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Brenda Mikaela da Silva
Inar Rosa da Costa
Júlio Leandro Pick

João Schneider

AUXÍLIO PARA PREJUÍZOS

RECOLHIMENTO DE LIXO

EXPEDIENTE

SORTEIO

O prefeito, Guido Hoff, e o Secretário de Obras e Desen-
volvimento Rural, Gilson Becker, aproveitaram a estada 
em Porto Alegre no dia 14 para se reunir com o Secretário 
Estadual de Desenvolvimento Rural, Tarcísio Minetto. No 
encontro, foi solicitado auxílio para amenizar os prejuízos 
causados pelo temporal do final de outubro na área da 
agricultura. O encaminhamento havia sido solicitado pelos 
produtores rurais em reunião realizada no Clube Juventude, 
de Linha Henrique D’Ávila. Minetto se mostrou sensibilizado 
com o laudo que atesta os danos e prometeu analisar como 
o Governo do Estado poderá atender ao pedido.

Os feriados de Natal e de Ano Novo alteram a coleta 
de lixo em Vera Cruz. Não haverá recolhimento no dia 25 
de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2019. Os locais 
que teriam coleta nestes dias (terças-feiras), terão o 
recolhimento realizado nos dia 26 de dezembro e 2 de 
janeiro de 2019, quartas-feiras.

A Prefeitura de Vera Cruz não tem expediente na se-
gunda-feira, dia 24. Os bancos abrem das 9 às 11 horas. 
A agência dos Correios, por sua vez, das 8 às 13h30min. 
Os atendimentos de saúde serão em forma de plantão, 
junto ao Hospital Vera Cruz. Falta de água e de luz tam-
bém podem ser comunicadas pelos tradicionais canais. 

Nesta sexta-feira, às 11 horas, ocorre na Prefeitura a 
entrega dos 10 prêmios da campanha Nota na Mão, Mais 
Saúde e Educação, promovida pela Administração Muni-
cipal. O sorteio ocorreu na tarde de quarta-feira, e teve 
os seguintes cupons sorteados: 1º prêmio – 70386 - uma 
TV LED de 39”; 2º prêmio – 184651  -um notebook 4 GB 
memória, HD 500, 14”; 3º prêmio – 260680 - um notebook 
4 GB memória, HD 500, 14”; 4º prêmio – 208928 - um 
refrigerador duplex 330 litros; 5º prêmio – 410594  - um 
condicionador de ar Split, 9.000 BTUS; 6º prêmio – 68019  
- um condicionador de ar Split, 9.000 BTUS; 7º prêmio – 
156917 - uma TV LED de 32”; 8º prêmio – 236492 - uma TV 
LED de 32”; 9º prêmio – 393278  - uma lavadora de roupas 
6 kg; 10º prêmio – 235109 - um tablet.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 20/12/2018

EM 20/12/2018

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· BEBIDAS EM ESTÁDIOS
Os estádios do Rio Grande do Sul voltarão a 
vender bebidas alcoólicas. Na terça-feira, a 
Assembleia Legislativa aprovou alteração 
em lei que vetava a comercialização nas pra-
ças de esporte. A mudança ainda depende 
de sanção do governador para valer já no 
início de 2019. A alteração foi aprovada por 
25 votos a 13. O Projeto de Lei 192, de 2018, 
apresentado pelo deputado Gilmar Sossella 
(PDT), prevê venda de bebidas até o inter-
valo e depois do apito final das partidas. O 
Projeto de Lei aprovado citou até a Copa 
do Mundo como argumento para encerrar 
a ‘lei seca’ nos estádios gaúchos. O texto 
também versa sobre o consumo no entorno 
das praças antes da bola rolar. O movimento 
dos clubes se apoiou em pesquisa realizada 
pelo Instituto Methodus para desconectar 
ocorrências nas arquibancadas com o con-
sumo de álcool.

· MP DE OLHO NO INTER
O Ministério Público fez ontem operação 
para apurar crimes de apropriação indébita, 
estelionato, organização criminosa, falsi-
dade documental e lavagem de dinheiro 
durante a gestão 2015/2016 do Sport Club 
Internacional. Foram cumpridos 20 man-
dados de busca e apreensão em residên-
cias e sedes de empresas de Porto Alegre, 
Eldorado do Sul e Viamão. A denúncia de 
suspeitas de irregularidades nas contas da 
antiga gestão do clube foi feita em março 
deste ano.

NO PAÍS

· LULA QUASE SOLTO
O presidente do STF, Dias Toffoli, derrubou 
na quarta-feira a decisão do ministro Marco 
Aurélio Mello sobre presos condenados 
em segunda instância. Mais cedo, Marco 
Aurélio mandou soltar todas as pessoas 
que estivessem presas por terem sido 
condenadas pela segunda instância da 
Justiça. Diante disso, a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, recorreu ao 
Supremo, e Toffoli, de plantão, derrubou 
a decisão. Dados do Conselho Nacional de 
Justiça mostram que até 169 mil pessoas 
poderiam ter sido beneficiadas pela deci-
são, entre elas o ex-presidente Lula.

· DEFESA QUER PETISTA LIVRE
A defesa do ex-presidente recorreu ao 
STF para que a decisão que determinou 
a soltura de todos os presos condenados 
em segunda instância da Justiça seja 
aplicada. A petição foi protocolada após 
a liminar de Dias Toffoli, que suspendeu 
a decisão de Marco Aurélio. Em razão do 
período de recesso na Corte, o pedido será 
analisado pelo presidente.  Segundo os 
advogados, a liminar não poderia ter sido 
revogada. “Em razão do descabimento de 
suspensão liminar em ações de abstrato de 
constitucionalidade, conforme inúmeros 
precedentes da Corte, requer-se seja reafir-
mada a competência de Vossa Excelência, 
eminente Relator da ADC nº 54/DF, para 
analisar o pedido de alvará de soltura do 
Peticionário [Lula]”, diz a defesa.
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