
Promessa cumprida. O 
ENEM 2019 foi diferente, 
com tema da redação sur-
presa e sem questões mui-
to polêmicas. O primeiro 
dia de provas, no domingo, 
contou com perguntas 
sobre linguagem, ciências 
humanas e redação, que 
teve como tema a “De-

mocratização do acesso 
ao cinema no Brasil”. Em 
Santa Cruz do Sul, mais de 
três mil candidatos reali-
zaram as provas na Unisc. 
Eles devem retornar no 
próximo domingo, dia 10, 
para resolver questões de 
matemática e ciências da 
natureza. 

Uma reunião do Conselho 
Universitário vai definir a 
porcentagem de queda nos 
valores de mensalidade da 
Unisc a partir de 2020. Par-
te da reestruturação acadê-
mica, o preço mais acessí-

vel foi uma das novidades 
anunciadas recentemente. 
A mudança, que trará 
impacto aos novos alunos, 
precisa passar por aprova-
ção no conselho. A reunião 
será ainda neste mês.

O governo do Estado 
anunciou ontem mudanças 
na forma de pagamento do 
IPVA 2020. A principal é a 
antecipação para janeiro do 
prazo final para quitação 
do imposto. Até este ano, o 
prazo limite era abril. Assim, 
também acaba a possibi-
lidade de parcelamento 
do IPVA, excluindo o des-
conto para quem pagava 
antecipadamente. A única 
forma de obter desconto 
será através dos programas 
Bom Motorista (até 15%) e 
do Bom Cidadão (até 5%) 
para quem cumprir todos 
os requisitos.

O secretário de Obras, 
Saneamento e Trânsito de 
Vera Cruz, Gilson Becker, 
manifestou publicamente 
na tarde de sábado, dia 
2, seu descontentamento 
com as podas em excesso 
realizadas pela RGE no 
município. Em publica-
ção no Facebook, Becker 
afirmou não concordar 
com a forma como alguns 
funcionários da empresa e 
terceirizados estão rea-
lizando o corte de vege-
tação próximo a rede de 
energia elétrica, deixando 
os resíduos dos galhos 
e tocos das árvores caí-

dos no leito do arroio em 
Linha Andréas. “Reconhe-
cemos ser uma atividade 
necessária, visando a 
diminuição de transtornos 
nos temporais, danifica-
ção das redes e prejuízos, 
mas é preciso ter mais 
cuidado para não causar 
a obstrução de bueiros e 
problemas na captação 
de água do município, 
causando danos para 
quem mora aos arredo-
res”, explica. Em contato 
com a RGE, a empresa 
informou que irá realizar 
o serviço de retirada dos 
resíduos até hoje.
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Sem questões polêmicas

Mensalidade mais acessível

IPVA no RS Descontentamento

O Conselho Tutelar de Vera 
Cruz dispõe de um núme-
ro celular de plantão para 
ocorrências à noite e aos 
fins de semana. A orien-
tação dos conselheiros é 
de que qualquer denúncia 
seja realizada através deste 
contato: (51) 9 9975-1213. O 
telefone convencional, em 
horário comercial, funciona 
normalmente: 3718-3258.

Mais de 70 pessoas for-
maram fila na manhã de 
ontem na Secretaria de 
Educação de Santa Cruz. 
O objetivo foi garantir uma 
das fichas para matrícula 
na Educação Infantil - de 
zero a três anos. A distri-
buição ocorrerá até sexta-
feira. Também iniciaram 
ontem as inscrições para a 
pré-escola - de 4 e 5 anos.

A 11ª Semana do Bebê ocor-
re de 5 a 8 de novembro 
em Santa Cruz. Na progra-
mação, uma série de ativi-
dades, entre capacitações 
e oficinas dirigidas a profis-
sionais de saúde, de assis-
tência social e de educação, 
além de palestras para 
estudantes e a comunida-
de. A abertura será hoje, às 
8h30min, na Assemp.

Conselho Vagas Bebê
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