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VANDALISMO

ATENDIMENTO CAPS E PREFEITURA

bOLACHAS

A Praça José Bonifácio, 
desde o início do mês, está 
decorada para o Natal, pro-
porcionando um ambien-
te acolhedor e no espírito 
natalino. Apesar de todo 
o esforço do Executivo em 
mantê-la ornamentada, 
entre o fim de semana e a 
madrugada de segunda-
feira o vandalismo tomou 
conta mais uma vez. Um 
duende de pano foi dego-
lado e está na oficina de 
artesanato para conserto. Alguns bancos foram destruídos, 
luminárias de anjos furtadas, bancos e mesas arrastados 
para fora da Praça. A equipe que trabalhou para a colocação 
da decoração, bem como a Prefeitura estão entristecidas 
com o ocorrido e fazem um apelo à comunidade para que 
cuidem e denunciem caso vejam algum ato de vandalismo.

Na terça-feira, dia 18, o CAPS estará com expediente 
interno para confraternização dos usuários e equipe. 
Portanto, não haverá atendimento. Já entre os dias 24 de 
dezembro e 7 de janeiro o atendimento será apenas para 
casos de urgência e agendados.

E hoje, dia 14, a Prefeitura de Vera Cruz não fará aten-
dimento ao público externo. A medida ocorre em razão 
da migração de dados do sistema informatizado do Mu-
nicípio. Com isso, não será possível acessar serviços de ar-
recadação, como caixa e tesouraria, e também protocolo. 

As integrantes das Pastorais Sociais da Paróquia Santa 
Teresa realizam o bem neste fim de ano, em Vera Cruz. No 
dia 5 de dezembro, elas prepararam cerca de 170 pacotes 
com bolachas. Eles estão sendo entregues em escolas, 
casas geriátricas e residências. Esta ação é tradicional a 
cada ano. Mais do que levar um mimo, um gesto de afeto, 
carinho e alegria neste período de preparação ao Natal.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 13/12/2018

EM 13/12/2018

ESPAÇO AbERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· CHURRASCADA
Um evento que já causou polêmica em San-
ta Cruz teve desdobramentos negativos em 
outra cidade do Estado: a churrascada em 
presídios. Um documento listando a compra 
de 121 quilos de carne, além de espetos e 
facas, para detentos da Penitenciária de Alta 
Segurança de Charqueadas (PASC), circulou 
nas redes sociais na segunda-feira, dia 10. 
O valor estimado da confraternização entre 
detentos seria de R$ 2,6 mil entre picanha, 
vazio, maminha, costela desossada. A 
Promotoria de Execução Criminal de Porto 
Alegre, que tomou conhecimento do fato 
apenas após a reportagem da Zero Hora, 
disse que vai abrir investigação. O Ministé-
rio Público quer saber quem comprou os 
alimentos, quem pagou, quem entregou, 
como foram usados os objetos cortantes, 
onde foi feito o churrasco, quem participou, 
dentre outras informações.

· POLICIAL DO CRIME
Um policial militar, suspeito de integrar 
quadrilha de assaltantes, foi morto por 
colegas da Brigada Militar durante cerco 
na BR-116, entre Nova Petrópolis e Caxias 
do Sul, no fim da noite de quarta-feira. 
O PM era lotado em Canela e, segundo a 
corporação, estava escondido no matagal 
após participar do roubo de mais de R$ 500 
mil de três residências em Caxias, na terça. 
Christian Roman estava afastado do traba-
lho por problemas psicológicos. Outros dois 
homens foram mortos no cerco.

NO PAÍS

· LIGAÇÃO MAIS bARATA
A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) aprovou na quarta-feira, dia 
12, o reajuste tarifário dos serviços de 
ligação de telefones fixos para celular, 
nos planos básicos ofertados pelas con-
cessionárias. A decisão representa uma 
redução média de 0,4%, nestas tarifas. 
Pela decisão, os clientes da Oi terão redu-
ção de 0,24% no serviço. Os contratos da 
Claro terão redução de 0,9%. A Sercomtel 
terá redução de 0,1% e Algar Telecom 
de 1,69%, maior percentual de redução 
aplicado. Já a Telefônica terá aumento de 
0,76% no serviço.

· MÉDIUM JOÃO DE DEUS
A notícia da semana, com certeza, foi 
as denúncias de abuso sexual contra o 
médium João de Deus, que atua na Casa 
Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, 
cidade goiana no Entorno do Distrito Fe-
deral. No fim da tarde de quarta-feira, o 
Ministério Público Estadual de Goiás pro-
tocolou o pedido de prisão preventiva de 
João de Deus, após a força-tarefa criada 
pelo órgão receber mais de 250 denún-
cias de supostas vítimas do médium. Os 
relatos de dezenas de mulheres que se 
sentiram abusadas sexualmente pelo 
médium estão sendo publicados nos 
últimos dias pelo jornal O Globo, pela TV 
Globo e pelo G1. João de Deus diz que é 
inocente e que confia na Justiça de Deus 
e dos homens.
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