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CEMAI

VAI AO LITORAL? ATENTE!

Enquanto a Prefeitura de Santa Cruz trabalha na mo-
dernização e reforma do Centro Materno Infantil (Cemai), 
os serviços oferecidos no local serão realizados no antigo 
prédio do Cisvale, na rua Ernesto Alves, 128. O local ser-
virá de assistência pelos próximos 10 meses, previsão de 
conclusão da obra. Porém, até que a mudança seja feita 
para o local provisório, o atendimento do Cemai estará 
suspenso nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. As 
agendas serão remarcadas e o serviço de pronto-atendi-
mento será referenciado para UPA e para o PA do Hospital 
Santa Cruz (HSC). Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, 
a sala de vacinas funcionará no Posto Central, na rua Er-
nesto Alves, 858. No sábado, dia 2, o serviço fica suspenso 
e volta a ser realizado na segunda-feira, dia 4, junto ao 
prédio do antigo Cisvale, no endereço temporário do 
Cemai, das 7h45min às 11h45min e das 13 às 17 horas. Já 
o atendimento ginecológico passa a ser realizado, até o 
fim das obras do novo Cemai, no atual prédio do Cisvale, 
na Ernesto Alves, 875, ao lado da Antiga Estação Férrea, 
das 7 horas às 17h30min.

A BR-290 (Freeway) será novamente bloqueada na 
entrada e na saída de Porto Alegre neste fim de semana. 
A interdição estava prevista para ocorrer nos dias 16 e 
17 de fevereiro, mas foi adiada por conta da previsão 
de chuva. O procedimento é necessário para o içamen-
to de duas vigas, com peso estimado de 150 toneladas 
cada, que compõem as alças de acesso da nova ponte do 
Guaíba. Segundo a superintendência do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande 
do Sul (Dnit-RS), o bloqueio total vai da meia-noite de 
sábado, dia 23, até as 14 horas de domingo, dia 24. Mes-
mo assim, não está descartada a liberação do trânsito 
antes deste prazo, como ocorreu no primeiro bloqueio, 
que novamente será entre o quilômetro 94 e o 95 — da 
região do aeroporto Salgado Filho ao entroncamento 
com a BR-290/116, na primeira ponte. 

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 21/02/2019

EM 21/02/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· SISTEMA PRISIONAL
O vice-governador e secretário da Segu-
rança Pública e da Administração Peni-
tenciária, Ranolfo Vieira Júnior, anunciou 
na manhã desta quinta-feira um pacote 
de enfrentamento a problemas ocorridos 
no Sistema Prisional. Em um diálogo entre 
o Poder Executivo e o Judiciário foram 
debatidos os problemas e elaboradas as 
seguintes medidas: transferência de 350 
apenados da Penitenciária Estadual de 
Porto Alegre para outras casas prisionais; 
abertura de novas casas prisionais; acordo 
de cooperação técnica entre o Depen e a 
Susepe; doação de equipamentos como 
detectores de metal e escâneres corpo-
rais; substituição de alguns delegados 
regionais penitenciários para evitar fugas 
em presídios, além da formatura de 127 
agentes penitenciários, atualmente em 
curso de formação. 

NO PAÍS

· REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O presidente Jair Bolsonaro entregou na 
quarta-feira a proposta de reforma da 
Previdência na Câmara dos Deputados. O 
texto propõe idade mínima para aposen-
tadoria para homens (65 anos) e mulheres 
(62 anos), com contribuição mínima de 20 
anos. O tempo de transição do atual sistema 
de Previdência para o novo será de 12 anos. 
Atualmente, aposentadoria por idade é 60 
anos para mulheres e 65 anos para os ho-
mens, com contribuição mínima de 15 anos. 
Inicialmente, a proposta será submetida à 
análise na CCJ da Câmara e depois será dis-
cutida e votada em uma comissão especial 
da Casa, antes de seguir para o plenário. No 
plenário, a aprovação do texto depende 
de dois turnos de votação com, no mínimo, 
três quintos dos deputados (308) de votos 
favoráveis. Em seguida, a proposta vai para 
o Senado, cuja tramitação também envolve 
discussão e votações em comissões para, 
depois, ir a plenário.

· BARRAGEM
A rodovia BR-356, que dá acesso a Itabirito, 
Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais, con-
tinuou interditada durante esta quinta-feira. 
De acordo com a Polícia Rodoviária, a libera-
ção do trecho depende de laudo técnico so-
bre a situação da barragem Vargem Grande, 
que registrou risco de rompimento. Quando 
as sirenes tocaram a rodovia foi interditada 
e moradores retirados de suas casas.
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