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Não há internados nesta data

DE OLHO NA SAúDE

PREçO DA gASOLINA

NOVA EMPRESA

EXAMES

O Prefeito foi conferir de perto a nova sistemática na 
saúde de Vera Cruz. Recentemente, os pacientes passa-
ram a ser atendidos por acolhimento e não mais pelo 
sistema de fichas ou marcação por telefone. Já teve recla-
mação frente a esta mudança, mas, segundo Guido Hoff, 
tudo “está funcionando muito bem”. Em uma postagem 
no Facebook, ele disse que “não há filas. Todos saem ou 
atendidos ou com agendamento. Fico à disposição, assim 
como a Ouvidoria do SUS, para qualquer reclamação, 
sugestão ou elogio”.

Mais uma empresa vai se instalar às margens da 
RSC-287, no acesso a Vera Cruz. A Eco Concreteira ficará 
em uma área adquirida pelo Município. A assinatura do 
contrato de concessão de incentivos ocorreu na tarde de 
quarta-feira, dia 9. As atividades da empresa iniciam no 
segundo semestre deste ano. 

Na edição de terça-feira, dia 8, na página 8, o Nosso 
Jornal publicou matéria sobre o preço da gasolina. Na 
ocasião, fez uma média de preços praticados em Vera 
Cruz, baseado no valor de combustível de cada posto da 
cidade. Diferente do que saiu na publicação, no Posto RJ, 
o  custo da gasolina comum na sexta-feira, dia 4, quando 
os postos foram contatados, era de R$ 4,69  (à vista) e 
não de R$ 4,79, como havia informado um funcionário do 
estabelecimento. A aditivada era de R$ 4,79 e não R$ 4,99. 

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Vera 
Cruz agora também é administrado pelo Ana Nery. O 
contrato com o Município foi assinado na terça-feira, dia 
8. O documento tem validade de um ano e pode ser pror-
rogado por igual período. Com isso, exames laboratoriais 
eletivos para postos de saúde e exames laboratoriais de 
urgência e emergência para plantão 24 horas são feitos 
no Hospital Vera Cruz.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 10/01/2019

EM 10/01/2019

ESPAçO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· IPERgS
A partir de 1º de maio, o Instituto de Pre-
vidência do Estado do Rio Grande do Sul 
(Ipergs) deixará de enviar contracheques 
pelos Correios. Dessa maneira, os pensio-
nistas deverão acessar a informação por 
meio eletrônico, conforme estabelece 
a portaria nº 5 de 9 de janeiro de 2019. 
Esta iniciativa busca, entre outras coisas, 
maior responsabilidade socioambiental, 
eliminação do uso de papel e redução de 
custos operacionais. 

· COBRANçA DE DÍVIDAS
A Receita Estadual encerrou 2018 regis-
trando o ingresso de mais de R$ 2,65 
bilhões a partir da cobrança da dívida 
ativa. O resultado representa novo recorde 
histórico na ação contra os devedores de 
impostos, com um crescimento de 36,2% 
em relação a 2017, quando foram recu-
perados R$ 1,94 bilhão. No acumulado 
dos últimos quatro anos (2015 a 2018), 
a cobrança da dívida de ICMS e outros 
tributos é superior a R$ 9 bilhões. Além 
de iniciativas implantadas pelas equipes 
da Receita Estadual, que garantiram mais 
eficiência às atividades do dia a dia, pro-
gramas como o Refaz 2018 e o Compensa 
RS foram determinantes para estes resul-
tados. O chefe da Divisão de Fiscalização 
e Cobrança da Receita Estadual, Edison 
Moro Franchi avalia os números como 
extremamente positivos.

NO PAÍS

· EDUCAçÃO
O MEC anunciou reajuste de 4,17% no piso 
salarial dos professores em 2019. O valor 
de R$ 2.557,74 corresponde ao vencimen-
to inicial dos profissionais do magistério 
público da educação básica, com forma-
ção de nível médio, modalidade normal, 
jornada de 40 horas semanais. 

· SARAMPO
Desde o início de 2018 até 8 de janeiro 
de 2019, o Brasil registrou 10.274 casos 
confirmados de sarampo. Atualmente, 
o país enfrenta dois surtos da doença: 
no Amazonas, onde há 9.778 casos e, 
em Roraima, onde foram contabilizados 
355 ocorrências. Casos isolados foram 
anotados em São Paulo,  Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Bahia, Per-
nambuco, Pará e Sergipe, além do Distrito 
Federal. Foram registrados ainda 12 óbitos 
por sarampo: quatro em Roraima, seis no 
Amazonas e dois no Pará.

· JOÃO DE DEUS
O médium João de Deus, de 77 anos, e a 
mulher dele, Ana Keyla Teixeira, de 40, fo-
ram indiciados pela Polícia Civil por posse 
ilegal de armas. A informação foi divulga-
da na manhã de ontem, durante coletiva 
concedida pela delegada Karla Fernandes, 
em Goiânia. Ela também anunciou o fim 
da força-tarefa da corporação criada para 
investigar as denúncias contra o religioso.
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