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FICA PARA A SEMANA QUE VEM

SAÚDE DO HOMEM

BOMBEIROS

As modificações no entorno do Back Supermercado, 
em Vera Cruz, devem continuar na segunda-feira. Desde a 
semana passada já está bloqueado o ingresso à esquerda 
na rua Roberto Gruendling, para quem segue pela Martim 
Francisco. Conforme o secretário de Obras, Gilson Becker, 
as mudanças atrasaram em função da previsão de pintura 
da Avenida Nestor Frederico Henn. Ela seria realizada 
ontem, mas não ocorreu. Com havia esta possibilidade, 
a Prefeitura não criou uma segunda frente de trabalho, 
para evitar que ocorressem intervenções em dois pontos 
do trânsito de Vera Cruz.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 14/03/2019

EM 14/03/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· CASO BERNARDO
Acontece durante toda a semana, em 
Três Passos, o júri popular pela morte de 
Bernardo Boldrini. Ontem, entre as falas, 
esteve o da madrasta do menino, uma 
das suspeitas, junto com o pai do garoto e 
dois amigos. A madrasta, Graciele Ugulini, 
manteve a versão que inocenta Leandro 
Boldrini (pai) de qualquer participação 
no crime. Foi a primeira vez que ela falou 
publicamente sobre o ocorrido. Depois, foi 
a vez de Edelvânia Wirganovicz, amiga. Em 
sua fala, ela inocentou o irmão, disse que 
abriu a cova de Bernardo sozinha e que foi 
ameaçada pela madrasta. Ela nega que 
tenha matado o menino. Quando a juíza 
passava a palavra à acusação, Edelvânia 
passou mal e caiu da cadeira. Evandro, 
o irmão de Edelvânia, falou por alguns 
minutos e afirmou que não sabia de nada 
e, orientado pelos advogados, não respon-
deu perguntas do Ministério Público. Na 
quarta, Leandro Boldrini foi ouvido pelo 
júri. Durante o interrogatório, a defesa do 
médico pediu a consignação. A medida 
serve para, caso o réu seja condenado e os 
advogados considerem que ele foi prejudi-
cado, a defesa poderá entrar com pedido 
de anulação do júri. A solicitação ocorreu 
porque um promotor do Ministério Público 
continuou fazendo questionamentos mes-
mo depois de Boldrini ser orientado pelos 
advogados a não responder. Também na 
quarta foram ouvidas as últimas testemu-
nhas de defesa.

NO PAÍS

· MASSACRE EM SUZANO
Um adolescente e um homem encapuza-
dos invadiram a Escola Estadual Raul Brasil, 
em Suzano, São Paulo, e abriram fogo 
contra alunos e funcionárias. Eles mataram 
sete pessoas, sendo cinco alunos, uma ins-
petora e uma coordenadora pedagógica 
do colégio. Em seguida, um dos assassinos 
atirou no comparsa e, então, se suicidou. 
Pouco antes do massacre, a dupla havia ati-
rado contra o proprietário de uma loja da 
região, que morreu horas depois. Outras 23 
pessoas foram levadas para atendimento 
médico. Os assassinos – Guilherme Taucci 
Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de 
Castro, de 25 – eram ex-alunos do colégio. 
A polícia diz que os dois tinham um “pac-
to” segundo o qual cometeriam o crime e 
depois se suicidariam.

· CASAMENTO
Foi sancionada na quarta-feira a lei que 
proíbe o casamento de menores de 16 
anos. O texto mantém a exceção, pre-
servada no Código Civil, na qual pais ou 
responsáveis de jovens com 16 e 17 anos 
podem autorizar a união. A lei, de autoria 
da ex-deputada federal Laura Carneiro 
(MDB-RJ), foi aprovada pelo Senado em fe-
vereiro deste ano, e atende às orientações 
da Organização das Nações Unidas (ONU). 
De acordo com o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), na última década 
foram evitados 25 milhões de casamentos 
de menores de idade.

GERAL

Nesta sexta-feira, dia 15, a partir das 15 horas, ocorre 
mais um encontro do Grupo de Saúde Homem, na sala 
de reuniões do Espaço Mamãe Criança, ao lado do Posto 
de Saúde Central, da Secretaria de Saúde. Conforme a 
coordenadora do grupo, profissional de educação física 
do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF AB), Simony Fagundes, será abordada a 
relação entre ansiedade e depressão e quais disfunções 
ela acomete na saúde do homem.

Uma solenidade na manhã desta sexta-feira, dia 15, 
vai marcar o aniversário de 54 anos do quartel do 6º Bata-
lhão de Bombeiro Militar, com sede em Santa Cruz do Sul. 
A formatura alusiva à data inicia às 10h30min na sede do 
batalhão e contará com a presença do vice-governador 
e secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, 
delegado Ranolfo Vieira Júnior, e do comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, coronel César 
Eduardo Bonfanti. Além dele, devem marcar presença 
no evento prefeitos e autoridades dos 61 municípios 
atendidos pelo batalhão. Segundo o comandante do 
6º Batalhão de Bombeiro Militar de Santa Cruz do Sul, 
tenente-coronel Gerson da Rosa Pereira, um dos pontos 
altos da formatura será a entrega para autoridades civis 
e militares de destaque na região da comenda de Bom-
beiro Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
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