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CRESCER LEGAL

FÓRUM INSCREVE PARA PROCESSO SELETIVO

OFICINAS DE CULTURA

As sete turmas do Programa de Aprendizagem Profis-
sional Rural do Instituto Crescer Legal de 2019 iniciarão 
dia 6 de março, incluindo Vera Cruz e Vale do Sol. Mas as 
equipes pedagógica e administrativa estão, desde o final 
de 2018, preparando o início das atividades. Dentro da 
proposta de formação continuada, os educadores sociais 
participam de encontros de planejamento e recebem trei-
namentos com consultores externos.  Nesta quarta-feira, 
6 de fevereiro, o dia foi de compartilhamento de saberes 
entre os educadores sociais, pois o Instituto reúne profis-
sionais de diversas áreas do conhecimento. A dinâmica 
teve explanações e debates sobre igualdade de gênero, 
educação financeira, aspectos do meio rural, imagem 
pessoal e autoestima, plantas medicinais, turismo rural, 
espaço geográfico, tecnologia e comportamento. 

O Fórum de Vera Cruz está com as inscrições abertas 
para o processo seletivo para o preenchimento de uma 
vaga para conciliador criminal. Além de advogados, 
podem se candidatar estudantes do curso de Direito. Os 
interessados têm até o dia 11 deste mês para se inscreve-
rem.  As inscrições devem ser feitas na sede do Fórum, na 
avenida Nestor Frederico Henn, nº 1.540, junto ao Juizado 
Especial Criminal, que funciona anexo  à Vara Judicial, de 
segunda a sexta-feira, das 11 às 18 horas. O processo se-
letivo se dará em duas etapas. A primeira será uma prova 
escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com 20 
questões objetivas. A aplicação será no dia 9 de março, 
com início às 9 horas, na escola João Carlos Rech.

A Secretaria de Cultura está com inscrições abertas 
para as oficinas de dança e de música, a partir do dia 12 
de fevereiro. Para as oficinas de informática, as matrícu-
las iniciaram nesta quinta, dia 7, e as aulas começam dia 
19. É preciso apresentar RG ou certidão de nascimento, 
comprovante de residência e foto 3x4. Para informações 
sobre as oficinas, o fone é 3718-1826. A Secretaria de 
Cultura está em novo endereço, junto ao ginásio do 
Parque de Eventos, no bairro Araçá.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 07/02/2019

EM 07/02/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· FREEWAY TOTALMENTE BLOQUEADA
A freeway será totalmente bloqueada na 
entrada e saída de Porto Alegre nos dois 
próximos finais de semana. A interdição 
na via será necessária para a instalação 
de duas vigas que fazem parte da obra 
da nova ponte do Guaíba. Em ambas as 
oportunidades, o bloqueio será entre os 
quilômetros 94 e 95 - da região do aero-
porto Salgado Filho ao entroncamento 
com a BR-290/116, na primeira ponte. 
A interrupção começa às 17 horas desta 
sexta-feira, dia 8, com o fechamento de 
uma faixa no sentido Litoral-Capital. À 0 
hora, a rodovia será bloqueada nos dois 
sentidos e assim permanecerá todo o dia. 
A liberação está prevista para as 14 horas 
de domingo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prevê 
lentidão no trânsito durante o final de 
semana, tanto na BR-290 quanto nas 
imediações da obra da nova ponte. A 
recomendação é para que os motoristas 
estejam atentos aos desvios. A PRF terá 
equipes adicionais em viaturas para fisca-
lização e orientação aos motoristas.

NO PAÍS

· LULA É CONDENADO A 12 ANOS 
E 11 MESES DE PRISÃO
A juíza federal Gabriela Hardt, da Operação 
Lava Jato, condenou o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses 
de prisão por corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro na ação penal que envolve o 
sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O petista foi 
sentenciado por supostamente receber R$ 
1 milhão em propina referente às reformas 
do imóvel, que está em nome de Fernando 
Bittar, filho do amigo de Lula e ex-prefeito 
de Campinas, Jacó Bittar. Segundo a sen-
tença, as obras foram custeadas pelas em-
preiteiras OAS, Odebrecht e Schahin.  O sítio 
Santa Bárbara é pivô da terceira ação penal 
da Lava Jato, no Paraná, contra o ex-presi-
dente – além de sua segunda condenação. 
O petista ainda é acusado por corrupção e 
lavagem de dinheiro por supostas propinas 
da Odebrecht – um terreno que abrigaria 
o Instituto Lula e um apartamento vizinho 
ao que morava Lula em São Bernardo do 
Campo. O processo já teve a entrega de 
alegações finais e aguarda sentença.
Lula já cumpre pena de 12 anos e um mês 
de prisão no caso triplex, na sede da Polí-
cia Federal do Paraná, em Curitiba, desde 
7 abril de 2018, por ordem do então juiz 
federal Sérgio Moro. O ex-presidente foi 
sentenciado pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região pelos crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro envolvendo 
suposta propina de R$ 2,2 milhões da OAS 
referente às reformas do imóvel.
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