
O Hospital Vera Cruz será 
contemplado com emenda 
de R$ 200 mil para cus-
teio. A destinação da verba 
foi anunciada na noite da 
última quinta-feira, pelo 
deputado Marcelo Moraes 
(PTB), que esteve no mu-
nicípio em encontro com 
filiados, lideranças locais, 
simpatizantes, direção do 

Hospital e membros do 
PRB. A deputada estadual 
Kelly Moraes e o ex-depu-
tado federal Sérgio Moraes 
também marcaram pre-
sença. O evento marcou 
ainda a filiação de 12 novos 
membros, além de servir 
como avaliação da eleição 
2018 e projeção para o 
pleito do ano que vem.

As seis equipes que parti-
ciparão da Gincana 2019 se 
aqueceram para a disputa 
nos últimos dias. Para ga-
rantir 100 mega de internet, 
ofertados pela Infotec, elas 

tiveram que garimpar 60 
clientes da empresa e levar 
60 pessoas para uma foto, 
na tarde de sábado. No mu-
nicípio, tarefa dada é tarefa 
cumprida. Todas realizaram.
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R$ 200 mil ao Hospital

Tarefa dada é tarefa cumprida

A Prefeitura de Sapiranga 
confirmou no domingo que 
uma menina, de 11 meses, 
falecida na tarde de quar-
ta-feira, dia 15, foi vítima de 
gripe A (H1N1). Segundo 
a mãe, a pequena não foi 
vacinada porque estava 

resfriada e tomava anti-
bióticos. Essa é a terceira 
morte por gripe no Rio 
Grande do Sul. As outras 
são de dois idosos, com 
idades acima de 70 anos. 
Eles também não haviam 
sido vacinados.

Quem tem dívidas com o 
Município de Vera Cruz já 
pode procurar a Prefeitura 
para negociar os valores. 
Isso porque está em vigor 
mais uma edição do Re-
fim. A proposta este ano, 
porém, está reformulada, 
permitindo a isenção total 
de multas e juros (co-
brando apenas a correção 
pelo IGP-M), desde que 

o pagamento seja reali-
zado em cota única. Os 
interessados em aderir ao 
programa devem procurar 
o Setor de Arrecadação, 
junto ao prédio da Prefei-
tura. O prazo final é 20 de 
dezembro. De acordo com 
a secretaria de Planeja-
mento e Finanças, a dívida 
ativa municipal atualmente 
está em R$ 20,7 milhões.

Santa Cruz também terá 
manifestações em apoio 
às propostas do Governo 
Bolsonaro. No próximo 
domingo, quando atos se-
rão realizados em todo o 
Brasil, a Praça da Bandei-
ra sediará debates sobre a 
Reforma da Previdência, o 

pacote anti-crime e a con-
tinuidade da Operação 
Lava Jato. O movimento 
vai das 15 às 18 horas. A 
sugestão dos organizado-
res é que cada participan-
te use roupas das cores 
da bandeira do Brasil e 
leve sua bandeira.

Terceira vítima da gripe

Para pagar dívidas

Ato pró-Bolsonaro

No último domingo, duran-
te ato para marcar o dia 
Internacional de Combate 
à Homofobia e Transfobia, 
junto à Praça da Bandeira, 
em Santa Cruz, foi anun-
ciado que a cidade terá  
sua primeira Parada Gay. O 
evento, tradicional em ou-
tro lugares, vai ocorrer no 
dia 29 de junho, conforme 
o presidente da ONG De-
safios, Ruben Quintana. A 
programação oficial ainda 
será divulgada.

Santa Cruz já tem empre-
sas de diferentes segmen-
tos que irão aderir ao Dia 
da Liberdade de Impostos. 
Além de um posto de com-
bustível que estará ven-
dendo gasolina a R$ 2,50, 
no dia 30 de maio, empre-
sas associadas ou parceiras 
da Associação de Jovens 
Empreendedores de Santa 
Cruz do Sul (Ajesc), tam-
bém irão comercializar 
produtos sem impostos, 
mas, nesse caso, no dia 25 
de maio. Confira a lista no 
Portal Arauto.

Parada gay

Sem imposto
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