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JUÍZA VERA DEBONI PRESIDIRÁ
AJURIS NO BIÊNIO 2018/19.

ç Na primeira vez em que duas
magistradas disputaram a presidên-
cia da Ajuris (Associação dos Juí-
zes do Rio Grande do Sul) em 73
anos de história da entidade, a juíza
Vera Deboni superou a desembar-
gadora Adriana Ribeiro. Em eleição
apurada nesta sexta-feira (8), Vera
recebeu 679 votos contra 455. A
posse da nova diretoria, para o bi-
ênio 2018/19, será em 1º de feve-
reiro.

POSSE DE NOVOS POLICIAIS
CIVIS.

ç Na manhã desta sexta-feira (8),
no auditório do Palácio da Polícia,
aconteceu a solenidade de posse
dos novos policiais civis, cuja nome-
ação ocorreu em 29 de novembro.
Na oportunidade, 99 inspetores de
polícia e 14 escrivães de polícia fo-
ram empossados. Foram disponibi-
lizadas aos empossandos 86 vagas
nas três regiões metropolitanas, 27
vagas no interior do Estado e três
vagas em Porto Alegre.

APREENDIDOSMAIS DE 12 MIL
ITENS EM DEPÓSITO.

ç A secretaria Desenvolvimento
Econômico de Porto Alegre, por
meio dos setores de fiscalização
de atividades ambulantes e localiza-
das, realizou nesta sexta-feira (8),
mais uma ação de combate ao co-
mércio irregular no Centro Histó-
rico. A operação se desenvolveu
em um prédio abandonado que ser-
via como depósito de mercadorias
irregulares. Foram recolhidos mais
de 12 mil itens irregulares.

MUTIRÃO EDUCATIVO PELO
TRÂNSITO SEGURO.

ç Desta segunda-feira (11), até o dia
próximo dia 28, a EPTC programou
diversas ações educativas para a
redução da acidentalidade no trân-
sito da Capital. As atividades irão
buscar, principalmente, uma maior
conscientização dos pedestres em
relação ao elevado índice de atro-
pelamentos nos 11 primeiros meses
deste ano, 805 casos, que resulta-
ram em 44 mortes.

HOMEM É PRESO POR
DESCUMPRIMENTO DEMEDIDA

PROTETIVA.
ç A Polícia Civil, por meio da
equipe de Delegacia Especializada
no Atendimento à Mulher de La-
jeado, prendeu um homem de 68
anos, na casa de sua mãe, de 91
anos, nesse município. A prisão
preventiva do acusado foi decretada
pela 2ª Vara Criminal da Comarca
de Lajeado, em razão de reiterado
descumprimento de medidas prote-
tivas deferidas à sua mãe.

UMDOS PRINCIPAIS SUSPEITOS
DE ROUBOS DE CAMINHÕES FOI

PRESO.
ç A Polícia Civil, em ação da De-
legacia de Repressão ao Roubo
de Veículos, com apoio da Delega-
cia de Roubos, ambas do Depar-
tamento Estadual de Investigações
Criminais, prendeu na manhã dessa
sexta-feira (8) um homem, de 47
anos, na cidade de Colinas. O in-
divíduo é considerado um dos prin-
cipais suspeitos de roubos de cami-
nhões do Estado.

CONCERTO DE NATAL ZAFFARI
OCORRE NESTE SÁBADO.

ç O Concerto de Natal patrocinado
pelo Grupo Zaffari chega a sua 30ª
edição e terá o cantor Diogo No-
gueira como convidado especial. O
espetáculo acontece neste sábado
(9) às 21h, no Parque Moinhos de
Vento (Parcão), em Porto Alegre. O
projeto do Grupo Zaffari leva, desde
1987 música clássica de forma gra-
tuita às comunidades gaúchas.

PARCERIA ENTRE ESTADO E
UNIVERSIDADE DE CAXIAS.

ç As secretarias de Planejamento,
Governança e Gestão; de Obras,
Saneamento e Habitação; e da Edu-
cação definiram, nesta sexta-feira
(8), uma proposta de parceria com
a Universidade de Caxias do Sul.
O termo de cooperação propõe a
utilização de mão de obra especia-
lizada da universidade nos projetos
de obras e reformas na rede elétrica
das escolas estaduais.

CENTRO CULTURAL ERICO
VERISSIMO OFERECE OFICINA DE

ARTES.
ç O Centro Cultural CEEE Erico Ve-
rissimo oferece, de 9 de janeiro e 8
de fevereiro, a oficina multidiscipli-
nar “Tecer”, que reúne teatro, texto,
fotografia e música. A oficina ocorre
às terças e quintas-feiras, das 15h
às 16h30min, na sala Noé de Mello
Freitas. As vagas são limitadas.
O Centro Cultural fica localizado na
Rua dos Andradas, 1. 223, no Cen-
tro Histórico de Porto Alegre.

PRESOS CRIMINOSOS QUE
GERENCIAVAM TRÁFICO NA

SERRA.
ç Agentes do Denarc (Departa-
mento Estadual de Investigações
do Narcotráfico) prenderam nesta
sexta-feira (08) dois homens suspei-
tos de gerenciar o tráfico de dro-
gas em Gramado, na Serra Gaú-
cha. Os mandados judiciais foram
cumpridos no município e em Ca-
nela. Foram apreendidos maconha,
cocaína, dois revólveres calibre 38
e 32, uma espingarda com silencia-
dor, celulares e dinheiro.

FESTIVAL DE TEATRO DA CASA DE
CULTURAMARIO QUINTANA.

ç O segundo Feste (Festival Es-
tadual de Teatro) do Rio Grande
do Sul termina neste domingo (10),
com um espetáculo e a premiação
dos melhores grupos que se apre-
sentaram desde quarta (6). A en-
trada é gratuita e as senhas serão
distribuídas na bilheteria do teatro.
O Feste é promovido pela Casa de
Cultura Mario Quintana, em parce-
ria com o Instituto Estadual de Artes
Cênicas.

TRILHA CICLÍSTICA NO PARQUE
DO TAINHAS.

ç A 6ª edição da Volta Ecociclís-
tica no Parque Estadual do Tainhas,
que acontece neste domingo (10),
já conta com 450 participantes ins-
critos. A concentração acontece a
partir das 8h30min, e a largada está
prevista para as 9h30min na sede
do parque, na estrada do Passo do
”S”, às margens do Rio Tainhas, in-
terior de Jaquirana.


