
Chegou na tarde desta 
quinta-feira, dia 31 de ou-
tubro, em Santa Cruz do 
Sul, o castramóvel. A uni-
dade, que foi equipada em 
São José dos Pinhais, no 
Paraná, será utlizada com 

o intuito de controlar a na-
talidade entre a população 
de cães e gatos de rua e 
dos animais pertencentes 
a famílias de baixa renda. 
Os atendimentos devem 
iniciar até o fim do ano.

A Escola Frederico Hane-
mann, de Vila Progresso, 
no interior de Vera Cruz, 
realiza no dia 7 de novem-
bro, quinta-feira, a partir 
das 19h30min, o primeiro 
Painel de Debates com o 
tema #Educação: comuni-
dade unida pelo Progresso! 
Na ocasião, serão realiza-
das as atividades: Família 
na Escola, certificação dos 
parceiros do programa Es-
cola Melhor, Sociedade Me-
lhor, construção do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) 

e confraternização com 
mostra de trabalhos. Para 
a diretora Clair Tornquist, 
a presença dos familiares 
será imprescindível, pois 
este é um momento para a 
escola repensar a educação 
que quer, os alunos que 
pretende formar e como 
vai trabalhar no educan-
dário. A presença deve ser 
confirmada até 5 de no-
vembro, pelo telefone (51) 
3798-6054, com Douglas 
ou Clair. Haverá erva-mate 
e água quente no local. 

A partir de hoje, a Farmá-
cia Municipal de Vera Cruz 
atenderá, exclusivamente, 
receituários e dispensações 
de medicamentos controla-
dos e antibióticos. A unida-
de de farmácia localizada 
no Posto de Saúde Central 

será mantida para dispen-
sação de medicamentos 
de uso contínuo, para 
tratamento de hipertensão 
e diabetes, analgésicos, 
anti-inflamatórios, produtos 
estes não sujeitos a contro-
le especial. 
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Castramóvel em Santa Cruz

Painel de Debates

Mudanças na farmácia

Começa na segunda-fei-
ra, dia 4, o turno único na 
Prefeitura de Santa Cruz. 
O decreto, assinado pelo 
prefeito Telmo Kirst, institui 
horário de expediente di-
ferenciado nas repartições 
até o dia 31 de dezembro, 
podendo ser prorrogado. O 
turno contínuo de seis ho-
ras diárias será cumprido 
das 8 horas às 14 horas, de 
segunda a sexta-feira, sem 
interrupção do atendimen-
to ao público no horário do 
meio-dia.

O Ministério da Economia 
autorizou a Caixa Econô-
mica Federal a reajustar, a 
partir janeiro, os preços de 
suas loterias. A aposta sim-
ples da Mega-Sena, com 
seis dezenas marcadas, 
deve passar de R$ 3,50, 
para R$ 4,50. A Dupla, a 
Lotofácil, a Lotomania, a 
Quina, a Loteca, a Lotogol 
e a Timemanina também 
terão ser valores majora-
dos.

O programa Nota Fiscal 
Gaúcha sorteou os prê-
mios de outubro ontem. O 
principal, no valor de R$ 
50 mil foi para um morador 
de Viamão. De Santa Cruz, 
18 pessoas foram contem-
pladas. De Vera Cruz, duas. 
As premiações somam R$ 
400 mil. Além do sorteio 
principal, outros 100 cida-
dãos foram premiados com 
R$ 1 mil e sorteados 500 
prêmios de R$ 500.

O sábado é de feriado em 
todo o Brasil, o que in-
fluencia na abertura, prin-
cipalmente, do comércio. 
O Sindicato dos Comerciá-
rios de Santa Cruz do Sul 
e Região informa que as 
lojas devem permanecer 
fechadas. Já os supermer-
cados poderão abrir desde 
que pratiquem o horário 
de domingo, conforme 
previsto em acordo com o 
Sindigêneros.

Turno único

Mais caras Sortudos Feriado 
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