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LIMINAR INDEFERIDA

PREÇO DA GASOLINA

UMA HORA A MAIS

Após a sessão do dia 16 de janeiro, em que foi apro-
vado o projeto que extinguiu os assessores de bancada 
da Câmara de Vereadores de Vera Cruz, três legisladores 
-  Eduardo Viana, Mártin Nyland e Flávio Schunke - ajuiza-
ram um mandado de segurança para revogar a reunião, 
alegando que o presidente Waldir Justmann, o Peda, não 
seguiu o Regimento Interno ao não aceitar emenda e o 
pedido de vista. O pedido, conforme consulta no site do 
Tribunal de Justiça, foi indeferido pela juíza Dr. Fernanda 
Rezende Spenner, da Comarca de Vera Cruz. No despacho, 
entre outras coisas, que “não estão presentes os requisitos 
autorizadores para a concessão da tutela liminar preten-
dida”. Conforme um dos ingressantes, vereador Mártin 
Nyland, “ a nós cabe respeitar a decisão e cobrar sempre 
o cumprimento do Regimento Interno, que muitas vezes 
não está sendo feito pelo presidente Peda”, afirmou ele, 
que reiterou ainda que “o projeto foi uma grande jogada 
política para tirar os de bancada e criar os quatro asses-
sores de indicação do presidente”.

Na edição de terça-feira, dia 5, na página 5, o Nosso 
Jornal publicou matéria sobre o preço da gasolina. Na 
ocasião, fez um levantamento do preço do combustível  
praticado em cada posto da área central, além da média 
de valor paga no município. Diferente do que saiu na 
publicação, no Posto Central o custo da gasolina comum 
na segunda-feira, dia 4, quando os postos foram conta-
tados, era de R$ 4,28 (para todas as modalidades de pa-
gamento, segundo Giovane Pick) e não de R$ 4,49, como 
havia informado um funcionário do estabelecimento. A 
aditivada era de R$ 4,54 e não R$ 4,57. 

Desde ontem, as repartições públicas de Vera Cruz 
têm o acréscimo de uma hora diária, com a ampliação do 
horário de trabalho das 11h30min às 12 horas e das 17 
horas às 17h30min. Na Secretaria de Saúde, a ampliação 
do horário é das 7 horas às 7h30min e das 16h30min às 
17 horas. A medida se estende até o dia 22 de março e 
está prevista em decreto.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 07/03/2019

EM 07/03/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· ANA AMéLIA NO GOVERNO LEITE
Um dia após ver confirmada a primeira 
baixa no primeiro escalão, Eduardo Leite 
aproveitou o evento de posse da ex-sena-
dora Ana Amélia Lemos na Secretaria de 
Relações Federativas e Internacionais para 
destacar a necessidade de confiança entre 
o governador e seus secretários. Durante 
discurso, Leite disse que a escolha de um 
secretário depende de uma confiança 
mútua entre o governador e quem foi 
nomeado. “Como digo a todos os secretá-
rios, confiança é caminho de mão dupla. 
É evidente que há aqui confiança minha a 
sua pessoa (Ana Amélia). Mas há também 
a sua confiança, de volta, como há de cada 
um dos secretários. No momento em que 
atenderam o convite para participar deste 
governo, só o fizeram porque confiam na 
nossa capacidade, disposição e interesses 
que defendemos”, disse Leite.

· MEGA-SENA
Uma única aposta de Gravataí acertou os 
seis números sorteados no concurso 2131 
da Mega-Sena e vai receber o prêmio de 
quase R$ 80 milhões. O sorteio ocorreu 
na noite de quarta-feira, em Itupeva, São 
Paulo. 414 apostas acertaram cinco deze-
nas do concurso e vão receber prêmio de 
R$ 9.335; já a quadra teve 16.733 apostas 
vencedoras, com prêmio de R$ 329. O pró-
ximo concurso da Mega-Sena será neste 
sábado, dia 9, e tem prêmio estimado em 
R$ 3 milhões.

NO PAÍS

· REFORMA PARA OS MILITARES
O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem o 
“sacrifício” dos militares para que apoiem 
a proposta de reforma da Previdência. O 
projeto de lei específico para o regime das 
Forças Armadas deve ser enviado ainda 
este mês ao Congresso para tramitar junto 
com a reforma do sistema previdenciário 
geral. O governo quer aumentar o tempo 
de contribuição dos militares de 30 para 
35 anos, assim como aumentar a alíquota 
única dos militares de 7,5% para 10,5%. A 
nova alíquota deve ser cobrada também no 
pagamento das pensões para dependentes 
de militares, benefício atualmente financia-
do exclusivamente pelo Governo Federal.

· FUMICULTURA
O deputado Marcelo Moraes protocolou 
na última semana, projeto de lei que cria 
o Fundo Nacional da Fumicultura (FNF), 
para estimular e incentivar a diversifica-
ção de atividades econômicas nas áreas 
cultivadas com tabaco. O projeto prevê a 
destinação de 30% para o produtor rural 
do tabaco e o trabalhador temporário, 
30% para estudo e tratamento de doenças 
decorrentes do uso do tabaco e 10% para 
financiamento de equipamentos e demais 
materiais necessários ao agricultor, além de 
7,5% ao trabalhador na indústria do fumo, 
7,5% para custeio e investimento, 5% para 
catástrofes e situações de emergência, 5% 
estruturação e equipamentos da polícias 
de fronteira, 5% pesquisa e diversificação. 
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