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COM O VICE-GOVERNADOR

CARTÃO SUS EM SANTA CRUZ

LUCIANO HANG EM SANTA CRUZ 

O vice-prefeito Alcindo Iser e os vereadores Marcelo 
Carvalho, Eduardo Viana, Mártin Nyland, José Abrelino da 
Silva e Flávio Schunke estiveram na última quinta-feira 
com o vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Junior.  
A reunião, agendada pela deputada Kelly Moraes, serviu 
para a comitiva de Vera Cruz apresentar demandas na 
área da segurança pública e infraestrutura, bem como 
pedir informações sobre assuntos pendentes, como o 
asfalto de Linha Henrique D’Ávila.

O prazo para a realização do recadastramento do 
Cartão SUS em Santa Cruz do Sul se encerra nesta quinta-
feira, dia 28. No site da Prefeitura, está disponível uma 
lista com 8 mil nomes. O recadastramento é obrigatório 
e deve ser feito na Bierhaus, no Parque da Oktoberfest, 
das 8 às 14 horas. Os documentos necessários são: cartão 
SUS para atualização; para comprovação de residência, 
qualquer um dos seguintes documentos atualizados: 
conta de água, luz, internet fixa, telefone fixo, TV a 
cabo, IPTU, contrato de locação, seguro imobiliário com 
emissão de, no máximo, dois meses anteriores ao re-
cadastramento; documento de identificação com foto 
(carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de 
habilitação, passaporte); CPF; certidão de casamento ou 
união estável, caso o comprovante de residência esteja 
em nome do cônjuge. Para os menores de idade, certidão 
de nascimento e CPF; atestado de matrícula escolar para 
o estudante e responsáveis legais (pai, mãe ou quem 
possuir a guarda legal) para o caso de não possuírem 
comprovante em seu nome.

Nesta terça-feira, dia 26, representantes da Havan 
e do Sindicato dos Comerciários de Santa Cruz do Sul 
devem se reunir na sede do próprio sindicato para ne-
gociar novamente sobre a vinda de uma unidade Havan 
ao município. O presidente da Havan, Luciano Hang, é 
presença confirmada. Após a reunião, está prevista uma 
coletiva de imprensa no Sindilojas, às 11 horas.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· FREEWAY
Os 150 mil veículos esperados para pas-
sarem pela freeway entre sexta-feira e  
sábado poderão contar com uma novi-
dade na rodovia. Todo o acostamento 
entre Gravataí e Osório será liberado, 
em ambos os sentidos, quando houver 
congestionamento. Caberá à CCR ViaSul 
comunicar à Polícia Rodoviária Federal 
quando tiver intenção de usá-lo. Em re-
uniões realizadas nos últimos dias, entre 
a concessionária de rodovia e os agentes 
de trânsito, os termos do acordo foram 
acertados. O objetivo é tentar evitar ou 
amenizar os congestionamentos que a 
grande quantidade de veículos que usam 
a freeway em um curto espaço de tempo 
podem causar.  O mesmo valerá para o 
retorno do feriadão. A velocidade máxi-
ma permitida será de 70 quilômetros por 
hora. Depois do Carnaval, técnicos da CCR 
Via Sul e da PRF voltarão a se reunir para 
decidir se a medida será ofertada também 
em outros momentos. A proposta já teve 
consentimento da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). Atualmen-
te, há dois pontos que os motoristas têm 
permissão para trafegar do quilômetro 1,5 
em Osório até o quilômetro 26, no sentido 
Litoral/Porto Alegre e do quilômetro 74 ao 
59, em Gravataí, no sentido Porto Alegre/
Litoral. O uso do acostamento não vale 
entre Porto Alegre e a RS-118, em Grava-
taí. Nesta região a rodovia conta com uma 
quarta faixa de tráfego.

NO PAÍS

· APOSENTADORIA DE PARLAMENTARES
O senador Reguffe apresentou projeto de 
lei que pretende acabar com a aposenta-
doria especial concedida a parlamentares. 
O PLS 463/2018 determina que todos os 
parlamentares do país, de todas as esferas 
de governo, deverão ser integrados ao 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 
A proposta aguarda relator na Comissão 
de Assuntos Econômicos. O PLS altera as 
leis 9.506, 8.212 e 8.213. Atualmente, 
senadores e deputados federais são en-
quadrados no Plano de Seguridade Social 
dos Congressistas, por exemplo. Além dos 
parlamentares federais, também serão 
atingidos vereadores, deputados esta-
duais e deputados distritais. Se o projeto 
virar lei, haverá prazo de 180 dias para que 
seja concluído o processo de migração dos 
regimes próprios dos parlamentares para 
o RGPS.

· AMAMENTAÇÃO
Está na pauta da CCJ do Senado um projeto 
de lei que prevê tornar crime a violação do 
direito à amamentação.  O texto, de 2015, 
é de autoria da ex-senadora Vanessa Gra-
zziotin. Pela proposta inicial, a pena para 
quem proibir a amamentação em local pú-
blico ou privado poderá chegar a até 100 
dias multa. Conforme a Agência Senado, a 
matéria já recebeu voto favorável da rela-
tora, senadora Maria do Carmo Alves, que 
acrescentou emenda para incluir a palavra 
“respeito” na abordagem às lactantes.
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