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REPERCUTIU

ALERTA PARA O TRÂNSITO EM LINHA CAPÃO

EM SANTA CRUZ: MARCHA PARA JESUS É SÁBADO

Mesmo de férias, o trabalho continua. Bastou postar 
esta frase em sua rede social e o prefeito de Vale do Sol, 
Maiquel Silva, recebeu uma chuva de manifestações. Se-
gundo ele, o apoio no trabalho foi realizado nesta quarta 
e quinta-feira, em prol das festividades natalinas. Silva 
salienta que, desde quando assumiu, estipulou que não 
ficaria apenas no gabinete. “Se eu tenho tempo, eu vou 
ajudar”, enfatiza. O prefeito também já recebeu elogios 
por acompanhar as obras após temporais no município. 
Além disso, o trabalho tem o objetivo de incentivar os 
outros integrantes da prefeitura. “Não devo só acompa-
nhar, mas sim colocar a mão na massa. Se eu fizer além 
do meu serviço, incentivo meus servidores a fazerem o 
mesmo”, frisou ele, que em poucas horas recebeu muitos 
comentários elogiosos.

A final do Campeonato Regional de Futebol altera o 
trânsito em Linha Capão neste domingo, dia 9 de dezem-
bro. O trecho que passa em frente ao Boa Vontade, entre 
o trevo da RSC-412 e a escola desativada Bruno Agnes, 
estará fechado para estacionamento. 

Será realizada neste sábado, dia 8, a partir das 
15h30min, a 2ª Marcha para Jesus em Santa Cruz do Sul, 
com início na Praça Getúlio Vargas. Com o tema “Por 
uma nação justa”, estão estimados milhares de cristãos 
de várias denominações e comunidades do município 
e também da região dos Vales do Rio Pardo e Taquari. 

Logo após a concentração, os fiéis vão percorrer a rua 
Marechal Floriano acompanhados de um trio elétrico em 
direção ao Parque da Oktoberfest. Após a marcha - já no 
Parque da Oktoberfest - haverá diversas atrações como, 
culto de ação de graças, shows musicais e mateada.

A Marcha para Jesus é um evento cristão internacional 
considerado o maior do mundo. Em Santa Cruz do Sul a 
segunda edição tem o apoio da Prefeitura Municipal e 
do Sicredi.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ
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EM 06/12/2018

EM 06/12/2018

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) 
apresentou a nova edição da Radiografia 
da Educação Infantil no Rio Grande do Sul, 
referente aos anos de 2016 e 2017, nesta 
quinta-feira, no Plenário Silveira Martins, em 
Porto Alegre. O estudo aponta a evolução do 
atendimento de crianças de 0 a 5 anos em 
creche e pré-escola nos Municípios gaúchos, 
as informações revelam dados positivos no 
cenário da Educação Infantil no Estado. 
Em 2008, o Rio Grande do Sul ocupava a 19ª 
posição em termos de taxa de atendimento 
de matrículas na Educação Infantil no país, 
em 2016 e 2017, passou para 4ª posição. O 
número de matrículas em creche, por exem-
plo, aumentou 4,6% em 2016 em relação a 
2015. Em 2017, a expansão foi de 3,2%. No 
período 2015 a 2017, foi acumulado um 
aumento de vagas na ordem de 7,96%. Já 
o número de matrículas na pré-escola, no 
mesmo intervalo de tempo, teve o acrésci-
mo de 15,0% de vagas. O TCE-RS apresenta 
esse levantamento desde 2010, quando ha-
viam 132 municípios sem creche, do total de 
496. Esse número diminuiu para 27 em 2016 
e em 2017 reduziu para 21 municípios. Para 
o auditor público externo e coordenador do 
levantamento, Hilário Royer, a Radiografia 
tem o objetivo de “estimular a ampliação da 
oferta de educação infantil de qualidade e o 
atendimento pelos Municípios de, no míni-
mo, o previsto nas metas do Plano Nacional 
de Educação (PNE), ou seja, 50% das crianças 
de 0 a 3 anos até o final da vigência do PNE”.

NO PAÍS

· BOLSONARO OUVE PROPOSTAS
Nesta quinta-feira, dia 6, o presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, se reuniu com os 
indicados para compor seu ministério. 
Futuro ministro da Educação, Ricardo 
Vélez Rodríguez, foi o primeiro a deixar 
o local sem falar com a imprensa. Apenas 
confirmou que todos os indicados esta-
vam presentes.
A reunião começou pouco depois das 10 
horas, no gabinete de tansição, que está 
em funcionamento no Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. O 
encontro foi marcado para que a equipe 
apresentasse ao presidente eleito uma 
sugestão do desenho consolidado da 
estrutura dos ministérios a partir do dia 
1º de janeiro.
Os trabalhos do governo de transição 
vêm ocorrendo no primeiro andar do 
CCBB desde 5 de novembro. À medida 
que novos nomes são anunciados para o 
primeiro escalão, técnicos e autoridades 
do atual governo começam a se debruçar, 
junto com os futuros ministros, sobre a 
estrutura esperada para o próximo man-
dato Executivo. 
Bolsonaro ainda precisa confirmar os 
nomes que comandarão as pastas do 
Meio Ambiente e de Direitos Humanos. 
Esta última pode ainda passar a ter status 
de secretaria, mas ainda não há decisões 
oficiais.
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