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comitiva leva demandas 
das rodovias 453 e 287 

cDL quer dobrar cupons 
até final do ano

Venâncio-airenses buscam mais segurança e fluidez

DIvUlgAÇãO

O grande fluxo de veí-
culos refletindo no alto nú-
mero de acidentes nas duas 
principais rodovias que 
circundam Venâncio Aires 
será levado à Capital nesta 
semana por uma comitiva 
do Executivo e do Legisla-
tivo.

Na Empresa Gaúcha de 
Rodovias (EGR), na manhã 
de terça-feira, o grupo será 
recebido pelo Secretário Ex-
traordinário de Parcerias do 
RS, Bruno Vanuzzi, ao qual 
serão entregues as deman-
das, solicitando atenção es-
pecial à RSC-453 e RSC-287 
que passam por Venâncio. 
Principalmente aos trechos 
da RSC-453 que compreen-
dem aos bairros Battisti, Co-
ronel Brito, Brands, Univer-
sitário e Distrito Industrial; e 
na RSC-287 no Km 81, altura 
do restaurante Casa Cheia, 
e nos Km 78 e 79, do trevo 
ao acesso do Posto Chama.

De acordo com a secretá-

A Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) de Santa Cruz do 
Sul realizou nesta sexta-feira, 
dia 18, o sorteio da campanha 
CDL Presente Com Você, 
alusivo às compras do Dia das 
Crianças. A atividade ocorreu 
na Casa da CDL, junto à Praça 
Getúlio Vargas. Mais de 400 
mil cupons participaram do 
penúltimo sorteio do ano.

Os prêmios deste sorteio 
serão entregues nesta semana 
e os contemplados foram: Ma-
ria Luiza Schuster, na Vencal, 
com aparelho Xbox, no valor 
de R$ 1.750; Paulo Naue, 
comprou na Pioneira, ganhou 
vale- compras Zirkus - R$ 500; 
Daniel Unfer, que comprou 
na Cecília Modas, com um 
vale-compras Bellart – R$ 500; 
Elda de Brum, que comprou 
na Compumax, com um va-
le-compras Afubra - R$ 150; 
Alberto José Konzen, com um 
vale compras Zirkus - R$ 150; 
Sandra Lopes, que comprou 
na Pioneira, com vale compras 

Bellart - R$ 150 e Maria Peiter, 
que comprou na Vencal Cal-
çados, com um vale-compras 
nas lojas participantes - R$ 
100. A entrega dos prêmios 
ocorre na terça-feira, dia 22, às 
14 horas, na Casa da CDL, na 
Praça Getúlio Vargas.

O presidente da CDL Santa 
Cruz, Márcio Farias Martins 
destaca que a campanha in-
gressa a partir de agora no 
foco das vendas do Natal e 
final do ano, com a meta de 
dobrar o número de cupons 
participantes. Até o momento, 
mais de 400 mil cupons já fo-
ram preenchidos nas lojas par-
ticipantes. Cada R$ 50 vale um 
cupom. “Trata-se da data mais 
importante do ano, sendo que 
a expectativa para esta reta 
final do ano é muito grande. 
Além das compras de Natal 
e final de ano, ainda existe a 
expectativa de quem comprar 
nas lojas associadas concorrer 
a um carro zero quilômetro”, 
destacou Martins.

ria Municipal de Planejamen-
to, Jalila Böhm Heinemann, o 
momento é importante para 
demonstrar a preocupação 
com estes trechos e que re-
cebam uma atenção especial 
no projeto da duplicação da 
RSC-287 e também na RSC-453 
a importância de execução de 
vias laterais paralelas para o 
fluxo e acessos. Ainda, revisão 
da faixa de domínio. 

Segundo dados do Coman-

do Rodoviário - 2º Batalhão 
Rodoviário, na RSC-287, 
no período de outubro de 
2018 até semana passa-
da, na região do Km 81, 
nas proximidades do Casa 
Cheia, foram registrados 
10 acidentes, entre colisões 
e atropelamentos, com três 
vítimas fatais. Já na região 
do trevo principal até o aces-
so ao Posto Chama foram 
registrados 13 acidentes.  

PAINEL DO ADVOGADO

A partir de 1º de novem-
bro, o atendimento no Pronto 
Atendimento do Hospital São 
Sebastião Mártir atenderá so-
mente as situações de maior 
gravidade, com classificação 
de risco amarela, laranja e 
vermelha. O objetivo é reduzir 
custos, como por exemplo, 
diminuição de um plantonista, 
o que gerará de forma direta 
uma economia de cerca de 
R$ 43 mil; também otimizar 

os atendimentos urgentes e 
desafogar o plantão da casa 
de saúde.

Os atendimentos classifi-
cados em azul e verde devem 
procurar a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), no bairro 
Cruzeiro. O local tem atendi-
mento 24 horas, sete dias por 
semana e possui 60 funcioná-
rios, além de corpo clínico de 
35 profissionais médicos, sen-
do dois plantonistas por dia. 

Além de atendimento médico, 
a Unidade presta serviço de 
diagnóstico e possui ainda oito 
leitos de internação. O local 
tem capacidade para realizar 
mais de 4,5 mil atendimentos 
médicos mensais. 

Os pacientes que optarem 
por atendimento particular ou 
convênio privado continuam 
com o serviço à disposição 
nas dependências do HSSM, 
independente do risco. 

VENÂNcIO AIRES

Readequação no hSSm direciona casos 
de menor gravidade para UPA

VALE DO RIO PARDO

Sicredi entrega recursos do 
Fundo Social nesta terça 

Nesta terça-feira, 22 de 
outubro, a Sicredi Vale do 
Rio Pardo realiza a entre-
ga dos recursos do Fundo 
Social para os 100 projetos 
contemplados pela inicia-
tiva, que estão ligados à 
área educacional, cultural, 
ambiental, esportiva e de 
segurança. O evento, que 
inicia às 9 horas, acontece 
no Anfiteatro do Curso de 
Direito da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc), 
localizado no Bloco 18. As 
entidades beneficiadas estão 
situadas nos nove muni-

cípios de abrangência da 
Cooperativa.

O Fundo Social foi apro-
vado pelos associados du-
rante as Assembleias de 
Núcleo, realizadas entre os 
meses de fevereiro e abril 
deste ano. A destinação 
total do repasse será de R$ 
306.307,99, o que represen-
ta cerca de 2% das sobras 
líquidas da Sicredi VRP em 
2018. Em 2019, primeiro ano 
da iniciativa, foram inscritos 
226 projetos, dos quais 194 
foram classificados e 100 
contemplados com recursos.


