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Ilgo Pedro Rauber

Não há pacientes internados nesta data.

CULTURA DE CASA NOVA A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA

MULHERES RURAIS SE ENCONTRAM EM VERA CRUZ

HELENA NA PREFEITURA

Nesta semana, os servidores da Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer fizeram um mutirão e 
estão a mil com organização devido à mudança de endere-
ço. A secretaria que atendia na rua Jacob Schneider, n° 111, 
passará atender nas próximas semanas no ginásio Polies-
portivo do Parque de Eventos, na rua Carlos Wild, nº 511.

Devido à mudança, a Secretaria está sem acesso ao 
telefone e internert por alguns dias, até que todos os 
equipamentos sejam instalados no novo espaço. No início 
da tarde desta quinta-feira, dia 17, o secretário Marcelo 
Henrique de Carvalho mostrou à equipe do Nosso Jornal 
como está ficando o novo espaço. No entanto, reforça que 
há muito a ser feito até que todos os materiais e móveis 
sejam devidamente instalados. Assim, na próxima sema-
na, já em novo endereço, a Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer terá apenas expediente interno.

Mais de quatro mil mulheres são esperadas em Vera 
Cruz no dia 8 de março. O 24º Encontro Regional da 
Mulher Rural terá recepção no Parque de Eventos, que 
servirá para estacionamento dos mais de 70 ônibus 
aguardados para a programação. De lá, as trabalhadoras 
rurais partem em caminhada até a Praça José Bonifácio. 
A abertura está marcada para as 9h30min. Além do ato 
solene, está prevista palestra, exposição e comercializa-
ção de produtos da agricultura familiar, apresentações 
artísticas e confraternização. A organização é da Comis-
são Regional de Mulheres, da Regional Sindical do Vale 
do Rio Pardo e Baixo Jacuí. O município de Vera Cruz, a 
Emater/RS-Ascar e a Brigada Militar apoiam o evento. 
Representantes desses órgãos e entidades estiveram 
reunidos recentemente para definir os detalhes de in-
fraestrutura, logística e alimentação.

O prefeito de Santa Cruz, Telmo Kirst, assinou na 
manhã de ontem a transmissão do cargo de chefe do 
Executivo para a vice Helena Hermany. Até a próxima 
quarta-feira, dia 23, Helena ficará no comando do Exe-
cutivo, mas continuará despachando em seu gabinete, 
junto à Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), onde 
é titular. Conforme a Secretaria de Comunicação, Telmo 
vai aproveitar a semana para realizar exames de rotina.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 17/01/2019

EM 17/01/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· ESTELIONATÁRIOS DO LITORAL
A Polícia Civil de Capão da Canoa deflagrou 
na manhã de ontem a Operação Vigário 
contra um grupo de estelionatários que 
anunciava falso aluguel no litoral. Foram 
cumpridos quatro mandados de condução 
coercitiva e três de busca e apreensão em 
Capão da Canoa, Capão Novo, Taquara e 
Porto Alegre. Foram apreendidos docu-
mentos, inclusive documentos falsificados, 
cartões de débito e celulares. Segundo a 
delegada Sabrina Deffente, os criminosos 
anunciavam imóveis para aluguel através 
de um conhecido site de vendas, as víti-
mas realizavam o depósito referente aos 
aluguéis em contas de laranjas e quando 
chegavam no imóvel descobriam que o 
imóvel não estava disponível para aluguel, 
ou já havia sido alugado para terceiros.

· SEM BEBIDA NOS ESTÁDIOS
O governador Eduardo Leite anunciou que 
vetará o projeto de lei que flexibiliza o con-
sumo e a venda de bebidas alcoólicas den-
tro dos estádios do Rio Grande do Sul, proi-
bidos desde 2008. “Os argumentos trazidos 
hoje [quarta-feira], além de outros que já 
haviam chegado, me ajudaram a tomar a 
decisão, que tem como base a questão da 
segurança e implica diretamente na crise 
fiscal do Estado. Uma eventual liberação 
de bebidas demandaria um aumento de 
efetivo nos jogos, algo que o Governo não 
tem condições de arcar neste momento”, 
pontuou o governador.

NO PAÍS

· LIBERAÇÃO DE ARMAS
O presidente Jair Bolsonaro assinou na 
terça-feira o decreto que regulamenta o 
registro, a posse e a comercialização de ar-
mas de fogo no país, uma de suas principais 
promessas de campanha. “Como o povo 
soberanamente decidiu, para lhes resguar-
dar o direito à legítima defesa, vou agora, 
como presidente, usar esta arma”, afirmou 
Bolsonaro, mostrando a caneta como se 
fosse sua arma. “Estou restaurando o que 
o povo quis em 2005”, acrescentou ele, 
mencionando o referendo realizado há 14 
anos. O decreto refere-se exclusivamente à 
posse de armas. O porte de arma de fogo, 
ou seja, o direito de andar com a arma na 
rua ou no carro não foi incluído no texto. 

· VOAR ESTÁ MAIS CARO
A Anac autorizou o reajuste de 5,39% para 
o teto das tarifas de embarque, conexão, 
pouso e permanência nos aeroportos 
administrados pela Infraero. As tarifas são 
valores pagos aos operadores do setor 
pelas companhias aéreas, pelo operador 
da aeronave ou pelo passageiro. A tarifa de 
embarque é a única paga pelo passageiro 
e tem a finalidade de remunerar a presta-
ção dos serviços, instalações e facilidades 
disponibilizadas aos passageiros. Com o 
reajuste, a tarifa máxima dos passageiros 
em embarques domésticos passará de R$ 
31,27 para R$ 32,95. Nas viagens inter-
nacionais, a tarifa máxima de embarque 
aumentará de R$ 112,83 para R$ 115,82. 
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