento, 
Gilson Becker, explicou que o trecho está incluído na 
obra de asfaltamento da avenida. “Foi subdividido em 
etapas em virtude da licitação, por serem diversas verbas 
parlamentares. Assim, cada recurso tem que ser licitado 
separado, com projeto específico”, explica. A primeira 
etapa de obras corresponde da esquina do Banrisul até o 
Poli e a outra da rua Getúlio Vargas até a Olívio Fischborn. 
“Tem verba específica, projeto concluído esperando só a 
licitação para ser feito”, finaliza.

A campanha de vacinação contra a febre aftosa termi-
naria na sexta-feira, dia 30 de novembro. Porém, como 
as agropecuárias estão com dificuldades em conseguir 
as doses da vacina, a campanha foi prorrogada até o 
dia 10 de dezembro. Em Vera Cruz, tanto o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais quanto a Clínica Wazlawik estão 
sem doses. A Wazlawik vai receber hoje, dia 4. Em Vale 
do Sol, as doses acabaram na semana passada. Segundo 
a Inspetoria Veterinária, a formulação da vacina vai ser 
alterada. Como a indústria não queria ficar com vacina 
estocada acabou tendo quebra.
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INTERNADOS HOSpITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSpITAL VALE DO SOL

EM 03/02/2018

EM 03/02/2018

ESpAÇO ABERTO

REpERCUTIU 

NO ESTADO

· pASSAgEM DE ÔNIBUS
Desde sábado está mais caro andar de 
ônibus. Os preços das passagens de linhas 
intermunicipais no Rio Grande do Sul tive-
ram um reajuste de 8,63%. A decisão foi 
tomada em junho entre as empresas de 
transporte coletivo e a Agência Estadual de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
do RS (Agergs), com o aumento de 18,9% 
para linhas que utilizam as rodoviárias e 
22,2% para as demais linhas, nas quais os 
passageiros embarcam ao longo do trajeto 
(pinga-pinga). O primeiro aumento ocor-
reu no meio do ano e o segundo, agora. 

· pLACAS pADRÃO MERCOSUL
O Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) anunciou na sexta-feira a 
prorrogação do prazo para as placas pa-
drão Mercosul, que estavam previstas para 
entrar em vigor no dia 1º. A nova data será 
escalonada nos estados brasileiros, varian-
do de 3 a 31 de dezembro. No Rio Grande 
do Sul, o prazo final é 17 de dezembro. A 
medida atende aos pedidos dos Detrans, 
tendo em vista o baixo número de empre-
sas aptas para confeccionar as placas e a 
falta de capilaridade para atender a todas 
as regiões. O Rio Grande do Sul possui duas 
empresas cadastradas para fabricar as cha-
pas-base e 84 para estampar (esse número 
é dinâmico, muda conforme vão entrando 
novos pedidos). No entanto, nem todas 
estas empresas concluíram o processo de 
cadastramento junto ao Denatran.

NO pAÍS

· SEM MINISTéRIO DO TRABALHO
O ministro extraordinário da transição, 
Onyx Lorenzoni, confirmou ontem a ex-
tinção do Ministério do Trabalho a partir 
de 1º de janeiro, quando o presidente Jair 
Bolsonaro assume o Executivo nacional. 
Onyx explicou que as atuais atividades da 
pasta serão distribuídas entre os minis-
térios da Justiça, da Economia e da Cida-
dania. Segundo ele, tanto as concessões 
de cartas sindicais quanto a fiscalização 
das condições de trabalho ficarão a car-
go da equipe de Sergio Moro (Justiça). 
Sob o guarda-chuva de Paulo Guedes 
(Economia) e Osmar Terra (Cidadania) 
serão divididas as políticas de emprego, 
contemplando ações voltadas para o 
empregador e para empresários.

· BANDEIRA VERDE
A bandeira tarifária para o mês de de-
zembro será verde, ou seja, sem custo 
extra para os consumidores de energia 
elétrica. Desde maio deste ano, a ban-
deira estava nos patamares amarelo ou 
vermelho. Segundo a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel),  apesar de os 
reservatórios ainda apresentarem níveis 
reduzidos, a expectativa é a de que a 
estação chuvosa continue aumentando 
o nível de produção de energia pelas 
hidrelétricas e a recuperação do fator 
de risco hidrológico, fatores que impul-
sionam a queda no Preço de Liquidação 
de Diferenças.
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