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oab DE SaNTa CRUZ

VoLTa ÀS aULaS

CURSo DE INFoRMÁTICa

A posse da diretoria e dos conselheiros da OAB/RS 
Subseção Santa Cruz, que em 58 anos de história elegeu, 
pela primeira vez, uma mulher presidente foi no dia 14. 
Rosemari Hofmeister destacou que deseja ser a primeira 
entre muitas mulheres à frente da entidade. “Fui condu-
zida até aqui junto com o grupo do qual faço parte, para 
abrir caminho para outras que queiram estar à frente 
deste trabalho”, frisou. Rosemari salientou que um dos 
compromissos da gestão é continuar o trabalho encabe-
çado pelo presidente Ezequiel Vetoretti nos últimos seis 
anos, diretoria da qual também fez parte, e aproximar 
ainda mais a OAB da comunidade e da categoria. 

Os estudantes da Unisc iniciam na segunda-feira, dia 
25, as atividades relativas ao primeiro semestre de 2019. 
Nas semanas seguintes, ocorrerão atividades especiais 
propostas pela instituição para receber os acadêmicos. A 
recepção aos novos estudantes ocorre no dia 12 de mar-
ço, às 19h15min, no Auditório Central, com a presença 
da reitora Carmen Lúcia de Lima Helfer e do pró-reitor de 
Graduação Elenor José Schneider. Logo após a recepção, 
seguem as atividades no Centro de Convivência (CC),des-
tinada aos estudantes calouros e veteranos. 

A Secretaria de Cultura de Santa Cruz abriu inscrições 
para interessados em cursar oficina de informática nos 
níveis básico, intermediário e avançado. Com carga 
horária de 40 horas, cada turma terá dois encontros 
semanais, ou uma vez por semana na modalidade 
intensiva. Destinadas para a comunidade em geral, as 
aulas serão oferecidas para crianças a partir dos 10 anos, 
jovens e adultos, incluindo o público da terceira idade, 
com duração de três meses por turma. O curso será no 
prédio da Secretaria de Educação, na rua Coronel Oscar 
Jost, 1551, segundo piso, sala 203, e será conduzido 
pelos instrutores Filipe Panta Flores e Rafael Felix Pauli. 
As inscrições devem ser realizadas de forma presencial. 
Mais informações pelo telefone (51) 3056-2824.
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No ESTaDo

· CoMbaTE À VIoLÊNCIa
O Programa Comissões Internas de Pre-
venção de Acidentes e Violência Escolar 
(Cipave), da Secretaria da Educação foi 
apresentado na última semana ao vice-
governador e secretário de Segurança 
Pública, Ranolfo Vieira Júnior. A proposta 
do governo é que, a partir de 2019, o com-
bate à violência nas escolas seja trabalha-
do de forma conjunta e estratégica com os 
órgãos de segurança, por meio do projeto 
Sem Violência RS. “A Cipave é fundamental 
no elo com as escolas e com os projetos 
preventivos de todas as secretarias que 
têm o objetivo de reduzir os índices de 
violência. Ela é, hoje, um programa de 
Estado instituído”, salientou. Segundo ele, 
o projeto Sem Violência RS irá integrar as 
ações das secretarias e agregar elementos 
de esporte, cultura, educação, justiça e 
direitos humanos.

· baLNEabILIDaDE 
A Fepam divulgou na nesta sexta-feira 
novo relatório de balneabilidade das 
praias gaúchas. Conforme o levantamen-
to, subiu para 19 o número de pontos im-
próprios para banho no Rio Grande do Sul. 
Em Pelotas, nove pontos estão sem con-
dições de banho na Lagoa dos Patos. Os 
demais municípios que tem praias im-
próprias são: Barra do Ribeiro; Jaguari; 
Manoel Viana; Mata; Pedro Osório; Osório; 
São Francisco de Assis; São Vicente do Sul; 
e São Lourenço do Sul.

No PaÍS

· bRUMaDINHo
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais 
atualizou para 169 o número de mortes em 
decorrência do rompimento de uma barra-
gem da mineradora Vale, em Brumadinho. 
A corporação informou que dois corpos 
foram retirados da lama de rejeitos nos 
últimos dois dias. De acordo com boletim 
da Defesa Civil, divulgado no domingo, 
todos os óbitos já foram identificados. A 
tragédia na mina Córrego do Feijão, nos 
arredores da capital Belo Horizonte, deixou 
ainda 141 pessoas desaparecidas – entre 
funcionários da mineradora, terceirizados 
e membros da comunidade.

· PIS/PaSEP
O abono salarial do PIS, ano-base 2017, 
começa a ser pago esta semana para os 
trabalhadores da iniciativa privada nasci-
dos em março e abril. O crédito em conta 
para os correntistas da Caixa Econômica 
Federal será realizado hoje. Os demais 
beneficiários podem sacar o benefício a 
partir de quinta-feira. De acordo com a 
Caixa, estão disponíveis mais de R$ 2,7 
bilhões para 3,7 milhões de trabalhadores. 
Os servidores públicos com inscrição no Pa-
sep, finais 6 e 7, também recebem o abono 
salarial a partir de quinta-feira. Os valores 
variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com o 
tempo trabalhado formalmente em 2017. 
Os pagamentos são realizados conforme 
o mês de nascimento do trabalhador e 
começaram em julho de 2018. 
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