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MÃO ÚNICA

PASSAGEM

FERIADÃO

PEDIDO DE DEMISSÃO

Terça-feira, dia 6, é feriado de Carnaval, o que altera 
diversos serviços. As agências bancárias, por exemplo, 
estarão fechadas nos dias 4 e 5 de março, segunda e terça. 
O funcionamento será retomado na quarta-feira de cin-
zas, a partir do meio-dia. Na quinta, dia 7, o expediente 
volta ao normal. As Prefeituras de Vera Cruz, Santa Cruz e 
Vale do Sol terão ponto facultativo na segunda e na terça, 
funcionando apenas serviços emergenciais. A coleta de 
lixo seco será normal em ambos os dias. O comércio es-
tará aberto na segunda e fechado na terça. O horário de 
funcionamento dos supermercados depende de cada um. 
O sindicato permite a abertura normal em ambos os dias.

O secretário de Segurança, Defesa Civil e Esportes de 
Santa Cruz, Henrique Hermany, entregou no início da 
tarde ontem um documento no Palacinho, no qual pede 
demissão do cargo. Procurado pelo Grupo Arauto, ele disse 
que não iria se manifestar no momento. Henrique atuava 
no governo desde janeiro de 2013, quando assumiu a 
secretaria da segurança. Em 2015 foi secretário da saúde 
e retornou à pasta da segurança quando Telmo assumiu o 
segundo mandato. Ele é o atual presidente do PP e foi um 
dos coordenadores das campanhas de Telmo em 2012 e 
2016. Durante a tarde, a Prefeitura anunciou Délsio Mayer 
para a Segurança e Zeno Assmann para a Fazenda.

Com o objetivo de melhorar o trânsito em Santa Cruz, 
duas ruas passaram a ser mão única em toda a sua exten-
são. Desta quarta-feira, dia 27, a Júlio de Castilhos tem 
fluxo apenas no sentido BR-471/Centro. E desde ontem, 
a 28 de Setembro tem fluxo apenas no sentido Centro/
BR-471. Pintura, colocação de placas e também de se-
máforo foram feitas durante a noite de quarta-feira, dia 
28, pela equipe da Secretaria Municipal de Transportes 
e Serviços Urbanos.

Desde ontem, o valor da tarifa de transporte coletivo 
urbano de Santa Cruz do Sul é de R$ 4,25. O valor, antes 
disso, era de R$ 4. O reajuste foi homologado pelo pre-
feito Telmo Kirst no dia 21 de fevereiro. 

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 28/02/2019

EM 28/02/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· APROVAÇÕES
O governo de Eduardo Leite saiu vitorioso 
na terça-feira da sessão de votação da 
Assembleia Legislativa. Duas propostas de 
emenda à Constituição (PECs) apresenta-
das ainda pelo então governador José Ivo 
Sartori e chanceladas pelo tucano passaram 
com facilidade na segunda votação: uma 
que extingue a licença-prêmio e outra que 
muda a forma como o governo do Estado 
conta o tempo de carreira do funcionalis-
mo. As matérias já haviam sido aprovadas 
em primeiro turno em 2017. Por se tratar 
de mudanças na Constituição, é necessária 
aprovação em dois turnos.  

· RS SEGURO
Com base em estudos sobre a criminalidade, 
o governo do Estado lançou ontem o RS 
Seguro. Criado por decreto, é um programa 
transversal, pois abrange várias secretarias 
e órgãos públicos. Também é estruturante, 
porque visa oferecer à população um estado 
mais civilizado para residir e investir. Con-
siderada uma das prioridades de Eduardo 
Leite, a segurança passa, a partir deste pla-
no, a ter novas diretrizes para o desenvolvi-
mento de políticas públicas mais eficientes. 
“O diagnóstico mostra que, nos últimos 10 
anos, o aumento de aporte financeiro em 
segurança não representou de fato redução 
do crime. Por isso, estamos lançando este 
programa de governo, para articular ações 
de prevenção, repressão e reabilitação de 
criminosos”, destacou Leite.

NO PAÍS

· REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O presidente Jair Bolsonaro admitiu estar 
disposto a negociar alguns pontos da 
reforma da Previdência, entre eles baixar 
a idade mínima para aposentadoria das 
mulheres de 62 para 60 anos. Bolsonaro 
também disse que pode fazer concessões 
no Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) - pago a idosos e deficientes de 
baixa renda - que poderia passar de 60% 
para 70%. “Eu acho que dá para cortar um 
pouco de gordura e chegar a um bom 
termo, o que não pode é continuar como 
está (o déficit na Previdência)” afirmou. 
As declarações foram feitas durante um 
café da manhã com jornalistas. A equipe 
de governo não permitiu a gravação do 
encontro. Nos portais de notícias, boa 
parte das informações foram publicadas 
por colunistas que participaram do café.

· SEM FILMAGEM DO HINO
O MEC encaminhou um novo comunica-
do às escolas suspendendo o pedido de 
filmagem de estudantes e do envio dos 
vídeos por e-mail. Dias antes, a pasta 
havia recomendado, deixando a decisão 
livre para cada instituição, aos colégios a 
leitura da carta, encaminhada pelo MEC, 
na presença de estudantes, professores 
e funcionários e a execução do Hino 
Nacional com registro em filmagens que 
deveria ser enviado ao MEC. A decisão, 
segundo o MEC, leva em conta questões 
técnicas. 
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