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CAMPANHA
A 36ª Coordenadoria Regional de Educação 
(36ª CRE) está promovendo uma campanha 
do agasalho, a iniciativa faz um chamado 
à comunidade para a doação de roupas, 
calçados e cobertores que serão distribuídos 
para pessoas em situação de vulnerabilida-
de. As doações são essenciais para os que 
mais sofrem com as baixas temperaturas. 
O ponto de coleta fi ca na entrada da coor-
denadoria, na rua 15 de Novembro, nº 498, 
na área Central do município.

COVID
A covid-19 matou, por dia, duas crianças 
menores de cinco anos no Brasil, desde o 
início da pandemia. Ao todo, 1.439 crianças 
nessa faixa etária morreram em decor-
rência da doença nos dois primeiros anos 
da pandemia no País. É o que mostra um 
levantamento feito pelo Observa Infância 
em parceria com a Fiocruz, com base em 
dados do Ministério da Saúde. Em 2020, 
foram registradas 599 mortes de crianças 
com até cinco anos em consequência da 
doença. Já em 2021, quando a letalidade da 
doença aumentou em toda a população, o 
número de vítimas infantis saltou para 840.

VARIOLA 
O Rio Grande do Sul tem seis novos casos 
suspeitos de varíola do macaco, de acordo 
com informe da Secretaria Estadual da Saú-
de (SES) ontem. De acordo com a pasta, as 
pessoas suspeitas de estarem com a doença 
são residentes da Macrorregião Metropo-
litana e da Macrorregião Centro-Oeste. 
Até o momento, duas pessoas em território 
gaúcho tiveram realmente a confi rmação 
para a doença, sendo que uma é residente 
de Porto Alegre e a outra moradora de 
Portugal, que acabou testando positivo 
para a doença durante viagem à Capital.

CAÇADORES
O número de caçadores, atiradores es-
portivos e colecionadores de armas de 
fogo (CAC) no Brasil é dez vezes maior 
atualmente na comparação com cinco anos 
atrás. Os dados são do Exército Brasileiro 
e do Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica, que considerou as informações até 
1º de junho deste ano.  O levantamento, 
feito com base no número de Certifi cados 
de Registro (CR) de CACs no Sistema de 
Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), 
mostra que 673.818 pessoas possuem CR 
ativo atualmente. Este total é 1067% maior 
em comparação com os 63.137 registros 
contabilizados em 2017. 

CONFIANÇA
O Índice de Confi ança do Empresário do 
Comércio (ICEC) subiu 5,1% em junho 
deste na comparação com maio e atingiu 
122,4 pontos, em uma escala de 0 a 200 
pontos, o maior nível do indicador desde 
março de 2020 (128,4 pontos). Os dados 
divulgados ontem, pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). A confi ança do empresário 
na situação atual subiu 9,9%, principal-
mente pelo aumento de 12,4% da avaliação 
sobre o momento atual da economia. As 
expectativas também cresceram (3,5%), 
puxadas pela melhor avaliação em relação 
à economia (4,5%)

 

OLHO DA RUA

ENTRE ASPAS

GETÚLIO

RADAR

Tempo ensolarado
com nevoeiro
ao amanhecer.

Noite de céu limpo.

"Não há nenhuma possibilidade de ruptura institucional no 
Brasil. O País tem instituições sólidas, que estão funcionan-
do. Desde a Constituição de 1988, nós passamos por diversas 
crises: dois impeachments e várias instabilidades." Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski

"Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm 
lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e 
fui alvo por minha vida toda. Já houve muito tempo para 
aprender. Chegou a hora da ação." Piloto, Lewis Hamilton

A Associação Filantrópica Monte Moriá (Afi mm), de Ijuí, esteve 
recebendo doações de alimentos da comunidade que foi até Ginásio 
Wilson Mânica para prestigiar os jogos do Campeonato Municipal de 
Futsal, no período da noite.

INDICADORES

Sol com algumas 
nuvens. 

Não chove.

PREVISÃO DO TEMPO
Fonte: Climatempo

HOJE

QUINTA

LOTERIAS NÚMEROS 
EXTRA-OFICIAIS

1º -3.731
2º -2.925
3º -1.556
4º -3.781
5º -3.485

  QUINA
12   24   31   71   80

CONCURSO nº 5883

 LOTOFÁCIL CONCURSO nº 2558

03   04   05   06   10

12   14   15   16   17

20   21   22   24   25

MÁX.

15°
MIN.

6°

MÁX.

17°
MIN.

5°

COTAÇÃO
28.6.2022 - Fonte:Cotripal

Soja/saca 60 kg..................176,04

Trigo/saca 60kg...................115,02

Milho/saca 60kg................ . 82,02

"Com a regulação do Telessaúde, ganhos para além dos 
assistenciais vêm em paralelo, como a possibilidade de re-
dução de custos, a troca de informações e educação. Como 
cardiologista percebo uma nova perspectiva para a saúde 
pública do Brasil." Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

Poupança 28.6.2022 .................. 0,6 %
Ouro 28.6.2022...........  R$ 308,24(gr)
Dólar Comercial ..................R$ 5,2649
Dólar turismo  .....................R$ 5,4605
Euro  .......................................R$ 5,54
IPC/FIPE ABRIL. /2022 .............  1,62%
INPC ABRIL. /2022 ................... 1,04% 
IGP-M MAIO. /2022 ................... 0,52%
IPCA ABRIL. /2022 .................+1,06%
TR MAIO./2022 ........................+0,0%
SELIC MAIO./2022 ..............+12,75 %
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Valor da conta de 
luz será devolvido 

O projeto de lei que prevê 
redução no valor das tarifas de 
conta de luz ainda neste ano 
foi publicado ontem, no Diário 
Oficial da União (DOU).  A 
nova legislação garante a retira-
da do Imposto de Circulação de 
Mercadoria e Serviços (ICMS), 
que é um tributo estadual, da 
base de cálculo do Pis/Cofins, 
um imposto federal, conforme 
determinação do STF, em 2017. 

Confiança da Indústria 
cresce a maior nível 

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI) cresceu 1,5 ponto 
em junho, informou  ontem, 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com a terceira alta 
consecutiva, o índice atingiu 
101,2 pontos, o nível mais ele-
vado desde novembro de 2021 
(102,1 pontos). Entre julho do 
ano passado e março de 2022, 
o ICI acumulou uma queda de 
13 pontos.

 O ministro de Minas e Ener-
gia, Adolfo Sachsida, apre-
sentou dados que apontam que, 
com medidas adotadas pelo 
governo e propostas aprovadas 
pelo Congresso Nacional, há um 
potencial para redução média 
de 21% nos preços da gasolina, 
que passaria dos atuais R$ 7,39 
para R$ 5,84, na média nacional. 
Os dados foram apresentados 
a parlamentares em audiência 
pública na Câmara dos Deputa-
dos, ontem. 

Arthur Lira diz que  
vale-gás será mensal 

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), afirmou 
ontem que os beneficiários do 
vale-gás vão passar a receber 
um botijão de gás a cada mês, e 
não bimestralmente. Entretanto, 
o programa prevê a entrada de 
50% do valor médio do botijão, e 
não o preço inteiro. O presidente 
da Câmara destacou o aumento 
do vale-gás e do Auxílio Brasil, 
medidas que estão sendo discu-
tidas pelo governo federal. 

Planos de saúde vão à 
justiça contra usuários

Operadoras de planos de 
saúde estão recorrendo à Justiça 
para cobrar despesas de medica-
mentos de alto custo de usuários. 
Elas se baseiam na Tese 990 do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que em 2018 mudou o 
entendimento da maioria dos 
Tribunais do País sobre a obri-
gação de as operadoras cobrirem 
medicamentos que não estavam 
registrados na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. 

Caged registra criação de 277 mil postos 
de trabalho com carteira assinada em maio

O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou ontem que fo-
ram criadas 277.018 vagas de emprego com carteira assinada em 
maio de 2022. Os números são do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). O desempenho de maio é resultado de 
1.960.960 admissões e 1.683.942 demissões. O número de admis-
sões superou o de abril e o de desligamentos também foi superior, 
mas em um patamar menor. Na comparação com o mesmo mês 
de 2021, a criação de vagas foi maior neste ano. Na estatística 
ajustada, foram 266,4 mil vagas criadas em maio do ano passado. 
De janeiro até maio, todos os meses tiveram saldo positivo e no 
acumulado, o número chegou a 1,05 milhão. O número é menor 
do a criação de R$ 1,16 milhão no mesmo período do ano pas-
sado. O setor que mais contribuiu para a criação de empregos no 
ano foi o de serviços, com 658,1 mil vagas de saldo positivo.

R$ 20 Parece que foi ontem, mas já se 
passaram duas décadas desde 
que a nota - repaginada em 
2012 - foi lançada.

Ministro Paulo Guedes 

IMPOSTO   

MEIs têm até amanhã para fazer declaração

Estados vão ao STF 
contra lei do ICMS

Medidas podem baixar 
gasolina, diz  ministro

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) 
terão até amanhã para fazer a declaração anual 
do Imposto de Renda, data-limite para que os 
contribuintes registrem o ajuste de rendimentos 
relativos ao ano de 2021. O prazo acabaria em 30 
de maio, mas, assim como o calendário do IR de 
pessoa física foi prorrogado, o calendário para a 
entrega da Declaração Anual Simplificada para o 
Microempreendedor Individual (DASN–Simei) 
também foi alterado.

Toda pessoa que abriu um CNPJ MEI até 
dezembro de 2021, independentemente do valor 
faturado, tem que entregar a declaração. Mesmo 
quem deu baixa no MEI e fechou a pessoa jurí-
dica em algum momento de 2021 também deve 
prestar contas à Receita para informar dados 

sobre os meses anteriores ao fechamento, quando 
o negócio ainda estava ativo.

Na hora de informar os ganhos, a maneira mais 
fácil é levantar todas as notas fiscais emitidas no 
ano anterior. Portanto, o MEI precisa realizar um 
controle de notas fiscais ao longo do tempo. Vale 
alimentar constantemente uma planilha de Excel 
com esses dados.

Se o microempreendedor não entregar a 
declaração até a data-limite vai ter que pagar 
uma multa de, no mínimo, R$ 50. O boleto 
para pagamento será gerado no momento da 
transmissão da declaração e poderá ser impresso 
com o recibo de entrega da DASN-Simei. Se o 
pagamento for realizado em até 30 dias, a multa 
será reduzida em 50%.

Haja vista que os 
municípios ficam com 
25% do ICMS, esses 
entes federativos 
também perderão 
receitas."

Governadores entraram com 
uma ação junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) com 
pedido de medida cautelar contra 
a Lei Complementar 194/2022, 
sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro e que considera bens 
essenciais os serviços de tele-
comunicações, energia elétrica, 
transporte coletivo e combustí-
veis. A norma limita a cobrança 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
entre 17% e 18% e os entes pe-
dem que a medida seja declarada 
inconstitucional.

A ação é assinada por Per-
nambuco, Maranhão, Paraíba, 
Piauí, Bahia, Mato Grosso do 
Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, 
Rio Grande do Norte, Alagoas, 
Ceará e Distrito Federal. Nenhum 
Estado da região Sudeste assinou 
o documento.

Com a nova legislação, a alíquota 
do ICMS na comercialização de 
gasolina, etanol, diesel, biodiesel, 
gás de cozinha e derivado de gás 
natural será cobrada sobre o valor 

fixo por litro, e não pelo preço 
do produto.

Na ação, os governadores 
argumentam que se trata de um 
intervencionismo sem precedentes 
da União, por meio de desonera-
ções tributárias heterônomas. “O 
governo federal pretende resolver 
a espiral inflacionária. O truque 
a ser tirado da cartola não é um 
coelho, mas uma bomba prestes 
a explodir no colo de estados, DF 
e municípios”, afirmam.

O ICMS representou 86% da 
arrecadação dos estados em 2021, 
segundo a ação. Apenas combus-
tíveis, petróleo, lubrificantes e 
energia responderam por quase 
30% do valor arrecadado com 

o imposto. “Haja vista que os 
municípios ficam com 25% do 
ICMS, esses entes federativos 
também perderão receitas”, 
apontam.

Os Estados alertam que as 
medidas podem prejudicar 
as políticas voltadas à saúde, 
educação e combate à pobreza. 
“Não se pode admitir que, com 
tais medidas inconsequentes, 
os estados tenham suas contas 
comprometidas, em prejuízo 
do custeio da Saúde e da 
Educação, que serão os mais 
afetados quando a arrecadação 
despencar da noite para o dia, 
assim como serão impactados 
os fundos estaduais de combate 
à pobreza.”

Ontem, o ministro Gilmar 
Mendes, relator de ações que 
tratam do tema no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), deu prazo 
de 24h para o governo federal 
e os Estados  para apresentar 
propostas que permitam chegar 
a um acordo sobre a alíquota 
do ICMS. 

"Pacote será pago com arrecadação extra"
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse ontem 
que recursos extraordinários, 
que ainda não fazem parte do 
Orçamento, vão bancar o pacote 
de bondades que o governo 
Jair Bolsonaro prepara a três 
meses das eleições. Entre as 
medidas, está a ampliação do 
Auxílio Brasil e a criação do 
“PIX Caminhoneiro”.

"São recursos extraordiná-
rios não orçados, que não esta-
vam no Orçamento. Tem entre 
R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões 
de dividendos. Houve R$ 26,7 
bilhões que vieram de privati-
zações. Há recursos para não 
deixar afetar o resultado fiscal", 

disse Guedes, após participar 
do Painel Telebrasil, evento 
do setor de telecomunicações 
organizado pela Conexis.

O pacote custará R$ 34,8 
bilhões neste ano. Os valores 
serão pagos fora do teto de 
gastos, a regra criada para 
travar as despesas federais.

A expectativa é que a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que irá conter 
essas medidas seja votada 
nesta semana no Senado. 
Antes chamada de PEC dos 
Combustíveis, essa proposta 
está sendo ampliada para criar 
e ampliar benefícios em ano 
eleitoral.
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INCÊNDIOS 

Bombeiros promovem Semana de Prevenção
Com a chegada das temperaturas 

mais frias, o uso de aquecedores, 
fogões à lenha e lareiras cresce 
para espantar a sensação de frio 
dentro das residências. Apesar 
de ser uma boa alternativa para 
enfrentar o inverno, o uso desses 
equipamentos podem gerar risco 
de incêndios. 

Para alertar a população ijuien-
se sobre o risco de sinistros, o 
Corpo de Bombeiros de Ijuí 
deu início, ontem, à semana 
de Prevenção e Combate a In-
cêndios. O objetivo, segundo a 
corporação, é de transmitir co-
nhecimentos e implementar uma 
cultura prevencionista. Alusiva 
ao Dia Nacional do Bombeiro, 
comemorado no dia 2 de Julho, 
a Campanha traz ações e eventos 
relacionados à prevenção de 
incêndios, acidentes, e o dia a 
dia do Bombeiro Militar.

Em Ijuí, haverá atividades como 
entrevistas sobre prevenção de 
incêndio. Também será feito, sob 
comando comandado do Major 
Netto, o repasse de informações 
ao comércio e indústria sobre o 

O Ministério da Saúde instituiu a política 
temporária de incentivo financeiro federal para 
Estados e municípios que queiram ampliar o 
atendimento local a crianças e adolescentes diag-
nosticados com ansiedade ou depressão.

A ajuda financeira federal para que prefeituras 
e governos estaduais e do Distrito Federal am-
pliem e capacitem os serviços que oferecem à 
população nos Centros de Atenção Psicossocial 
Infantojuvenis (CAPSi) está detalhada na porta-
ria ministerial nº 1.836, assinada pelo ministro 
Marcelo Queiroga, e publicada no Diário Oficial. 

Em um relatório publicado em 2021, o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o 
Instituto Gallup apontam que, no mundo, uma em 
cada sete crianças e jovens de 10 a 19 anos de 

idade sofre com algum tipo de transtorno mental.
No mesmo ano, a Sociedade Brasileira de 

Pediatria alertou médicos e a sociedade em geral 
para o fato de que os transtornos psicossociais 
entre adolescentes, que já vinha merecendo aten-
ção crescente, tornou-se central após o início da 
pandemia da covid-19. 

Segundo a entidade médica, as alterações na ro-
tina causadas pela crise sanitária podem provocar 
mudanças comportamentais como agressividade, 
falta de concentração, uso abusivo de tecnologia 
digital e/ou de drogas lícitas e ilícitas. Os gestores 
de saúde para solicitar os incentivos financeiros 
devem preencher o formulário eletrônico no 
Sistema de Apoio à Implementação de Políticas 
em Saúde (SAIPS).

Saúde amplia atendimento psicossocial

Ijuí segue com dificuldade de adquirir remédios
A dificuldade de aquisição de 

medicamentos na rede pública 
segue sendo um problema 
enfrentado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Recen-
temente, foi apresentado um 
comunicado informando que 
alguns itens estariam em falta, 
como Amoxilina, Ambroxol e 
Prednisolona. 

Coordenadora da Central de 
Dispensação de Medicamentos 
do Município, Aline Schneider 
explica que o cenário segue 
complicado. "Mês que vem 
vamos realizar um novo pregão. 
Estamos com bastante receio em 
relação a isso e algumas apresen-
tações podem nem ser cotadas, 
tendo em vista a falta. Temos 
contatado outros municípios e 
farmacêuticos que também estão 

com dificuldade, de conseguir 
os mesmos itens que estão em 
falta no Município", explica.

Segundo Aline, várias apresen-
tações de antibióticos tem tido 
complicações. "A apresentação 
pediátrica da Amoxilina é a mais 
problemática. Temos previsão 
de reestabelecer o estoque desse 
item apenas para o fim de julho, 
se tudo ocorrer bem. Estamos 
buscando outros fornecedores, 
alternativas de valores, pois as 
poucas quantidades que têm 
disponíveis praticamente tripli-
caram de valor. Tem tudo uma 
questão para avaliar, que é bem 
complexa", completa, dizendo 
que tem ocorrido alguns atrasos 
nas entregas, mas a Saúde tem 
conseguindo conduzir de uma 
forma razoável esse cenário.

tema. Além disso, os Bombeiros 
vão atuar em parceria com o 
Exército para desenvolver ações. 
"Vamos também receber visitas 
das escolas e iremos visitar 
algumas delas. Haverá a parte 
lúdica, com a troca de conversa 
e apresentação de equipamentos 
para as crianças, mas também 
vamos difundir a mensagem para 
as crianças sobre a prevenção 
para que elas levem à sua famí-
lia, e que, ao notar algo errado, 
possam corrigir e orientar o seu 
pai, mãe", comentou o tenente 
Paulo Roberto de Almeida, em 
entrevista ao JM.

A primeira atividade da semana 
de prevenção foi realizada na 
Escola Imeab, na tarde de ontem. 
A corporação levou o caminhão 
e foi até o educandário para 
ter um contato com os alunos. 
Em um primeiro momento, os 
equipamentos usados pelos 
profissionais foram apresentados 
às crianças. Em seguida, houve 
a passagem de informações 
acerca da prevenção, de forma 
lúdica. "Fomos agraciados com 

o presente do Corpo de Bombei-
ros, de poder fazer as crianças 
entenderem, conhecerem e ser 
orientadas. Tudo que é de segu-
rança dos alunos, investimos e é 
fundamental", salienta a diretora 
do Imeab, Zeni Portella.

Entre as orientações, os bombei-
ros indicam que se tome cuidado 
principalmente quando apaga-se 

fuligem libera. O que indicamos 
é que se coloque algo de cerâmica 
perto desses equipamentos, isso 
impede o fogo começar", orienta 
Paulo Roberto.

Os bombeiros atendem a emergência 
pelo 193 ou pelo fixo 3332.7810 
ambos ficam acionados 24h. "Na 
dúvida nos ligue, mesmo se não 
for nada", completa o tenente.

o fogo de lareiras e fogões à 
lenha e ao deixar estufas ligadas. 
"Acontece muito do pessoal 
ir dormir e esquecer a porta 
do fogão aberta. Há o risco 
daquele fogo virar incêndio, 
destruindo a casa e colocando 
o patrimônio em risco. Além 
disso, a pessoa pode não per-
ceber, devido aos gases que a 

Farmacêutica Aline Schneider

O presidente do Hospital de 
Caridade de Ijuí (HCI), Douglas 
Prestes Uggeri, cumpriu agenda 
em Porto Alegre nessa segunda-
feira, com visita ao diretor de 
Planejamento do Banco Re-
gional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE), Otomar 
Vivian. 

Acompanhado do diretor-
geral, Jeferson Pereira, da ge-
rente de Controladoria, Dorkas 
Picinini e do coordenador de 
Relacionamento Institucional, 
Allan Fonseca, Uggeri entregou 
o Relatório Anual de Atividades 
2021, apresentando o HCI ao 
diretor.

Otomar agradeceu a visita 
e frisou o papel do BRDE en-

quanto impulsionador do desen-
volvimento regional. “O banco 
está ampliando as operações de 
financiamento com o setor pú-
blico oferecendo, além de linhas 
de crédito, assistência técnica na 
elaboração de projetos. Nosso 
objetivo é ajudar as instituições 
e comunidade. Onde há um 
projeto que vá contribuir para 
atingirmos esses objetivos, bus-
caremos uma forma de também 
estarmos presentes”, acentuou.

Na sequência, Uggeri visitou 
o gabinete do deputado estadual, 
Beto Fantinel (MDB-RS), onde 
pessoalmente agradeceu ao 
parlamentar por intermediar em 
prol de demandas importantes 
para o HCI.

Diretoria do HCI cumpre 
agenda em Porto Alegre

Diretoria do HCI entregou o Relatório Anual de Atividades a Otomar Vivian

Bombeiros 
fazem 
orientações e 
atividades com 
alunos do Imeab
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PARCELAMENTO   

Famílias ijuienses  estão tendo difi cul-
dades para manter em dia as contas de 
energia. Muitas delas estão inadimplentes 
e há situações que acabam ocorrendo o 
corte de energia. O vereador César Bus-
nello, juntamente com o defensor público, 
Eugênio Pedro Gomes de Oliveira Júnior, 
e a coordenadora do Núcleo de Práticas 
Jurídicas da Unijuí, Patrícia de Moura, 
fez, ontem, a entrega de anteprojeto ao 
Executivo de Ijuí, que busca alterar a 
lei municipal 6785/19. A medida quer 
viabilizar que famílias de baixa renda, 
inscritas no Cadastro Único, possam obter 
condições especiais para o parcelamento 
de dívidas não tributáveis, como é o caso 
da energia elétrica.  

O vereador César Busnello explica 
que esse anteprojeto, que foi entregue 
ao prefeito Andrei Cossetin, sugere que 
o Executivo de Ijuí desenvolva uma pro-
posta para diminuir o índice de entrada 
de pagamento de 35% do total do débito 
para 10% e parcelamento em 90 vezes. 
Já no caso de reparcelamento, entrada de 
20% em parcelamento em até 60 vezes. 
A criação de um lei que altere a legislação 

Executivo recebe anteprojeto 
sobre dívidas com energia 

Evento da ACI debate 
novas possibilidade de 
interação via Metaverso

Defensor Eugênio Pedro Gomes 

Contabilistas recebem 
informações sobre LGPD

Ocorreu, ontem, no auditório 
do Sindilojas Noroeste, a segunda 
edição do Café de Ideias, promo-
vido pela entidade representativa 
do varejo no município.

O evento direcionado a contabi-
listas teve como ênfase a  Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPD, 
que entrou em vigor em agosto 
de 2020. Durante a atividade, o 
empresário e advogado Rodrigo 
Bernardi Rodrigues mostrou o 
impacto para os escritórios de 
Contabilidade das mudanças 
trazidas pela lei. "Toda empresa 
que colhe dados e informações 
de uma pessoa física tem que 

estar adequada a LGPD", disse  
Rodrigues, em entrevista ao JM.  
" A Lei de Proteção de dados 
abarca tanto o lado on-line quanto 
o offl  ine, mas ela vem proteger 
essas questões virtuais e dados 
pessoais  tirando a possibilidade 
do uso por bandidos", acrescenta. 

Para o presidente do Sindilojas 
Noroeste, Juarez Neme da Costa,  
a iniciativa é fundamental para 
o conhecimento da legislação.  
"Muitos empresários não tem 
conhecimento da legislação e 
do quanto isso pode impactar 
as nossas empresas", fi naliza o 
dirigente. 

que rege os parcelamentos do Demei é de 
competência do Poder Executivo. 

O prefeito Andrei Cossetin encaminhou 
o anteprojeto para o diretor-presidente do 
Demei, Marco Aurélio Sikacz, para ver 
a viabilidade da criação de um projeto 
para a fl exibilização das condições de 
pagamento das dívidas.

O defensor público, Eugênio Pedro Gomes 
de Oliveira Júnior, lembra que essa lei em 
vigor acabou engessando a possibilidade 
de negociação com o Demei. "Antes a 
Aneel apenas orientava as concessionárias 
de energia, o que permitia mais fl exibili-
dade no momento de negociar em até 99 
parcelas.  Também tinha a possibilidade 
de negociação judicial ou extrajudicial”
Patrícia de Moura, que também é professora 
no Escritório Modelo, onde os alunos do 
Curso de Direito fazem estágio, salienta 
a importância desse anteprojeto. “Nossa 
demanda é semelhante a da Defensoria 
Pública. São pessoas inadimplentes com 
o Demei, que necessitam a continuidade 
do fornecimento da energia elétrica e 
precisam parcelar a divida existentes. No 
entanto, têm condições de pagar porque 

hoje o parcelamento é condicionado a um 
pagamento mínimo de 35% do valor da 
dívida. É justamente essa exigência que 
torna inviável o pagamento para famílias 
de baixa renda. A ideia é que se possa 
construir uma alternativa legal junto com 
o poder público. É o prefeito que pode 
propor uma alteração na legislação que 
rege esses parcelamentos.”

Durante a reunião foram apontados 
fatores que vêm refl etindo nessa inadim-
plência.  Patrícia conta que tem a questão 
da ausência das condições fi nanceiras 
para pagamento das contas, mas tem 
casos que é por uma questão cultural em 
que as pessoas, diante da possibilidade 
de parcelar e reparcelar suas dívidas, vão 
protelando, pensam que a prestação do 
serviço de energia não podem ser sus-
pensas e quando percebem a dívida fi ca 
impagável, pois tem que negociar a dívida 
passada e arcar com o futuro consumo.
Ela conta que a ideia é em paralelo ao 
projeto que busca facilitar o pagamento 
destas dívidas e apoiar, através da uni-
versidade que desenvolve projetos de 
extensão e projetos integradores, visando 

Com a popularização do me-
taverso, muitos marcas de alto 
renome passaram a investir em 
realidade virtual, como Nike, 
Itaú, Vans, Fortnite, Stella Artois 
e outras grandes companhias.

Esse cenário está fazendo os 
olhos de muitos empresários 
e empreendedores brilhar ao 
imaginar o futuro do mercado 
e novas possibilidades de tra-
zer novas experiências para o 
consumidor. Afi nal, como será 
trabalha, empreender e comprar 
no metaverso?

Essas e outras respostas 
foram respondidas ontem, em 
evento promovido pelo Núcleo 
de Jovem Empreendedor (NJE), 

da Associação Comercial e 
Industrial de Ijuí (ACI), que 
trouxe ao município Luciano 
Nascimento e Flávio Mayerho-
fer, integrantes da Meta4Chain, 
uma das empresas destaque no 
South Summit, evento de nível 
mundial que aconteceu em 
Porto Alegre no mês de maio. 
O evento realizado no auditório 
da ACI teve todos os ingressos 
vendidos.

O objetivo do encontro é 
desmistifi car o conceito sobre 
o que é o Metaverso e explicar 
sobre as novas oportunidades 
dessas tecnologias que já estão 
revolucionando o mercado.
"Além de contextualizar o 
Metaverso, queremos trazer 
elementos práticos de como 
será o impacto nos negócios e a 
forma de usabilidade e geração 
de receita para as empresas", 
comenta o empresário Rodrigo 
Bonfada, coordenador do projeto 
de Networking do NJE.

Ao JM, Leandro Nascimen-
to explica que o Metaverso é 
um conceito e uma tecnologia 
imersiva. "O Metaverso é uma 
tecnologia que as pessoas irão 
estar dentro de um ambiente 
digital, mas que elas terão uma 

Leandro Nascimento 

orientar como as pessoas podem ajustar 
sua vida fi nanceira e manter esses serviços 
básicos. “Temos o balcão do consumidor 
pelo qual podem ser trabalhadas ofi cinas 
sobre superendividamento e a realização 
de projetos que possibilitam equipes irem 
às associações e bairros para conversar 
com moradores inadimplentes e dar uma 
orientação jurídica e organização fi nan-
ceira que não passem mais por esse tipo 
de situação.”

interação", disse, frisando que 
não é um mundo paralelo, mas 
um fi gital (fusão entre o físico 
e o digital). "Num mundo fi gital 
eu estou sentado em uma cadeira 
, eu sei que estou numa sala, 
porém, eu estou interagindo 
num mundo digitalizado, num 
ambiente criado para isso", 
detalha.

Atualmente, os micro e pe-
quenos negócios já possuem 
alguns serviços digitais que são 
capazes de atender perfeitamente 
o tamanho da sua operação e 
suas necessidades. Além disso, 
o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas tem se pautado 
cada vez mais na dor do cliente 
e na sua experiência. Ou seja, 
criar produtos e serviços que 
simplifi quem o dia a dia das 
pessoas, que sejam fáceis de usar 
e intuitivos. "Hoje, o mercado 
tem uma nova proposta, um novo 
formato de interação. Todo mun-
do tem um smartphone, utiliza 
redes sociais, que gerou novos 
profi ssionais, novos formatos de 
visualização e  interação com 
o produto. Estamos passando 
uma nova etapa de evolução 
que chamamos de Web 3.0", 
fi naliza Nascimento. 
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ARTIGO

DO REAL AO VIRTUAL 

O mundo virtual não 
pode estar desconexo 
com o que ocorre 
no mundo real. É 
necessário caminhar 
como se vizinhos do 
mesmo condomínio 
fossem, onde um 
deve se importar 
com o outro.

Opinião do JM

Artigos assinados são responsabilidade de seus autores. 
Para publicação, os artigos devem ser enviados com identificação do autor 

(nome, profissão, documento, endereço e fone) em fonte times, com no 
máximo 2.450 caracteres (espaço acima), ou 2 mil caracteres (espaço ao 
lado)  com espaçamento, para o e-mail redacao@jornaldamanhaijui.com

ARTIGO

Quem estava pagando para ver se o 
metaverso (também conhecido como 
Web 3.0) se tornaria realidade tem se 

surpreendido. Essa nova tecnologia permite 
que os clientes tenham experiência de com-
pra tridimensional em uma loja virtual. Pra-
ticamente, com a mesma naturalidade de 

quem está na loja 
física, os clientes 
poderão caminhar 
na loja, escolher o 
produto que dese-
jam, experimentar 
os produtos que es-
colheram e efetuar 
a compra. O tema 
está sendo deba-
tido pela Associa-
ção Comercial e 

Industrial de Ijuí (ACI) que promoveu uma 
palestra sobre o tema. O assunto também é 
matéria da página 5 da edição de hoje.

Essa nova tecnologia que tem como obje-
tivo encontrar soluções que tragam um ce-
nário de inovação para todos setores, pois 
não será apenas o segmento varejista que 
será impactado, tanto que a Unijuí já utiliza 

o metaverso no ensino. Na saúde é essencial 
esse tipo de tecnologia, pois será possível 
levar certas técnicas para lugares afastados, 
além de contribuir muito para que mais pes-
soas tenham acesso à saúde.

O metaverso veio para mudar e certamen-
te, a atividade hoteleira, o mercado imobi-
liário, a, saúde, montagem industrial, lazer, 
entretenimento, enfim, vários setores da ati-
vidade econômica serão afetados. O ritmo 
da transformação continua se acelerando, o 
que significa que tecnologias, que até então 
eram consideradas distantes e de longo pra-
zo estão se aproximando cada vez mais rá-
pido. No entanto, o mundo virtual não pode 
estar desconexo com o que ocorre no mun-
do real. É necessário caminhar como se vi-
zinhos do mesmo condomínio fossem, onde 
um deve se importar com o outro.

A inovação sempre é questionada ou temi-
da, mas é preciso  lembrar que existem leis, 
entre elas a Lei de acesso a informação, que 
é extremamente necessária. Mas é importan-
te lembrar das vantagens que esse tipo de 
tecnologia traz para todos. As pessoas já ti-
veram  medo do e-mail, e ele já faz parte da 
nossa realidade há mais de 20 anos .

 Fissuras institucionais 
ferem toda a sociedade

Sandra Barbosa Parzianello - Professora, jornalista e 
cientista política, doutoranda em Ciência Política UFPel

Maria Cristina Kopacek - Especialista em serviços financeiros para PMEs 

Toda PME será uma fintech

Em 2021 o Brasil registrou a abertura de mais 
de 3,9 milhões de empreendimentos, represen-
tando um aumento de 19,8% quando compara-
do com 2020. Do total de empresas criadas, 3,1 
milhões escolheram a modalidade de Microem-
preendedor Individual (MEI), correspondendo 
a 80%. 

Em segundo lugar na abertura de novos negó-
cios, 682,7 mil foram sob o modelo de micro-
empresas, sendo 17,35% do total de empresas 
abertas em 2021. As PMEs já compõem cerca 
de 53.5% do PIB brasileiro, percentual que vem 
crescendo ano após ano, e mostram a força das 
PMEs.

Acompanhando esse mercado há mais de 12 
anos, noto que as pequenas empresas represen-
tam algumas das condições mais favoráveis aos 
negócios inovadores: São rápidas, flexíveis e 
voláteis.

Quando fazemos um recorte para a área fi-
nanceira, já é notório que muitas empresas, dos 
mais diversos setores, conseguem hoje ter aces-
so a plataformas que entendam suas necessida-
des específicas e criem experiências financeiras 
contextuais, por exemplo, cashback, cartões e 
até mesmo crédito consignado. 

Serviços que antes eram inacessíveis hoje es-
tão à disposição do pequeno empreendedor, e 
esse movimento deve ser ainda mais agressivo 
com a adoção massiva do Pix e as novas regula-
mentações do Open Finance.

Por fim, o ponto de destaque desse artigo é fa-
zer uma provocação a todo o mercado brasilei-
ro, afirmando que sim, todas as PMEs são ou se-
rão, em algum momento, fintechs que ofereçam 
os mais diversos serviços financeiros e, como 
consequência, agreguem valor para o consumi-
dor final. Você já tinha se atentado a isso?

O caso Klara Castanho ganhou repercussão no país, 
principalmente, pela força e capacidade crítica que a pró-
pria atriz revelou, em carta aberta para a sociedade, após 
a forma esdrúxula, com que um assunto íntimo como um 
estupro, do qual foi vítima, ter sido tratado por um colu-
nista e uma influenciadora, nas redes sociais, cujos nomes 
sequer merecem ser mencionados. A mídia de referência 
já repercutiu de modo íntegro, respeitoso e, acima de tudo 
profissional, aquele episódio, diferentemente de quem 
age sem profissionalismo algum e expõe as pessoas sem 
nenhum cuidado.

O pesquisador, escritor e professor, Rogério Christo-
foletti, provoca os profissionais jornalistas a pensarem 
sobre uma palavra chave no exercício da profissão: a éti-
ca. Ela precisa estar intrínseca ao trabalho do jornalista 
quando uma notícia é construída e veiculada. Porque in-
formação não é fofoca, nem exploração da intimidade e 
da privacidade alheia, sobretudo, quando o assunto não é 
de interesse público, como foi o caso. A falta de ética fica 
clara nas informações inexatas, corrompidas ou falseadas, 
à medida que o conteúdo é replicado irresponsavelmente, 
o que contraria os pressupostos básicos e a condição para 
que alguém se qualifique como jornalista, sem muitas ve-
zes nem sê-lo.

Fissuras diversas na moral da sociedade, de governos 
e instituições, invariavelmente, corroboram para casos 
preconceituosos como o de Klara Castanho. Se fortale-
cem, ainda mais, quando não valorizamos a educação ou 
a qualificação de profissionais em pleno século XXI e dei-
xamos morrer demandas políticas importantes para toda 
a sociedade, como quando do veto do então presidente 
Lula ao projeto de Lei que condicionava o exercício do 
jornalismo ao diploma. Lula endossou uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF), em 2006, que, equivo-
cadamente, desobrigava o diploma  e que contou também 
com o aval de Dilma Rousseff. Supostamente, o proje-
to caiu no esquecimento do próprio proponente, o Pastor 
Amarildo (PSC-TO) e da própria Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj).

Não bastasse isso, elegemos em 2018, o atual presidente 
Jair Bolsonaro, que ignora a profissão em sua legitimida-
de e até censura jornalistas; é contra a imprensa livre cada 
vez que a ataca, a mesma imprensa que tem denunciados 
os indícios de corrupção em seu governo.

É verdade que um diploma não dá caráter à pessoa, mas 
profissionalizar jornalistas é tão primordial quanto profis-
sionalizar quaisquer outras profissões.



quarta FEIra, 29 dE junho dE 2022 7Jornal da Manhã

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
publicou nova tabela com pre-
ços mínimos de frete rodoviário 
atualizados, com reajuste médio 
de 7,06% a 8,99%. Os efeitos 
variam conforme o tipo de car-
ga, número de eixos, distância 
do deslocamento e tipo de 
operação. 

Segundo a ANTT, o reajuste 
foi feito após ser constatada va-
riação superior a 5% no preço do 
óleo diesel praticado na bomba 
dos postos de varejo no mercado 
nacional em relação aos valores 
de referência utilizados na ta-
bela do frete anterior. A ANTT 
deliberou sobre a atualização 
após a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) divulgar 
preço médio do diesel S10 na 
última semana, de R$ 7,678 
por litro, o que significa alta 
de 13,73% ante o preço médio 
do combustível considerado 
na planilha de cálculos da ta-
bela anterior da ANTT, de R$ 
6,751 por litro. Os valores do 
óleo diesel S10 praticados nos 
postos de combustíveis do País 
são divulgados pela ANP em 
levantamentos semanais. 

Pela legislação, a ANTT tem 

ANTT atualiza piso 
do frete rodoviário

MUDANÇA 

Representantes das entidades 
responsáveis pela Expofest Ijuí 
se encontraram ontem para 
conversar sobre o andamento 
das atividades planejadas para a 
feira, a se realizar no município 
entre os dias 6 e 16 de outubro, 
no Parque Wanderley Burmann.

Além do presidente da Expofest 
Ijuí, Nelson Casarin, também 
estiveram presentes na reunião, na 
sede da União das Etnias de Ijuí 
(Ueti), representantes da Unijuí, 
Emater/RS-Ascar, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Carnelutti 
Máquinas, Agrovel, Cotripal, 
Criatec e Prefeitura de Ijuí.

Uma das atrações da Expofest 
será um espaço temático destinado 

“Flexibilização da Lei Kiss é 
um retrocesso”, diz engenheira

Programação rural da Expofest é debatida

Angélica Melissa Rocha 

Um grande debate vem ocorrendo 
no Estado em torno do projeto de lei 
complementar (PLC 39/2020), proposto 
pelo deputado estadual, Paparico Bacchi 
(PL), que prevê a flexibilização da Lei 
Federal nº 13.425/17, conhecida como 
"Lei Kiss", que estabeleceu diretrizes 
gerais e ações complementares para a 
segurança contra incêndio e pânico em 
estabelecimentos comerciais, em edifi-
cações e áreas de reunião de público. 

Na última segunda-feira teve uma 
audiência pública, na Assembleia 
Legislativa, com a participação de 
representantes do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (Crea), do 
Conselho Federal dos Técnicos Indus-
triais (CFT), do Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais (CRT) e represen-
tantes das Associação dos Familiares de 
Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de 
Santa Maria.

A engenheira civil, Angélica Melissa 
Rocha, que participou da audiência 
destaca que foram debatidos diferentes 
pareceres a respeito deste tema sobre um 
clima tenso que acabou resultando na 
retirada da pauta do projeto que preten-

de possibilitar que técnicos industriais 
possam desenvolver Plano de Prevenção 
e Proteção Contra Incêndio (PPCI), 
que hoje é uma atribuição exclusiva de 
engenheiros ou arquitetos e urbanistas, 
conforme prevê a Lei Kiss. "A Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) e o 
Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) expedidos pelos engenheiros e 
arquitetos são aceitas pelos bombeiros, 
enquanto os Termo de Responsabilidade 
Técnica (TRT) dos técnicos indústrias, 
não.” Angélica explica que a flexibili-
zação representa um grande risco para 
a segurança. “Isso abriria um leque para 
Técnicos em Edificações; Técnicos em 
Eletromecânica; Técnicos em Eletrotéc-
nica; Técnicos em Eletrônica; Técnicos 
em Automação Industrial; Técnicos em 
Mecânica; Técnicos em Construção 
Civil; Técnicos em Química; Técnicos 
em Telecomunicações pudessem faze 
PPCI. Isso é um risco, pois os técnicos 
não têm conhecimento suficiente para 
elaboração desses planos.”

A engenheira explica que a elabo-
ração de PPCI é multidisciplinar e 
muitas vezes é preciso complementar 

um projeto com profissionais das áreas 
de Arquitetura, Engenharia Elétrica, 
entre outros. “A profundidade é maior 
e tem uma natureza técnica. Um PPCI é 
complexo e engloba várias questões de 
segurança, como, por exemplo, saídas 
de emergência, plano de emergência, 
extintores, detectores de incêndio, aces-
so de viaturas na edificação, Brigada de 
Incêndio e tantas outras medidas.”

Outro aspecto que Angélica se refe-
re é em relação à constitucionalidade. 
“Quem estabelece as atribuições são 
as federações. O Conselho Federal dos 
Técnicos e o Conselho Regional dos 
Técnicos ficam estabelecendo para si 
atribuições de qualificação.” 

Caso o PLC seja aprovado na Assem-
bleia a questão deverá ser judicializada 
pelo Crea. “Acreditamos que depois 
das intervenções feitas, do trabalho de 
esclarecimento junto aos deputados, 
a aprovação da audiência pública foi 
uma vitória. A votação mais uma vez 
foi tirada de pauta e um novo encontro 
será realizado para tratar deste tema”, 
finaliza a engenheira civil, Angélica 
Melissa Rocha.

ao rural, que irá reunir diversas 
atrações, dentre elas, atividades 
relacionadas à piscicultura, pai-
sagismo, armazenagem, solos e 
forragens, sob a coordenação da 
Unijuí e Emater/RS-Ascar. Na 
próxima terça-feira haverá o lan-
çamento deste espaço temático, 
com a programação completa.

Ocorreu também  uma reunião, 
no turno da tarde, para tratar de 
forma específica da participação 
das agroindústrias gaúchas na 
Expofest Ijuí. O espaço destinado 
às agroindústrias do município 
e do Estado será o Pavilhão de 
número 5 do Parque Wanderley 
Burmann.

As agroindústrias interessa-

das em participar da Expofest 
Ijuí podem fazer a inscrição no 
período de 5 a 30 de julho, no 
Escritório Municipal da Emater/
RS-Ascar (Rua Vinte e Quatro de 
Fevereiro, 539) e nos escritórios 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais.

Lançada em janeiro deste ano 
pela Ueti, a Expofest Ijuí irá 
substituir a tradicional Fenadi 
e deverá ocorrer anualmente. 
Por sua vez, a ExpoIjuí, que 
se realizava juntamente com a 
Fenadi, está sob a coordenação 
da Associação Comercial e 
Industrial de Ijuí (ACI) e deve 
ocorrer no próximo ano mais 
voltada à uma feira de negócios.

Representa um grande 
risco para a segurança, 
pois os técnicos não têm 
conhecimento suficiente 
para elaboração desses 
planos.”

Representantes de entidades estiveram reunidos ontem para discutir programação rural da Expofest Ijuí

de reajustar a tabela do frete a 
cada seis meses ou quando a 
variação do preço do diesel for 
igual ou superior a 5% - quan-
do é acionado o mecanismo de 
gatilho. O último reajuste da ta-
bela pelo mecanismo do gatilho 
havia sido feito em 19 de março. 
A Política Nacional de Pisos 
Mínimos do Transporte Rodo-
viário de Cargas foi instituída 
em 2018 pelo governo Michel 
Temer, após greve nacional dos 
caminhoneiros que paralisou o 
abastecimento do País.

O reajuste da tabela do frete 
era demandando pelos caminho-
neiros, após aumentos sucessi-
vos no preço dos combustíveis 
pela Petrobras. 

A categoria alega que a cota-
ção aplicada no cálculo do piso 
estava defasada. Isso ocorre 
porque a atualização da tabela 
do frete não é feita de forma 
imediata, porque o reajuste da 
Petrobras refere-se ao preço 
do combustível nas refinarias, 
enquanto o valor adotado como 
referência na tabela do frete é a 
média dos preços praticados nas 
bombas dos postos de combustí-
veis, auferido em levantamento 
semanal feito pela ANP, e não 
os anunciados pela petroleira.
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Causa animal melhorou 
no município, diz Erthal

Wesp assume a liderança do governo na AL
O governador Ranolfo Vieira 

Júnior (PSDB) oficializou,ontem, 
o nome de Mateus Wesp (PSDB) 
como novo líder do governo na 
Assembleia Legislativa. Wesp 
entra no lugar de Frederico An-
tunes (PP), que ocupou o cargo 
de articulador na Casa desde o 
início da gestão, em 2019. "A 
escolha do Mateus Wesp para 
representar nossa gestão foi na-
tural, porque ele também atuou 
muito nos principais temas que 
propusemos", escreveu Ranolfo 
na sua rede social.

A saída de Antunes ocorre 
em função do período eleitoral, 
uma vez que o PP, seu partido, 
tem como pré-candidato ao 
Palácio Piratini o senador Luis 
Carlos Heinze. Ao longo da 
sua trajetória, foram aprovados 
242 projetos do Executivo. A 
saída se dá sem rompimentos 
e foi combinada anteriormente, 
segundo Antunes.

O primeiro - e talvez maior - 
desafio que o tucano enfrentará 
na liderança é o de articular os 
votos necessários para apro-
vação do PL 51/22, que trata 

A aprovação do projeto que 
alterou a lei municipal sobre a 
causa animal trouxe importan-
tes avanços. A declaração é do 
vereador, Bíra Erthal (PL), que 
falou sobre o assunto durante a 
sessão ordinária do Legislativo 
de Ijuí, na última segunda-feira. 
O parlamentar destacou que o 
Plano Plurianual possibilitou 
que os recursos destinados para 
a proteção dos animais fossem 

quadruplicados, passando de 
R$ 86 mil anuais para R$ 350 
mil, ou seja, R$ 1,4 milhão em 
quatro anos.

Ele também lembrou que R$ 
150 mil foram recebidos por 
meio do Conselho do Meio 
Ambiente (Consema) utilizados 
para a castração, sendo R$ 50 
mil foram especificamente ao 
atendimento médico de urgên-
cia e emergência dos animais. 
“Também foram destinados 
R$ 44,2 mil pela Secretaria de 
Direitos Humanos, através do 
programa Melhor Amigo, mais 
contrapartida da Prefeitura. Foram 
adquiridos 1.500 microchips e 
até o momento foram chipados 
255 animais.”

O vereador destacou que de 
maio a junho foram feitas 180 
castrações e disse que a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
já se cadastrou para a segunda 
fase do programa Melhor Amigo 
para obtenção de mais R$ 50 

Albuquerque confirma 
tratativas com PT e PDT 

O pré-candidato do PSB ao governo do Estado, o ex-deputado 
Beto Albuquerque, disse, ontem, que em até três semanas terá com-
pleta a chapa para a disputa, com a definição de partidos aliados 
para ocuparem as vagas de vice e do Senado. Beto, que retornou 
de Brasília com o aval do comando nacional do PSB para manter 

Governador Ranolfo Vieira Júnior (D) oficializou o nome de Mateus Wesp (C)

do repasse de R$ 495 milhões 
estaduais para investimento em 
rodovias federais. A proposta 
vem sofrendo resistência de 
parlamentares, incluindo os da 
base governista e já foi retirado 

mil, assim como solicitou mais 
R$ 50 mil do Consema para o  
atendimento médico hospital de 
animais. “Desde a aprovação do 
projeto de lei, já tem três clínicas 
cadastradas para o atendimen-
to de animais e o Hospital de 
Animais. Em paralelo a isso, a 
Secretaria de Meio Ambiente e a 
Coordenação de Proteção Animal 
está visitando bairros e fazendo 
levantamento de cães e gatos 
machos e fêmeas para a castração. 
Neste momento, o trabalho está 
sendo feito no bairro Modelo, 
Novo Leste, Jardim e na Linha 
4. Nestes locais, os protetores 
independentes estão recebendo 
ração e atendimento de castração 
dos animais e quimioterapias.”

Erthal salienta que no com-
parativo com a gestão passada, 
de Valdir Heck (PDT), prati-
camente dobrou o número de 
atendimentos. O parlamentar 
lembrou, ainda, outra ações na 
área da causa animal com a feira 
de adoção feita recentemente 
e que terá uma nova edição.  
O vereador conta, que além 
destas iniciativas, vem sendo 
feito o atendimento de equinos  
que sofrem maus-tratos que 
estão sendo recolhidos nas ruas 
de Ijuí e levados para a fazenda 
do Imeab.

Vereador Bira Erthal

sua pré-candidatura ao go-
verno, assegurou que 
a reunião ocorrida em 
Brasília com a nacional 
na noite de segunda-feira 
“bateu o martelo” sobre 
ele disputar o Piratini, e 
assinalou que a decisão 
“não tem volta”. “Eu só 
não seria candidato se não 
conseguisse nenhum aliado. 
E isso, certamente, não 
vai acontecer”, resumiu.

O socialista adiantou 
que hoje vai conversar 
com o pré-candidato do 
PT ao governo, o deputado 
estadual Edegar Pretto, e, 
ainda, deve reunir com 
dirigentes do Avante. No 
caso do PT, será mais uma 
tentativa de convencer 
o partido a abrir mão da Beto Albuquerque 

candidatura de Edegar à cabeça de chapa, deslocando o deputado 
para a vaga de vice. Beto também prosseguirá as tratativas com 
o PDT, sigla com a qual estabelece conversações desde o final de 
2021, e a projeção é de uma reunião com os pedetistas no decorrer 
desta semana. Por fim, o deputado retomará os contatos com o PSD 
e sua pré-candidata ao Senado, a ex-secretária Ana Amélia Lemos. 
“Não é uma novidade nosso diálogo com o PSD. Só com a Ana 
Amélia, já conversei três vezes.”

Conforme o ex-deputado, a definição da nacional sobre ele per-
manecer na disputa não estabeleceu como condição uma ordem 
nas negociações. Isto significa que não é preciso esgotar todas as 
tratativas com a federação formada por PT, PCdoB e PV para só 
então procurar por outros possíveis aliados, como o PDT.

Foram destinados 
R$ 44,2 mil pela 
Secretaria de Direitos 
Humanos. Foram 
adquiridos 1.500 
microchips."

de pauta. No início do mês a 
proposta voltou a tramitar com 
urgência, trancando a pauta de 
votações a partir da sessão de 
12 de julho, última antes do 
recesso parlamentar. 

Estado volta a pagar 
dívida com a União

O Rio Grande do Sul voltou 
a pagar a dívida com a União 
em abril, quando foi quitada a 
primeira parcela mensal de R$ 
79 milhões. Entretanto, esse 
parcelamento se refere apenas 
aos R$ 16,3 bilhões que deixa-
ram de ser pagos pela liminar 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que suspendeu as mensa-
lidades em 2017. Com a adesão 
ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), homologado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
neste mês, o valor desembolsado 
mensalmente para a dívida com 
a União deve aumentar a partir 
de janeiro de 2023.

O passivo com a União - que 
totaliza cerca de R$ 75 bilhões - 
foi dividido em dois cronogramas. 
A parte que já está sendo paga 
(R$ 16,3 bilhões) se refere ao 
valor que deixou de ser pago 
por conta da liminar do STF, 
que suspendeu o pagamento 
mensal por cerca de quatro anos 
e meio. O valor que deixou de 

ser pago nesse período deverá 
ser quitado até 2052.

"A gente voltou a pagar em 
abril o montante relacionado 
ao passado da liminar. Ficamos 
aproximadamente quatro anos e 
meio sem pagar a dívida com a 
União. Esse valor foi parcelado 
em 30 anos. É uma subparte do 
contrato (da dívida com a União)", 
explicou o secretário estadual da 
Fazenda, Marco Aurélio Cardoso

A outra parte da dívida - apro-
ximadamente R$ 58,7 bilhões 
- se refere ao serviço da antiga 
dívida com a União (contrata-
da em 1998). Os quase R$ 60 
bilhões devem ser quitados até 
2048, segundo o esquema de 
pagamento previsto pelo RRF.

Nesse esquema, o valor das 
parcelas mensais subirá anual-
mente, ao longo de nove anos. 
A partir de janeiro de 2023, o 
Estado pagará mensalmente 1/9 
do valor normal das parcelas. 
Isso significa R$ 35,6 milhões 
por mês. 
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Os relatórios são uma peça-chave para os negó-
cios. Isso porque reúnem informações de todas 
as áreas, mostram resultados totais ou seg-

mentados para que o gestor possa avaliar e tomar as 
decisões mais assertivas.  Mas não adianta ter vários 
dados e não saber o que fazer com eles. Implementar a 
Inteligência dos Negócios na sua loja, por exemplo, trará 
informações mais estruturadas sobre os setores para a 
tomada de decisões. Assim, você conseguirá encontrar 
o que precisa com maior velocidade e assertividade. 
Ao contar com a Inteligência Operacional nos relatórios, 
você pode contemplar todas as áreas da sua loja física, 
a partir de dados e análises práticos e completos. 

Ao combinar as métricas contidas nos relatórios ge-
renciais de cada área da sua loja, é possível melhorar o 
desempenho de cada uma delas. Isso porque, você passa 
a observar o todo, e não mais uma a uma de forma isolada. 

Quanto maior a integração entre diferentes sistemas 
da organização, melhor. O relatório inteligente concentra 
as informações. As métricas, mesmo vindo de diferentes 
fontes de dados, como sistemas ERP, CRM, planilhas ou 
até mesmo arquivos de texto, podem ser visualizadas em 
grupo e ajudam na criação de indicadores empresariais 
muito mais efi cientes.

Nesse caso, você precisa ter em mente que as ferra-
mentas utilizadas nesse processo devem ter uma conexão 
entre si. Portanto, quanto mais integradas elas forem, 
melhor será para obter informações rápidas e completas.

O ideal é que os relatórios sejam implementados dia-
riamente, mas vale lembrar que cada negócio tem a sua 
peculiaridade.Com essas informações, os gestores são 
capazes de fazer comparações e desenvolver estratégias 
de crescimento e aumento da produtividade, bem como 
medir o impacto da empresa. Sempre com o objetivo de 
guiar a organização ao crescimento, com uma maior 
faixa de lucro, clientes mais satisfeitos, maior rapidez no 

empreendimento, dentre outras características.
Além disso, os relatórios gerenciais podem ser usados 

para analisar a evolução dos departamentos dentro da 
empresa, mostrando o posicionamento dela como um 
todo.

Gestores comerciais dependem de relatórios frequen-
tes para analisar o desempenho de vendedores e fun-
cionários. Por meio deles também é possível perceber 
se o funil de vendas apresenta problemas em alguma 
etapa e se a estratégia comercial defi nida tem trazido o 
potencial de vendas esperado.

Uma abordagem mais assertiva é 
adotar uma perspectiva que se dedique 
em um determinado problema para 

assim entender como utilizar os dados para resolvê-lo. 
Suponhamos que sua loja tem na rotatividade de clientes 
o maior problema e precisa entender os motivos pelos 
quais isso acontece. Ao aplicar as métricas referentes 
a esse tema, recebe-se os relatórios necessários para 
análise do problema.

Por meio dos relatórios inteligentes é possível evitar 
problemas como: erros e discrepâncias em cálculos de 
indicadores; difi culdade para atualizar os dados; risco 
de perda de informações importantes.

Esses relatórios dispensam o trabalho manual de 
gestores e vendedores do operacional, deixando-os a 
cargo da parte analítica e estratégica do processo. Vale 
lembrar que a Inteligência Operacional personaliza esses 
relatórios. Então podem ser customizados conforme as 
necessidades e os indicadores utilizados pela loja. E por 
ser um processo automatizado garante mais confi abili-
dade nas informações, rapidez na compilação de dados 

e assertividade na leitura de métricas. Além disso, 
auxilia a reduzir custos e melhora a to-

mada de decisões no negócio.

Relatórios inteligentes 
facilitam a gestão do negócio

etapa e se a estratégia comercial defi nida tem trazido o 
potencial de vendas esperado.

Uma abordagem mais assertiva é 
adotar uma perspectiva que se dedique 
em um determinado problema para 

ser um processo automatizado garante mais confi abili-
dade nas informações, rapidez na compilação de dados 

e assertividade na leitura de métricas. Além disso, 
auxilia a reduzir custos e melhora a to-

mada de decisões no negócio.
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Profissionais
CLÍNICA IMUNOLOGIA

ENGENHARIA

TERAPIAS

ARQUITETURA

UROLOGIACIRURGIA VASCULAR

UROLOGIA
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

ORTOPEDIA CIRURGIA PLÁSTICA

ADVOCACIA

Caminhada logo pela 
manhã traz benefícios 
tanto à saúde física 
quando à mental

Ao acordar pela manhã, fazer um exercício pode não estar 
no topo de sua lista de prioridades. Contudo, começar o dia 
com uma caminhada pode trazer inúmeros benefícios para 
a saúde. Seja uma caminhada no parque, na praia, na praça 
ou na rua, a atividade é simples e uma excelente alternativa 
para quem prefere exercícios de baixa intensidade e tão 
eficazes quanto qualquer outro. 

Fazer uma caminhada, ainda que de intensidade leve, pela 
manhã pode aumentar os níveis de energia para começar 
o dia, uma vez que reduz a fadiga. Um estudo sugeriu que 
praticar a atividade regularmente pode dar mais energia 
mesmo entre pessoas que sofrem de condições médi-
cas crônicas associadas à fadiga, como câncer e doenças 
cardíacas.

Além disso, a atividade ajuda na diminuição da pressão 
arterial em indivíduos hipertensos e aumenta a produção 
do colesterol bom, chamado HDL. O HDL, vindo do inglês 
High Density Lipoprotein (Lipoproteínas de Alta Densida-
de), é considerado um bom colesterol por ajudar a remover 
outras formas de colesterol da corrente sanguínea, pro-
tegendo contra ataques cardíacos e derrames. Segundo 
especialistas, fazer caminhada melhora a resistência à in-
sulina e, consequentemente, diminui a glicemia, melhorando 
a circulação sanguínea.

Contudo, além dos benefícios físicos, a atividade tam-
bém aumenta a síntese de neurotransmissores no cére-
bro, dando a sensação de bem-estar, devido à liberação 
de endorfinas e serotoninas, que reduzem o estresse. A 
caminhada funciona como estimulante cerebral, uma vez 
que trabalha as sinapses e aumenta os neurotransmissores 
no cérebro. Fazer caminhada também ajuda a melhorar a 
concentração, o que pode ser especialmente vantajoso 
pela manhã. De acordo com um estudo realizado por pes-
quisadores da Universidade de Stanford, caminhar também 
ajuda a elevar os níveis de criatividade e aumenta em média 
60% a produção criativa. 

ENDOCRINOLOGIA

ODONTOLOGIA
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RECARGA FÁCIL, Recarga 
de cartuchos, venda e 
locação de impressoras, 
bulk ink e suprimentos 
para impressão. A mais 
completa loja de Ijuí e 
Região. Telefone/What-
sApp (55) 3332-1306. Av. 
Pinheiro Machado, 15.

 EJR TURISMO  EXCUR-
SÃO PARA AMETISTA/RS 
saída dia 10 de julho, 
EXCURSÃO PARA FOZ 
DO IGUAÇU/PR, saída 
dia 22 de Julho com 
retorno dia 24 de Ju-
lho. EXCURSÃO PARA 
MARCELINO RAMOS/
RS, saída dia 19 de 
agosto com retorno dia 
21. EXCURSÃO PARA 
AGUAS TERMAIS DE 
ITA E PIRATUBA/SC, 
saída dia 8 de outubro 
com retorno dia 12. 
Solicita-se orçamento 
para viagens, interessa-
dos, entrar em contato 
pelo fone/WhatsApp 
(55) 99964-1229 com 
ou pelo E-mail ejrtu-
rismo@bol.com.br 
com Edi. 

E M P R E I T E I R O 
FRANCISCO! Faço 
construção de casas, 
reformas, muros de 
bloco, pisos intertra-
vados, pinturas em 
gerais. Orçamento 
sem compromisso. 
Interessados tratar 
com Dari Francis-
co no celular (55) 
99110-4494 ou (55) 
99176-8451.

EDMAR FRANÇA, 
pinturas, reformas, 
limpeza de telhados 
e reformas em geral. 
CNPJ: 17.818.216/0001-
61. Contato (55) 98429-
1040.

PRECISANDO DE PINTU-
RA? Entrega de imóvel 
alugado. Experiência em 
pintura para vistoria. In-
teressados entrar em 
contato pelo número 
(55) 99125-1412.

 

AUTO-ELÉTRICA FO-
GAÇA E FOGAÇA AUTO 
AR CONDICIONADO, 
ar quente, colocação 
e consertos em veículos 
e maquinários agrícolas. 
Travas e vidros elétricos, 
sistemas elétricos em 
geral e tele socorro pelo 
fone: 3332-5185. Ave-
nida 21 de Abril, 1227 
(ao lado dos trilhos).

VENDE-SE BIZ completa, 
ano 2019. Possui freio a 
disco, carregador para 
celular. Valor da FIPE R$ 
14.200,00. Interessados 
tratar através dos con-
tatos (55) 99641-0624 
ou (55) 99189-1990.

QUER COMPRAR, 
OU VENDER? Ligue e 
anuncie: 3331.0300. 
ClassiMais, serviços, 
profissionais, bens e 
produtos.

O Prefeito Municipal de Catuípe, JOELSON ANTONIO BARONI, 
no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo 
citados, para apresentarem-se, no prazo de 10 (dez) dias após a 
publicação deste edital, no Departamento Pessoal da Prefeitura 
Municipal, na Rua Osório Ribeiro Nardes, 152, com a finalidade 
de ser empossado no cargo para qual foi aprovado. O não compa-
recimento do candidato no prazo estabelecido tornará sem efeito 
a sua Nomeação.

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO PORTARIA

4º CAROLINE MARASCA TESOUREIRO 475/2022

14º MARA CRISTINA 
KLIPSTEIN GOMES

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM

476/2022

Catuípe/RS, 28 de junho de 2022.

JOELSON ANTONIO BARONI
Prefeito Municipal de Catuípe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE 
CONCURSO PÚBLICO  N° 01/2017- EDITAL N°43/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2022 – OBJETO: Registro de 
preços para recargas, retestes , extintores novos, placas indicativas 
e luminárias de emergência para as Secretarias do Município de 
Ijuí RS. ABERTURA: 19/07/22 às 09h00min. Informações pelo 
telefone (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Li-
citações – Pregão Presencial”.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2022 – OBJETO: Contratação de 
sistema de sonorização para o desfile de 07 de setembro - SMED. 
ABERTURA: 21/07/22 às 09h00min. Informações pelo telefone 
(55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – 
Pregão Presencial”.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2022 – OBJETO: Contratação 
de empresa para serviço de instalação de sistema de alarme com 
monitoramento em Escolas do Município - SMED. ABERTURA: 
25/07/22 às 09h00min. Informações pelo telefone (55) 3331-8219 ou 
no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – Pregão Presencial”.

Ijuí/RS, 28 de junho de 2022.
Andrei Cossetin Sczmanski

Prefeito

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
AVISO DE LICITAÇÃO
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Indicadores 
econômicos
MERCADO IMOBILIÁRIO

CUB - RS - JUNHO NBR 12.721 - Versão 2006

VENDE-SE PRÉDIO 
COMERCIAL COM 
MORADIA, área cons-
truída 165m², terreno 
medindo 14x24 m, nos 
fundos com sobra pra 
construção. Óti ma lo-
calização próximo ao 
Senai. Aceita-se carro 
ou caminhão. Tel. (55) 
9 9964 1229.

VENDE-SE TERRENO 
a 5 quadras da Caixa 
Econômica Federal, com 
370m2. Localizado na 
Rua Francisco Berenhau-
ser. Valor R$ 450.000,00. 
Interessados Tratar 
através do contato 
(55) 99140-7136.

ALUGUEL
Indicador (%)

Válido para correção de imóveis com período anual. O cálculo do reajuste é feito pelo
índice do mês anterior. Os índices desta tabela mostram o acumulado de 12 meses.

Jan. Mar.Fev. Abr.
IPC (IEPE)
INPC (IBGE)
IPC (FIPE/USP)
IGP-DI (FGV)
IGP-M (FGV)
IPCA (IBGE)
Média do INPC e do IGP-DI

13,07
10,16
9,73
17,74
17,78
10,06
13,95

12,13
10,60
9,60
16,71
16,91
10,38
13,66

11,79
10,80
10,33
15,35
16,12
10,54
13,08

11,37
11,73
10,96
15,57
14,77
11,30
13,65

12,63
12,47
12,26
13,53
14,66
12,13
13,00 

Mai.

Projetos

Residenciais

R-1 (Residência Unifamiliar)

Padrão de
acabamento

Projetos 
padrões R$ / m²

Baixo
Normal

Alto

R1 - B
R1 - N
R1 - A

PP-4 (Prédio Popular)
Baixo

Normal
PP 4 - B
PP 4 - N

R-8 (Residência Multifamiliar)
Baixo

Normal
Alto

R8 - B
R8 - N
R8 - A

Normal
Alto

R 16 - N
R 16 - AR-16 (Residência Multifamiliar)

PISPIS (Projeto de Interesse Social)
RP1QRPQ1 (Residência Popular)

Comerciais
Normal

Alto
CAL 8 - N
CAL 8 - ACAL-8 (Andares Livres)

Normal
Alto

CSL 8 - N
CSL 8 - ACSL-8 (Salas e Lojas)

Normal
Alto

CSL 16 - N
CSL 16 - ACSL-16 (Salas e Lojas)

GIGI (Galpão Industrial)

2.001,87
2.588,26
3.493,02
1.920,21

2.555,44
1.842,26
2.234,19
2.864,72
2.183,60
2.899,59
1.455,33
2.036,71

2.856,34
3.249,98
2.232,77
2.571,98
3.007,16
3.463,71
1.155,79

INCC-M Mês Ano 12 meses
Maio/2022 1,49% 4,27% 11,20%

Índice
1.001,923
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• VENDE 153 HA, COM SEDE BOA,
COM POSSIBILIDADE DE COMPRAR 

+MAIS 37 HA E ARRENDAR +MAIS 150 HA.
• SITIO NO ITAI, TERRENO
BAIRRO 15 DE NOVEMBRO.

LOCAÇÃO
36/21 – Casa alve. 02 dorm. sala. Coz. Lav. pátio seguro – R$ 680,00 + acessór – T de Souza
35/21 – casa alve. 03 dorm. 02 salas, lavanderia, 02 banheiros, cozinha, garagem – R$ 750,00 
mais água, luz e IPTU  
06/22 – Casa mista, 02 dorm, sala, coz, lav. pátio R$ 680,00 + água luz IPTU – Sol Nascente 
17/22 – Casa de madeira, 03 dorm. sala estar, cozinha, banheiro, lavanderia, cobertura para 
veiculo – R$ 585,00 mais água, luz e IPTU – Centro
00/00 – Apto 01 dorm. Sala. Coz. Ban. Box gar. – R$ 750,00 + cond. R$ 107,21, água, luz e IPTU, 
tudo individualizado - Centro
22/21 – Apto 02 dorm. Sala. Coz. Ban. Chur. Lav. box gar – R$1.100,00 + acessórios - Centro
26/21 – Apto 02 dorm. sala estar/jantar, coz. Ban. Lav. Gar. – R$ 1.100,00 + cond - B Burtet
07/22 – Apto 03 dorm. Sala. Cozi. Ban. Lav. Gar –  R$ 950,00 + acessórios - Centro
15/22 – Apto suíte, sala estar, cozinha, lav, elev – R$ 900,00 mais cond mais IPTU – Centro
00/00 – Apto alto padrão – valor a consultar – Centro
00/00 – Apto 03 dorm – valor a consultar - Centro
14/22 – Sala Comercial – 466m2 – R$ 1.100,00 mais água, luz e IPTU – Bairro da Penha
27/21 - Sala Comercial – 60 m2 – R$ 1.500,00 mais água luz e IPTU – Bairro Burtet 
37/21 – Sala Comercial, 130m2 –Av Alfredo Steglisch–R$ 2.500,00 mais água, luz e IPTU 
04/22 – Sala Comercial – Av Getulio Vargas – R$ 1.800,00 mais água, luz e IPTU
38/21 – Sala Comercial, 80m2 –Av Alfredo Steglisch R$ 1.500,00 mais água, luz e IPTU  
08/22 – Sala Cml. saguão, sala janta/coz. lav. dormit. ban. – R$ 800,00 + cond. – Elizabeth
11/22 – kitnet – R$ 580,00 mais condomínio + condomínio, luz e IPTU - Centro
00/00 – Kitnet – R$ 580,00 mais água, luz e IPTU – Bairro Elizabeth
00/00 – Kitnet – R$ 680,00 mais água, luz e IPTU – Bairro Elizabeth
15/22 – Prédio cml/residencial – apto suíte, 02 domitórios, escritório, cozinha, lavanderia, 03 
banheiros, churrasqueira, garagem - 02 níveis na parte superior  – R$ 3.000,00 – Centro  

TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS COM EXCELENTES OPORTUNIDADE
 DE BONS NEGÓCIOS CONSULTE-NOS 



Quarta-feira, 29 de junho de 20228



Jornal da Manhã 9Quarta-feira, 29 de junho de 2022

Governo regulamenta reembolso de transporte 
usado pelo presidente no período eleitoral

A Secretaria de Controle Interno da Presidência da República 
emitiu uma portaria determinando como o partido do chefe do 
Executivo deve ressarcir a União quando ele estiver em campanha 
eleitoral durante o exercício do mandato. As definições e regras 
foram publicadas ontem no Diário Oficial da União. O documento 
lista "os fluxos, as rotinas, os procedimentos e as responsabilidades 
relativos aos ressarcimentos das despesas com o uso de transporte 
oficial" pelo presidente e sua comitiva durante deslocamentos para 
eventos ou campanhas eleitorais. As despesas de transporte incluem 
uso dos veículos, as despesas de pedágios, taxas aeroportuárias e 
portuárias, hospedagem dos condutores, entre outras.

Defesa de Milton aponta parcialidade de 
juiz e pede revogação definitiva de prisão

A defesa do ex-ministro Milton Ribeiro apresentou ontem ao 
Tribunal Regional Federal uma petição na qual aponta “ausência de 
imparcialidade” do juiz ao prestar informações no Habeas Corpus, 
pedindo ainda seu deferimento para que a prisão seja revogada defi-
nitivamente. A ideia da defesa é que, com o eventual acolhimento dos 
seus argumentos, ela possa estender o entendimento da suspeição e 
da imparcialidade para toda a investigação com o objetivo de anulá-
la. “A situação ora reportada é surpreendente e merece a atenção 
dessa Colenda Corte. Numa singela análise do Ofício elaborado e 
encaminhado pelo Juízo Coator se revela excessivo juízo de valor e 
até mesmo eloquência acusatória, como se o destino do aqui Paciente 
(que ocupa a condição de investigado) já estivesse definido e selado”. 

Temer e Alckmin 
se encontram em SP

Michel Temer (MDB) e Geral-
do Alckmin (PSB) encontraram-
se durante uma hora em São 
Paulo. A conversa serviu para 
baixar a temperatura entre a 
campanha de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), que terá o ex-
governador no posto de vice, 
e o ex-presidente. Temer vinha 
demonstrando incômodo com a 
maneira como seu legado vem 
sendo desconstruído pelo PT.

trilhões de reais é o valor da dívida 
pública do País em maio de 2022, 
disse, ontem, o Tesouro Nacional. Valor 
subiu 2,01% em relação a abril.

Aras defende valorização 
do acolhimento pelo MP

O procurador-geral da Repúbli-
ca (PGR), Augusto Aras, defen-
deu a necessidade do Ministério 
Público valorizar o "acolhimento" 
e disse que era importante lembrar 
que a "vítima não tem culpa". O 
PGR participou do lançamento do 
Movimento Nacional em Defesa 
das Vítimas, projeto do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP), em parceria com a 
Procuradoria Geral da República 
e a Escola do Ministério Público 
da União, com o objetivo de 
desenvolver ações coordenadas 
em busca da proteção integral e 
promoção de direitos e de apoio 
às vítimas no MP brasileiro.

POLÍTICA

Delegado que investiga Ribeiro deixa setor

5,7

Líder do governo diz que 
vai ao STF contra CPI

O delegado da Polícia Federal 
Bruno Calandrini, que cuida da 
investigação sobre um suposto 
esquema de corrupção na gestão 
do ex-ministro da Educação Milton 
Ribeiro, vai deixar o grupo da 
PF de Brasília responsável pelas 
investigações contra políticos 
com foro privilegiado, conhe-
cido como Cinq (Coordenação 
de Inquéritos).

Segundo integrantes da PF, 
Calandrini já havia pedido para 
deixar o grupo no início do mês 
de maio, antes da deflagração da 
operação que resultou na prisão 
de Milton Ribeiro. A sua saída 
foi autorizada com a condição 

Carlos Portinho

O líder do governo no Sena-
do, Carlos Portinho (PL-RJ), 
afirmou ontem que pretende 
recorrer ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) caso a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
do MEC, apresentada ontem 
pela oposição, seja instalada. O 
senador governista argumenta 
que há outros pedidos de CPIs 
que aguardam na fila para serem 
abertas antes pelo presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG). Mais cedo, Porti-
nho e o senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) protocolaram um 
requerimento em qual solicitam 
o respeito à ordem cronológica 
dos colegiados.

O pedido de governistas 
para Pacheco seguir a "ordem 
cronológica" dos pedidos antes 
de deliberar sobre a a CPI do 
MEC não deve surtir resultado. 
Segundo a assessoria do parla-
mentar, não há uma exigência 
para que ele decida na ordem 
em que cada uma foi apresen-

tada. O texto exige apenas que 
o pedido contenha "o fato a ser 
apurado, o número de membros, 
o prazo de duração da comissão 
e o limite das despesas a serem 

O procurador-geral da Re-
pública (PGR), Augusto Aras, 
defendeu a necessidade do 
Ministério Público valorizar o 
"acolhimento" e disse que era 
importante lembrar que a "ví-
tima não tem culpa". O PGR 
participou do lançamento do 
Movimento Nacional em Defesa 
das Vítimas, projeto do Con-
selho Nacional do Ministério 
Público (CNMP).

Lula costura ida de 
França para o Senado 

de que ele continue à frente 
desse inquérito.

Na semana passada, após a 
deflagração da operação, Ca-
landrini enviou uma mensagem 
a colegas afirmando que houve 
interferência da cúpula da PF 
no caso, depois que não foi 
autorizada a transferência de 
Milton Ribeiro de São Paulo 
para Brasília.

Ele também foi responsável 
por solicitar a inclusão do 
ministro da Economia Paulo 
Guedes como investigado em 
um inquérito sobre desvios no 
fundo de pensão dos Correios, 
o Postalis.

Cármen Lucia pede manifestação da PGR

realizadas".
O pedido dos senadores aliados 

do presidente Jair Bolsonaro (PL) 
foi feito minutos após o líder da 
oposição, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), protocolar o pedido 
de abertura da comissão que quer 
investigar suspeitas de corrupção 
no MEC durante a gestão do 
ex-ministro Milton Ribeiro, alvo 
de operação da Polícia Federal 
na semana passada."Sempre há 
(possibilidade de recorrer ao 
STF). E dessa vez Randolfe não 
está correndo sozinho, como na 
CPI da Covid" disse Portinho.

Na fila de CPIs que aguardando 
na gaveta de Pacheco está uma 
proposta pelo próprio líder do 
governo, sobre obras paradas do 
MEC em gestões passadas; uma 
de Eduardo Girão (Podemos-CE), 
sobre a atuação do narcotráfico 
no Norte e Nordeste do país, e de 
Plínio Valério, sobre a atuação 
de ONGs na Amazônia. Os três 
pedidos também contam com 
assinaturas suficientes.

Delegado Bruno Calandrini 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), avaliou que as suspeitas de irregu-
laridades no Ministério da Educação e de interfe-
rência do presidente Jair Bolsonaro na apuração 
são graves e mandou a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) se manifestar sobre um pedido 
de investigação feito pelo deputado Israel Batista 
(PSB-DF). Ele quer apurar o possível envolvimento 
do presidente no caso.

Após mencionar trechos do pedido feito pelo 
parlamentar de oposição, ela decidiu: "Considerando 
os termos do relato apresentado e a gravidade do 
quadro narrado, manifeste-se a Procuradoria-Geral 
da República."

Um inquérito aberto pela Polícia Federal apura 
a atuação de pastores lobistas na pasta durante a 
gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, que chegou 
a ser preso preventivamente na semana passada, 

mas depois foi solto. O presidente, porém, não é 
alvo da investigação.

Em um requerimento feito ao Supremo Tribunal 
Federal, contudo, o deputado quer que seja apurado 
se Bolsonaro teve envolvimento nas irregulari-
dades no MEC, e se também tentou interferir na 
investigação aberta contra Ribeiro. A partir do 
parecer, em que a PGR vai dizer se concorda ou 
não com uma investigação do presidente, Cármen 
Lúcia vai analisar os próximos passos.

Israel Batista destacou que, "segundo o próprio 
Ministério Público, há elementos que indicariam 
a possibilidade de vazamento das apurações no 
caso, com possível interferência ilícita por parte 
de Jair Bolsonaro". Também escreveu que há "o 
relato de que o investigado manteve conversa 
telefônica com o senhor presidente da República, 
na qual teria sido advertido de Operação Policial ."
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O senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE) adiou, pela terceira 
vez, a leitura do relatório da pro-
posta de emenda à Constituição 
(PEC) que busca ampliar em R$ 
200 o valor do Auxílio Brasil e 
do Vale-Gás, além da criação 
de um voucher no valor de R$ 
1 mil para os caminhoneiros. A 
expectativa era de que o relator 
da matéria protocolasse seu 
parecer às 18h de ontem, mas 
ela não se confirmou. A nova 
previsão é de que a leitura ocorra 
às 9h30 de hoje.

O anúncio do adiamento foi 
dado após o ex-líder do governo 
se reunir com o presidente do 
Senado Federal, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), para tratar da PEC. A 
conversa serviu para que Bezerra 
alinhasse os últimos detalhes da 
proposta com o senador mineiro 
antes de levá-la a votação. A 
postergação, porém, ameaça a 
votação da proposta, que pode 
não ocorrer nesta semana em 
razão do risco de baixo quórum 
no plenário.

Bezerra é o relator da PEC, que 
tem a autoria do líder do gover-
no no Senado, Carlos Portinho 
(PL-RJ). O objetivo do governo 
com a proposta é mitigar os 
impactos da flutuação no preço 

COMBUSTÍVEIS 

Relator adia, pela 3ª vez, 
entrega de parecer da PEC

Senador Fernando Bezerra (MDB-PE) deve ler proposta na manhã de hoje

dos combustíveis. Inicialmente, 
a PEC foi criada com objetivo 
de ressarcir integralmente os 
estados e municípios que de-
cidissem zerar as alíquotas dos 
combustíveis. No entanto, diante 
do temor pela baixa adesão de 
governadores e prefeitos à me-
dida, o governo buscou alterar 
o teor do projeto, objetivando a 
ampliação de programas sociais 
já existente, além da criação de 
novos benefícios.

Bezerra atribui a necessida-

de de mudar o viés do projeto 
em razão da ineficácia, até o 
presente momento, do projeto 
aprovado pelo Congresso e que 
busca fixar em 17% o teto do 
ICMS sobre os combustíveis. 
“O projeto ainda não produziu 
os efeitos que dele se espera. 
Após a sanção, a gente percebeu 
pelas iniciativas, que já estão 
formalizadas por parte dos 
estados, que eles se colocaram 
contrários à redução tributária, 
havendo iniciado ações de judi-

cialização da matéria”, justifica.
“Os recentes aumentos tam-

bém ampliaram as dúvidas 
sobre muitos senadores sobre 
a efetividade das reduções 
tributárias poderem chegar na 
ponta. Por isso, ao longo da 
semana, começamos a trabalhar 
caminhos alternativos para que 
pudéssemos levar aos colégios 
de líderes, onde externamos 
algumas alternativas, ouvindo 
todas essas preocupações e en-
caminhamos algumas ideias”, 
prosseguiu.

Segundo o senador, as ideias 
propostas em consonância com 
o governo estão a de elevar o 
Auxílio-Gás de R$ 50 para o 
valor equivalente a um botijão 
de gás, a ser pago bimestralmente 
aos beneficiários. O relator es-
tima impacto de R$ 1,5 bilhão 
com a iniciativa; criar um be-
nefício aos transportadores de 
carga no valor de R$ 1 mil para 
abastecimento com diesel. Essa 
medida custaria R$ 5,4 bilhões e 
atenderia 900 mil caminhoneiros 
e a compensação aos Estados 
para garantia da gratuidade no 
transporte público aos idosos. 
Objetivo da União é aliviar o 
sistema e diminuir a pressão 
sobre a tarifa de ônibus. 

Gaúchos podem 
fazer resgate do 
Receita Certa 

Inscrições do 
Sisu começam 
terça-feira

A menos de um mês para o fim 
do prazo para resgate da Receita 
Certa, modalidade da Nota Fiscal 
Gaúcha (NFG), o governo do Rio 
Grande do Sul já pagou mais de 
590 mil nesta segunda rodada — 
cerca de R$ 26 milhões, segundo 
o Estado. Contudo, mais de 1,2 
milhão de premiados ainda não 
fizeram a solicitação até ontem.

Lançada em agosto de 2021, 
a Receita Certa é uma ação do 
governo estadual para distribuir 
parte do incremento real da arre-
cadação com o ICMS proveniente 
do comércio varejista. Quando a 
arrecadação do setor cresce durante 
um trimestre, parte do incremento 
é devolvido aos cidadãos que 
pediram CPF nas notas fiscais.

Segundo a Receita Estadual, o 
crescimento do varejo em janeiro, 
fevereiro e março (comparado com 
o mesmo período do ano anterior) 
foi de 10,9% — R$ 73 milhões 
serão devolvidos aos cidadãos 
consumidores cadastrados. 

Começaram ontem  as 
inscrições para o segundo 
processo seletivo de 2022 do 
Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu). Os candidatos às 
vagas que serão oferecidas 
pelas instituições públicas de 
ensino superior deverão ficar 
atentos porque o prazo é curto, 
e terminará no dia 1º de julho.

A consulta para as vagas 
neste segundo processo se-
letivo teve início no dia 15, 
por meio do Portal Único de 
Acesso ao Ensino Superior. 
Para acessá-lo, clique aqui.

Por meio da consulta, é 
possível visualizar as vagas 
ofertadas por modalidade de 
concorrência, cursos e turnos, 
instituições e localização dos 
cursos. Também é possível 
acessar a íntegra do docu-
mento de adesão de cada uma 
das instituições que aderiram 
ao Sisu.

Augusto Pestana faz 
reforma na UBS 

Nesta semana, foi assinada a ordem de início das obras para a 
execução da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de 
Augusto Pestana, que será executada conforme contrato firmado 
com a empresa Construtora Lopes LTDA, vencedora da licitação.

Segundo a prefeitura, a reforma contemplará a ampliação em 
parte sobre a cobertura existente e também sobre o recuo lateral 
e de fundos, onde serão construídas salas para um ambulatório de 
saúde mental, uma sala de reuniões para capacitações e atividades 
coletivas, um almoxarifado para armazenar o material ambulato-
rial e odontológico, uma sala para as agentes de endemias, uma 
sala para arquivo de documentos, um consultório farmacêutico, 
e ainda a ampliação da lavanderia.

Os recursos financeiros são provenientes do edital da Secretaria 
Estadual de Saúde, em que o município foi contemplado com o 
valor de R$ 351.643,32. A contrapartida da Administração mu-
nicipal será de R$ 280.112,06, totalizando  um investimento no 
valor de R$ 631.755,38.

Segundo a secretária de Saúde, Fernanda Haas, a obra de 
ampliação e reforma da UBS acontece devido à necessidade de 
adequação da estrutura física, que se mostrou deficitária através 
da experiência de uso da unidade, proporcionando um melhor 
atendimento aos usuários dos serviços de saúde do município. A 
previsão para a execução é de oito meses.

Em função da obra, a Secretaria de Saúde comunica que o acesso 
para a Sala de Vacina será pela lateral, onde fica a ambulância, 
ou pela recepção. Pede-se a compreensão de todos neste período 
de reformas.

Luz mais 
cara ainda 

Menos de um mês depois de 
o governo conseguir privatizar 
a Eletrobras, a conta de ener-
gia subiu em até 64%. Difícil 
entender como ainda tem ci-
dadão que defende a privati-
zação das estatais a exemplo 
das empresas de energia, jus-
tamente as lucrativas e que 
depois de privatizadas, só fa-
zem recair sobre os brasileiros 
a conta pesada dos serviços 
que realizam.

Há muito discurso circulan-
do junto à população menos 
informada sobre as vanta-
gens das privatizações, mas o 
fato é que elas fazem as coi-
sas melhorarem apenas para 
acionistas e uma parcela da 
classe política que se favorece 
com um mercado da desesta-
tização, engordando o cofre 
dos governos. Se a compra de 
imunizantes gerava propinas 
no governo, imaginem a ven-
da de uma concessionária de 
energia.

É fato que o Estado tem 
pouco poder de investimentos 
para acompanhar as inova-
ções tecnológicas como conse-
gue a iniciativa privada. Mas, 
isso também não é porque o 
Estado não tenha dinheiro. 
É muito mais porque verbas 
públicas milionárias (a arre-
cadação de impostos no Brasil 
foi recorde esse ano) são des-
tinadas a outras contas, algu-
mas delas secretas, e o recurso 
público tem servido para cor-
rupção no MEC em troca de 
favores políticos, entre tantas 
outras coisas que vemos acon-
tecendo há mais governos.

O Tribunal de Contas da 
União quer agora explicações 
do governo federal, por exem-
plo, sobre as 28 milhões de 
doses de vacinas contra a Co-
vid-19 que estão armazenadas 
e não foram distribuídas no 
país, correndo um riso alto de 
terem sua validade vencida. 
Dinheiro público mal empre-
gado. Outras tantas milhares 
de doses poderão vencer nas 
próximas semanas.

A luz ficou mais cara. Os 
combustíveis voltaram a subir, 
os planos de saúde tiveram re-
ajustes recordes. O SUS encon-
tra dificuldades de entregar 
medicamentos. O país está, li-
teralmente, num apagão eco-
nômico e social. A solução não 
é diminuir o Estado ou torná-
lo mínimo, mas saber gerir 
as contas públicas e respeitar 
o dinheiro que a população 
paga por meio dos impostos.  

 



SEGURANÇA

Número de mortes 
violentas cai 6% em 2021 
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O Brasil teve queda de 6% no 
número de mortes violentas em 
2021, segundo informações do 
Anuário Brasileiro de Seguran-
ça Pública divulgadas ontem. 
Foram 47,5 mil mortes no ano 
passado, contra 50,4 mil em 
2020. Com isso, o País atingiu o 
patamar mais baixo desde 2011, 
quando foram registradas 47,2 
mil mortes violentas.

A queda nos assassinatos no 
país foi antecipada pelo Monitor 
da Violência em fevereiro. O per-
centual aferido foi próximo: 7%. 
O número não incluía, porém, os 
casos de mortes por intervenção 
policial, cujo balanço foi divul-
gado separadamente. 

Os números divulgados pelo 
Anuário compõem as chamadas 
mortes violentas intencionais, ou 
seja, os homicídios, os latrocí-
nios, as lesões corporais seguidas 
de morte e as mortes cometidas 
pela polícia. O Anuário mostra 
que houve 47.503 mortes violen-
tas em 2021, uma queda de 6% 
em relação a 2020 (quando foram 
registrados 50.448 assassinatos); 
a região Norte foi a única do País 
que registrou alta no período: 
9%; Amazonas teve o maior au-
mento entre 2020 e 2021 (49%); 
o Amapá tem a maior taxa do 
País, com 53,8 mortes por 100 
mil habitantes; e seis Estados 
registraram aumento nas mortes 
violentas.

As armas de fogo permanecem 
como o principal instrumento 

utilizado para matar no País: 
elas foram utilizadas em 75% 
dos homicídios dolosos e em 
66% dos latrocínios. Cerca de 
35% das mortes foram cometi-
das aos fins de semana (sábado 
e domingo). Homens foram 
90% das vítimas de homicídios 
e latrocínios, e mulheres, 10%. 
As mortes causadas por policiais 
praticamente apenas vitimaram 
homens (99,2%). Pessoas negras 
foram 78% das vítimas de ho-
micídios e 84% das vítimas de 
mortes cometidas por policiais.

Presidente do Fórum da Se-
gurança Pública, Renato Sérgio 
de Lima diz que a redução das 
mortes violentas intencionais 
precisa ser louvada, mas pondera 
que o Brasil ainda é um país 
muito violento. "Essa queda 
não consegue mudar o cenário 

Em um período de 12 meses, 
entre maio de 2021 e maio de 
2022, o Rio Grande do Sul teve 
o total de 2.725 casos de estupro 
de vulnerável, segundo dados 
da Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública (SSP). São sete 
crianças ou adolescentes até 13 
anos violentadas sexualmente 
por dia no Estado.

Deste total, 2.276 foram me-
ninas, o que corresponde a 83% 
dos casos. Outros 443 casos 
(17%) foram registrados com 
meninos.  

Só nos primeiros cinco meses 
de 2022, mil ocorrências de 
estupros de crianças nesta faixa 
etária foram registradas. Janeiro 
foi o mês com o maior número de 
registros, com 286 ocorrências. 
Menores de idade de até 13 anos 
são 60,6% (cerca de 36,6 mil) 
das vítimas de estupros. Do to-
tal, 28,9% têm de 10 a 13 anos, 
20,5% de cinco a nove anos e 
11,3% de zero a quatro anos. 
Na maioria dos casos, 86,9%, 
a vítima é do gênero feminino. 

A delegada Eliana Parahyba 

Lopes, diretora da Divisão 
Especial da Criança e do Ado-
lescente da Polícia Civil (Deca), 
destaca que 84% dos casos são 
registrados dentro de casa por 
alguém em quem a criança con-
fia. Segundo ela, há um aumento 
das ocorrências envolvendo, 
além do pai, a mãe da criança.  
"Ou é o pai, o padrasto, ou o 
avô. Estamos tendo, também, 
muitos casos da mãe, a genitora 
em que, em muitos casos, ela 
tem uma conduta ativa ou ela 
se omite sobre a situação que 
ocorre dentro do seio familiar", 
comenta.

A delegada destaca a impor-
tância de efetuar a denúncia aos 
órgãos competentes. Ela ressalta 
que é possível denunciar de for-
ma anônima e sem sair de casa.

Para denunciar, pode-se pro-
curar a Brigada Militar e a 
Polícia Civil, por meio do 190, 
no caso da BM, ou se deslocar 
até a delegacia mais próxima. 
. É possível utilizar o Disque 
Denúncia pelo 181. O Disque 
100 também aceita denúncias.

RS registra sete estupros de 
vulnerável por dia em 1 ano

de medo e insegurança ao qual 
a população brasileira está sub-
metida", afirma.

Ele lembra que, segundo o 
sistema de dados do Escritório 
das Nações Unidas para Crimes 
e Drogas, o Brasil é o país com 
o maior número absoluto de ho-
micídios do planeta. Com uma 
população equivalente a 2,7% 
da população global, o Brasil 
respondeu por cerca de 20,5% 
dos homicídios registrados no 
mundo em 2020.

O pesquisador também diz que 
a redução das mortes violentas 
não é consequência de uma 
política de segurança nacional, 
mas de outros fatores, como 
as mudanças demográficas, as 
políticas locais de prevenção à 
violência e as ações do crime 
organizado.

Plantão

A Polícia Civil deu cumpri-
mento a mandado de prisão 
preventiva contra um homem, 39 
anos, suspeito de ter cometido 
o crime de homicídio contra 
Ivanes Marcos Batista da Silva, 
31 anos. O homem foi morto no 
último dia 16, em Ametista do 
Sul.  A prisão foi feita com apoio 
da BM. O suspeito foi conduzido 
ao sistema prisional.

PRISÃO MACONHA
Um caminhão com placas de 

Araquari (SC) foi apreendido 
com cerca de uma tonelada de 
maconha em Ipê, na Serra. A 
ocorrência foi registrada pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). O motorista do cami-
nhão, natural do Paraná, foi 
preso e, segundo a corporação, 
tem antecedentes por tráfico de 
drogas.  

TRÁFICO
 A Brigada Militar de Bom 

Progresso, durante ações da 
Operação Narco Brasil, pren-
deu um homem por tráfico de 
drogas em Tiradentes do Sul. A 
prisão ocorreu na BR-468, após 
abordagem de um veículo. Foram  
apreendidos 21,7 Kg de maconha 
Skank e outras cinco porções, 
pesando 4,3 gramas, de cocaína. 

ASSALTO
Um ônibus de Marau teve a 

viagem interrompida após uma 
ação de bandidos na RSC-480, 
em Erval Grande. O coletivo, 
estava viajando ao Paraguai, 
quando um veículo com quatro 
bandidos fortemente armados, 
fez o motorista parar. Os cri-
minosos roubaram dinheiro, 
celulares e joias e fugiram.

A Penitenciária Modulada de 
Ijuí contará com uma ampliação 
na sua rede de segurança nos 
próximos meses. Conforme 
o coordenador de projetos da 
Penitenciária, Cidinei Cicho-
ves, tudo está sendo negociado. 

Coordenador Cidinei Cichoves

Penitenciária Modulada 
pode receber bloqueadores 
de celular e mais câmeras
Oficialmente, ainda é necessário 
alguns ajustes para confirmar a 
instalação dos bloqueadores na 
instituição. "Temos trabalhado 
e conversado com a Secretaria 
de Segurança Pública sobre 
isso  e há previsão de adquirir 
bloqueadores até o fim do ano e 
há interesse de vir para Ijuí. Isso, 
no entanto, não está confirmado, 
pois é um avanço na área de 
segurança para nós, pois sabe-
mos  que há telefones dentro da 
penitenciária e isso faz com que 
os apenados continuem come-
tendo crimes onde não deveriam 
estar fazendo crimes", relata. 
Segundo ele a promessa está 
para se concretizar e há prazos 
e planos, o que significaria um 
avanço na segurança prisional 

da Modulada. 
Outro avanço, segundo 

Cichoves, é na questão de 
instalação de câmeras de cer-
camento eletrônico e video-
monitoramento. "Na frente da 
penitenciária, para questões de 
inteligência e investigação é um 
local estratégico. Assim que co-
meçarmos a fazer esse processo 
de cercamento no Município, 
a Penitenciária é onde vai ser 
instalada uma câmera. Nesse  
espaço ajudará na segurança. 
Internamente, temos todos os 
módulos com monitoramento. 
Vamos instalar na região do 
pórtico, pois há grande circu-
lação de pessoas e arremessos, 
para aumentar a segurança dos 
visitantes", completa.

AGRESSÃO
Um homem ficou ferido após 

levar golpes de facão no bairro 
Zachia em Passo Fundo durante 
a tarde de ontem. Segundo infor-
mações, o homem, 38 anos, se 
desentendeu com o seu sobrinho, 
por motivos não esclarecidos 
foi agredido e levou golpes de 
facão na cabeça, peito e região 
da cintura. Ele foi conduzido em 
estado grave ao Hospital.

OPERAÇÃO
A Polícia Civil prendeu seis 

pessoas durante operação, na 
manhã de ontem, contra sus-
peitos de efetuarem roubos de 
veículos em Porto Alegre. Entre 
os alvos está uma mulher, detida 
no bairro Restinga, dois homens 
presos no bairro Aparício Borges 
e outro em Cachoeirinha. Um dos 
criminosos já havia sido preso na 
última sexta-feira em Viamão.
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ENSINO 

MP faz seminários de 
repactuação da Educação

Em Ijuí as escolas foram 
adaptadas à nova modalidade de 
ensino com o uso dos Chrome-
books, que auxilia no trabalho 
pedagógico dos professores, 
proporcionando aos alunos uma 
motivação maior para estudar de 
forma diferente, ampliando as 
possibilidades de aprendizagem 
de forma lúdica, dinâmica e 
atrativa, potencializando e en-
riquecendo também a pesquisa. 

A diretora da Escola Muni-
cipal Davi Canabarro, Francieli 
de Oliveira, avalia de forma 
positiva o uso da tecnologia na 
educação dos alunos. "Estamos 
vivendo um momento novo na 
educação, onde a nova rotina 
imposta pela pandemia, fez 
com que o uso da tecnologia 
se tornasse essencial na escola, 

facilitando assim o acesso a 
novos conhecimentos. Enquan-
to professores estamos muito 
satisfeitos e contentes com o 
investimento realizado, pois a 
aquisição dos chromebooks, foi 
um ganho para a educação do 
nosso município."

Ela informa que o educan-
dário recebeu 30 chromebooks 
do Executivo Municipal, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação, para contemplar os 
205 alunos. "Na escola os alunos 
da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 1 utilizam a tec-
nologia para estudos, pesquisas 
e jogos pedagógicos. A chegada 
desses aparelhos foi realmente 
um prêmio para a educação do 
nosso município, os alunos estão 
gostando muito."

Davi Canabarro avalia 
o uso de tecnologia 

O Centro de Integração 
Empresa-Escola (Ciee) é uma 
associação reconhecida como 
entidade de assistência social 
que, por meio de diversos 
programas, dentre eles o de 
aprendizagem e o estágio de 
estudantes, possibilita aos 
adolescentes e jovens diversas 
oportunidades para entrar no 
mercado de trabalho. 

O supervisor executivo na 
região de Ijuí, Elemar Lenz, ex-
plica que o Centro tem tido bons 
resultados ao longo do ano, 
com oportunidades ampliadas 
no município. “O cenário no 
Ciee não muda muito, temos 
demanda para os acadêmicos 
de Administração, Ciências 
Contábeis, Pedagogia e para os 
estudantes de Ensino Médio”, 
explica Lenz, destacando que o 
Centro precisa de adolescentes 
para as vagas de aprendizagem 
disponibilizadas. 

Para participar do Programa 
Jovem Aprendiz, Lenz explica 
que o adolescente deve ter 14 

Em encontro de diretores, CRE premia estudantes 

Encontros regionais ocorreram nos municípios de Ijuí, Três Passos, Santa Rosa, Cerro Largo e Santo Ângelo

Diretores e vice-diretores 
das escolas estaduais de abran-
gência da 36ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE) 
participaram ontem de uma 
reunião no centro de eventos 
da Unijuí. Conduzido pela 
coordenadora regional Eveline 
Eberle, o encontro teve agenda 
com assuntos pertinentes às 
atividades organizacionais e 
pedagógicas e oportunizou 
também a entrega de premiação 
da segunda edição do Concurso 
Fotografia na Escola. 

Os alunos vencedores das ca-
tegorias Anos Iniciais, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio 
desse concurso, realizado em 
parceria com a Associação 
Comercial e Industrial de Ijuí 
(ACI), receberam um celular 
de prêmio. “O concurso teve 
objetivo de promover um olhar 
sensível dos alunos através do 
tema Um olhar para o planeta 
e mobilizou os alunos”, co-
mentou a coordenadora. As 
fotografias participantes estão 
reunidas em uma galeria virtu-

al, que pode ser conferida por 
todos interessados, através do 
link https://abre.ai/concurso-
fotografia2022. 

Após o encerramento do 
concurso de fotografia, a coor-
denadora Eveline Eberle fez a 
apresentação da terceira edição 
do Salão Artístico Estudantil, 
incentivando a participação das 

Alunos utilizam os chromebooks no processo de aprendizagem das aulas

Ciee de Ijuí está com 
oportunidades aos jovens

escolas neste projeto de arte-
educação, também aberto às 
escolas municipais e privadas. 
É promovido pelo Jornal da 
Manhã, que fará seu lançamen-
to no próximo sábado.

Eveline Eberle informou 
ainda que as escolas do campo 
São Pio X de Bozano e a Eu-
sebio de Queiroz de Catuípe 

Estudantes premiados Isabelly Weide, Michel Calonego e Matheus Matschinske

anos ou mais e as vagas de es-
tágio são para os com 16 anos 
ou mais. 

As inscrições podem ser fei-
tas tanto no site do Ciee quanto 
na agência presencial. “A gente 
não abre mão de atender o 
estudante aqui junto com suas 
famílias, para que possamos 
orientar esse acesso ao mundo 
do trabalho e esclarecer dúvidas 
que eles tenham sobre estágio 
e programa de aprendizagem”, 
destaca Lenz.

O supervisor explica que 
o programa de aprendizagem 
oportuniza vagas de emprego 
com quatro horas diárias, que 
concilia o estudo e o trabalho, 
e o de estágio com seis horas 
diárias. “Nas vagas de aprendi-
zagem o rendimento é a partir de 
R$ 650 e nas de estágio a partir 
de R$ 900. O mais importante 
nesse processo é a aprendi-
zagem que o estudante terá. 
Temos ótimas oportunidades e 
o salário varia, esses são apenas 
os essenciais.”

A Promotoria Regional da Educação (Preduc) 
de Santo Ângelo realizou em cinco dias  no mês 
de junho seminários para monitoramento e pla-
nejamento das ações afetas à educação.

Os encontros presenciais ocorreram nos 
municípios de Três Passos, Santa Rosa, Cerro 
Largo, Santo Ângelo e Ijuí, sob a coordenação do 
promotor de Justiça Márcio Rogério de Oliveira 
Bressan, da Preduc de Santo Ângelo.

Os temas debatidos pelos grupos foram esco-
lhidos a partir de dados previamente coletados 
junto aos municípios e aos gestores das Coor-
denadorias Regionais de Educação participantes 
e sistematizados pela assistente social Michele 
Garcia de Souza, da Unidade de Assessoramento 
em Direitos Humanos do Gabinete de Assesso-

ramento Técnico (UADH-GAT/MP).
Entre as temáticas discutidas destacam-se as 

ações para ampliação da oferta de educação infan-
til, oferta de vagas em turno integral, estratégias 
para correção e para prevenção da defasagem 
idade/escolaridade, oferta de atendimento edu-
cacional especializado (AEE), implementação da 
acessibilidade arquitetônica, cumprimento da Lei 
do Piso, implantação das equipes multiprofissio-
nais pelas Secretarias Municipais de Educação 
e Coordenadorias Regionais de Educação, pro-
gramas voltados à saúde mental de professores 
e alunos, além de incentivo à implementação de 
sistemas próprios de ensino e aperfeiçoamento 
das estruturas de controle social da política pú-
blica da educação.
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DIVISÃO DE ACESSO IIDIVISÃO DE ACESSO I 
O time do Planalto Médio avançou ao eliminar o Pelotas 
nos pênaltis.O outro confronto será entre Esportivo e 
Lajeadense, sendo a partida de ida em Bento Gonçalves. 
O time de Lajeado ganhou vaga ao superar o Glória e o 
Esportivo venceu o Santa Cruz. Os vencedores da fase 
estarão classifi cados para o Gauchão 2023. O campeão 
será defi nido em partidas de ida e volta.

Inter é derrotado no Chile 
e sai em desvantagem

Daniel Franco esboça time 
do São Luiz para sábado

 O técnico Daniel Franco esboçou o 
time do São Luiz no treino de ontem à 
tarde no Estádio 19 de Outubro em prepa-
ração ao jogo de sábado às 15h30, diante 
do Cascavel-PR na 12ª rodada da Série 
D do Campeonato Brasileiro. A ausência 
foi o lateral-direito Lucas Carvalho, pou-
pado em razão de dores lombares. Pela 
manhã foi realizado um treino técnico e 
no período da tarde um trabalho tático em 
espaço reduzido. 

Com o goleiro João Augusto e mais 
nove jogadores de linha uma equipe teve: 
Mizael, Rafael Goiano, João Marcus e 
Márcio Goiano; Jeff erson Prill, Paulinho 
Santos e Maurício; Vandinho e Édipo. A 
outra equipe treinou com: Marcos; Battu, 
Wesley, Thalheimer e Ricardo Liell; Die-
go, garoto do Sub-17 e Victor Lustosa; 
João Vitor, Tonin e Jhonatan Ribeiro. 
Nessa primeira parte o São Luiz trabalhou 
o jogo apoiado e na segunda parte com o 
atacante Juba atuando como coringa se 
deu ênfase à verticalização. 

Hoje o elenco volta a treinar desta 
vez no período da tarde com uma ativi-
dade de força. Serão mais duas sessões 
de treinos, amanha e sexta-feira à tarde 
antes do jogo com o Cascavel-PR sábado. 
O volante Paulinho Santos e o zagueiro 

Rafael Goiano cumpriram suspensão pelo 
terceiro cartão amarelo e voltam ao time. 
O desfalque é Jhonatan Ribeiro, expulso 
na derrota diante do Caxias.

 O zagueiro Rafael Goiano disse que 
o São Luiz projeta os jogos diante do 
Cascavel-PR, Azuriz-PR e Juventus-SC, 
três fi nais. Lembrou que as outras partidas 
disputadas pelo time até agora claro foram 
importantes, mas não adianta reclamar 
pelos pontos desperdiçados ao longo da 
Série D do Campeonato Brasileiro. 

“Temos três oportunidades, precisa-
mos ganhar essas partidas para obtermos 
a classifi cação e começa tudo por esse 
jogo. Precisamos ter a consciência de que 
é um jogo bastante difícil, contra um time 
bom. Jogamos contra eles e perdemos 
por detalhes lá no Paraná. Acredito que 
faremos um grande jogo e sairemos com 
um resultado positivo". Rafael Goiano 
comentou que o sentimento é de frustração 
porque o grupo sabe que fez grandes jogos 
e os resultados infelizmente não aparece-
ram. O zagueiro lembrou que o futebol 
é apaixonante por causa disso. Existem 
três resultados: vitória, empate e derrota.

O São Luiz começa hoje na secre-
taria do Estádio 19 de Outubro a venda 
antecipada de ingressos para o jogo de 

sábado. A promoção será repetida diante 
do Cascavel-PR e Juventus-SC. Os valores 
são estes:Geral: R$10 (todos os sócios em 
dia podem adquirir até dois ingressos por 
R$5 cada no setor da Geral); Pavilhão: 
R$20 (todos os sócios em dia podem 
adquirir até dois ingressos por R$10 cada 
no setor do Pavilhão); e Cadeira: R$60.

O Internacional foi der-
rotado ontem à noite pelo 
Colo-Colo do Chile por 2 a 0 
em duelo de ida das oitavas de 
fi nal da Copa Sul-Americana 
no Estádio Monumental David 
Arellano.As equipes fazem 
o jogo de volta na próxima 
terça-feira às 21h30, no Beira-
Rio. Para se classificar na 
próxima partida, o Colorado 
terá de vencer por três gols de 
diferença. Se ganhar por dois, 
leva a disputa para os pênaltis. 
Antes, o Inter  volta o foco para 
o Brasileirão, quando enfrenta 
o Ceará, no Castelão, sábado 
às 19h. 

O Colo-Colo fez 1 a 0 aos 
12 minutos do primeiro tempo. 
Costa ganhou a disputa de bola 
com Heitor e serviu a Lucero 
que mandou para as redes. Aos 
10 minutos do segundo tempo 

Gabriel Costa se livrou da 
marcação e tocou para Solari, 
que invadiu a área e fi nalizou 
na saída do goleiro Daniel 
para ampliar o marcador. Aos 
43 minutos o Inter descontou 
através de Estevão, mas o ár-
bitro marcou iregularidade de 
Edenilson na origem do lance.

Esportes Os jogos de ida das semifi nais do Gauchão Série A-Divisão 
de Acesso serão disputados no próximo domingo às 15h. O 
Avenida que eliminou o Veranópolis ao ganhar nos pênaltis 
por 6 a 5 na última segunda-feira no Estádio Antônio Davi d
Farina após derrota de 1 a 0, enfrentará o Passo Fundo, 
com a primeira partida no Vermelhão da Serra e o jogo de 
volta em Santa Cruz do Sul, nos Eucaliptos.

Zagueiro Rafael Goiano retorna ao time do 
São Luiz sábado contra o Cascavel-PR

Diego Souza foi bem marcado, 
mas deu o passe para o gol

SUB-17 

SUB-17

 O São Luiz atua hoje às 15h, 
diante do Safurfa no Estádio Renato 
Bebber em Marau, pelo Gauchão 
Sub-17, jogo adiado da terceira 
rodada. O volante Diego expulso na 
vitória frente ao Farroupilha-Pel des-
falca o Rubro. O técnico Anderson 
Dahmer confi rmou a entrada no time 
de Felipe. O São Luiz deve iniciar 
o jogo com: Renan; Erick, Luciano, 
Gabriel e Vitor;Felipe, Francisco e 
Toti; Luizinho, Trindade e Danilo. 
A arbitragem será de Jorge Luiz da 
Silva Arbello Júnior auxiliado por 
Johnatan Ceconi e Lucas Simiano 
do Nascimento.

MUNICIPAL DE FUTSAL

 O Campeonato Municipal de 
Futsal 2022 conhecerá os seus 
campeões no próximo sábado no 
Ginásio Wilson Mânica em Ijuí. 
A partir das 18h jogam as equipes 
do Esporte Clube Ijuí e Bolei-
ras F.C. na decisão do feminino. 
Na segunda partida as equipes
Arsenal Baterias Goi/ Bahan Bakar   
e  LA. Futsal Protein/ Box Imigran-
tes decidem o título da categoria 
veteranos. O último jogo da noite 
será a fi nal da categoria livre entre 
Palmeiras B e Botafogo. Ontem nas 
semifi nais foram disputados estes 
jogos: Palmeiras B 5 x 4 Supergas-
bras/Apart Hotel e Imobiliária Líder 
1 x 2 Botafogo.

A classifi cação da chave B está 
assim: líder, Juventude, 13 pontos; 
segundo, Caxias, 7 pontos; terceiro, 
Garibaldi, 6 pontos; quarto, São 
Luiz, 3 pontos; quinto, Farroupilha,2 
pontos; sexto, Safurfa, 1 ponto e lan-
terna, o Gaúcho, 0  ponto. O Gauchão 
Sub-17 teve ontem Brasil-Pel 1 x 2 
Aimoré. Hoje às 15h serão realizados 
mais estes jogos adiados:, Atlético 
Sulbrasil x Nova Prata; Gaúcho de 
Passo Fundo x Caxias; e Passo Fundo 
x Inter-SM.

Grêmio vence o Londrina 
e se mantém em quarto
O Grêmio venceu o 

Londrina por 1 a 0, ontem à 
noite na Arena pela 15ª rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro. Com uma nova 
formação tática o time dirigido 
por Roger Machado não foi 
muito inspirado no setor 
ofensivo. Com a vitória, o 
time chega aos 25 pontos e 
mantém o 4º lugar na tabela. O 
resultado foi novamente mais 
comemorado pelo torcedor do 
que a atuação da equipe.

Na próxima rodada o 
Grêmio enfrenta o Bahia. O 
jogo será no próximo domingo 
às 16h em Salvador. 

O gol gremista foi marcado 
aos 13 minutos do primeiro 
tempo.Após desarmar o 
adversário, Campaz tocou para 
Biel, que tabelou com Diego 
Souza. O centroavante, com 

um toque entre os zagueiros, 
deixou o companheiro sem 
marcação na área. O atacante 
só teve o trabalho de tirar a bola 
do goleiro Matheus Nogueira.

Meia Alan Patrick do Inter foi 
substituído no segundo tempo
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BANCO 27

Máquina
como o 
R2-D2
(Cin.)

Nora
Esteves,
bailarina
brasileira

Identifica-
ção corpo-

rativa

Preparar a
terra para

plantio

Erva
daninha de
parábola
bíblica

Qualidade
da pessoa
que produz

arte 

Diz-se de
indivíduos
sem inteli-

gência

Regula os
planos de

saúde
(sigla)

2.001, em 
algarismos
romanos

Estado da
luz do

poste à
noite

Ana (?)
Braga, 

apresenta-
dora da TV

O estilista
Elie Saab, 
por sua na-
 cionalidade

(?) com
fritas, pra-
to servido
em bares

Édouard
(?), pintor
francês de
"Olympia"

Tragédia
de Shake-

speare
(Teat.)

Local do
exame de
corpo de

delito

Monogra-
ma de

"Carolina"

Ponteiro
de relógio
Medicina
(abrev.)

"Tesouros" descobertos por cien-
tistas nas profundezas da Terra

Apelido de 
"Leonardo"

Parte da produção
de peça teatral

Deusa do 
amanhecer
Festa de

25/12

Estilo mais comum
de livros de ficção
As pessoas da alta
sociedade (pop.)

Golpe do
destino

O sangue
tipo AB-

Antônimo 
de "jovens"
Filme de
Spielberg

Marca da argumenta-
ção do interesseiro

Mecanismo padrão em
carros de passeio

Doce à
base de

castanhas

Peito; seio
Disposição
de ânimo

(fig.)

Peça de
colchões
Laço da
gravata

Tive receio

Bobear

(?) Diaz,
atriz de
"Vanilla

Sky"
Goiás
(sigla)

A crosta
do pão

Embala-
gem de
comidas
de gato

Rio do
Egito

Mau hálito

"A Letra (?)", clássico
da literatura norte-

americana

CPR
MARROMGLACE

IDOSOSREVES
TUBARÃONE

JOIOAFARAR
RSCRIATIVA

CAMERONEOS
GOAANSD
AACESAMED

SACHETEMI
CODEAMARIA

LFMOLAM
LIBANESMAMA

NILOCINN
BAFOHAMLET

ESCARLATE

3/eos. 4/joio. 5/côdea — manet — revés. 6/hamlet. 7/cameron. 8/casuísmo.
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Horóscopo

NOVELAS

Guta fi ca feliz ao ver Marcelo e resolve 
permanecer na fazenda. Maria Bruaca não 
gosta da presença de Marcelo em sua casa. 
José Leôncio percebe o ciúme que Tadeu 
sente da proximidade do pai com Jove. 
José Lucas diz a Tadeu que não disputará 
a sela com os irmãos. Tenório fi ca inco-
modado com a postura de Maria Bruaca 
diante de Marcelo. Tenório pede a Maria 
Bruaca para tratar Marcelo com respeito. 
Filó nota que José Leôncio ainda guarda 
rancor de Mariana. Trindade e Tibério 
entram em um embate por causa de Irma.

Santa decide ajudar Inácio
Além da Ilusão

Pantanal

Cara e Coragem
Paulo encontra Regina

Ângelo deixa a casa da prima Regina, 
e Leonardo exige uma explicação. Moa 
comunica a Pat sobre a morte de Samuel. 
Regina e Leonardo concordam em não 
contar para Danilo sobre Ângelo. Mar-
cela autoriza Paulo a visitar Ângelo. 
Anita se desespera ao saber da morte de 
Samuel. Pat sente ciúmes do trabalho de 
Moa com Pratini. Paulo encontra Regina 
na casa de Ângelo. Renan se interessa 
pela proposta que Pat fez para Olívia. 
Rebeca e Moa discutem sobre a audiên-
cia de guarda de Chiquinho. Leonardo 
mente para Martha sobre seu paradeiro. 

Heloísa revela a Violeta que está 
grávida. Davi confi rma suas suspeitas 
sobre Joaquim. Santa decide ajudar 
Inácio. Davi fl agra uma conversa entre 
Joaquim e Enrico. Olívia se revolta 
com o acidente de Tenório. Joaquim 
guarda os documentos que comprovam 
o crime em sua sala. Davi descobre o 
esquema de Joaquim. Isadora visita 
Tenório e Fátima fi ca incomodada. Le-
ônidas ouve parte de uma conversa de 
Heloísa com Violeta e decide deixar a 
fazenda. Úrsula chantageia Ambrósio. 
Davi encontra as provas contra Joaquim. 

Tadeu não disputará a sela

Geração consumista, 
até quando?

CONVIVÊNCIAS
Edemar e Lenir Zanon

Consumir faz parte da vida cotidiana, 
em qualquer espécie. O consumo exagera-
do das últimas gerações de seres humanos 
extrapolou de forma descontrolada aquilo 
que é necessário a sobrevivência, afetando o 
equilíbrio ecológico para além da capacidade 
de regeneração do Planeta. Da exploração 

desregrada dos recursos naturais emergiram 
as mudanças climáticas e outros impactos 
nos ciclos da natureza. Em meio ao jogo 
entre interesses privados alienados, seguem 
alarmantes os alertas em escala global e local.

O aumento crescente da população atrela-
do a excessiva produção e consumo de bens 
compromete sempre mais a qualidade do 
ambiente, cada vez mais vulnerável diante do 
elevado padrão do estilo de vida da sociedade 
industrializada, marcada pelo modo desigual 
e injusto de organização social que segrega 
aqueles que consomem para muito além das 
necessidades básicas dos desprovidos das 
condições mínimas para sobreviver.

É a espoliação dos recursos naturais capi-
talizados dentro e fora das distintas regiões 
do Planeta que causa os impactos ambientais, 
próximos e distantes, incluindo os resíduos 
da produção e consumo que afetam as bio-
diversidades e os ciclos naturais. Quais são 
as pegadas que deixamos para as próximas 
gerações? Como transformar o atual estilo de 
vida consumista, que tanto tem prejudicado 
a sustentabilidade da vida no Planeta?

Como disse o jornalista André Trigueiro 

"sem o consumo consciente não há salvação, 
não há solução para a humanidade que dizi-
ma os recursos naturais não renováveis num 
Planeta que é um só". Assim, se a produção e 
destino do lixo é ainda tão desregrada e causa 
tantos impactos socioambientais danosos, 
decorrentes do consumismo, cada um tem 
a sua responsabilidade no descarte correto 
do lixo que produz em cada dia.

Está mais que na hora de cada ser humano 
parar, refletir, tomar consciência e mudar 
seus hábitos de consumo, apostando na 
reeducação capaz de promover pequenas 
grandes mudanças que se multipliquem aqui 
e agora nos hábitos consumistas hoje vistos 
como 'normais', que comprometem cada 
vez mais a regeneração da vida no Planeta. 

O consumismo é pandemia mundial 
atrelada à globalização da sociedade. Mas, 
cuidado! A felicidade buscada na aquisição 
de bens materiais é transitória. Ela acaba 
num ciclo vicioso de repetição das compras 
seguidas de frustração e limitação. Em todas 
as faixas etárias, felicidade não se compra 
e esse é um dilema a ser reconstruído entre 
gerações!
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Quando a gente fala de faixas 
de pintura, se faz necessário 
contextualizar um pouco mais. 
Afinal, as faixas pintadas no piso 
(asfalto, via, rodovia, etc), fazem 
parte de um sistema de trânsito 
que prevê algumas categorias de 
sinalização. São 6: dispositivos 
auxiliares de sinalização; sinali-
zação luminosa ou semafórica; 
sinalização sonora; gestos do 
agente de trânsito e do condutor; 
sinalização vertical; e sinalização 
horizontal.

Pois é justamente esta última, 
onde iremos encontrar os tipos 
de faixas pintadas no piso da 
rodovia ou via pública. Mas não 
são somente linhas. Podem ser 
também marcações, símbolos ou 
legendas, que podem ser pintadas 
nas cores amarela, branca, ver-
melha, azul ou preta, a depender 
do objetivo e finalidade. A gama 
de possibilidades é grande. Por 
isso vou focar em um ponto 
específico do contexto todo, ou 
seja, nas marcas longitudinais.

As cores padrões utilizadas 
nas marcas longitudinais, são a 
cor branca e a cor amarela. De 
regra a cor branca é utilizada 
nas vias de sentido único, para 
dividir faixas de circulação, bem 
como nas linhas de bordo. A cor 
amarela, de regra, é utilizada 
para dividir faixas de circulação 
em sentidos opostos.

Quando houver apenas uma ou 
duas faixas amarelas contínuas 
pintadas no centro da pista, sig-
nifica que não é permitido ultra-
passagens em nenhum sentido. 
Uma faixa amarela seccionada 
ou tracejada pintada no centro 
da pista significará que é possível 
ultrapassar, mas tomando os 
demais cuidados, quando o fluxo 
contrário e se a visibilidade per-
mitir. Quando houver uma faixa 
amarela contínua e uma faixa 
amarela tracejada, significa que 
é possível ultrapassar somente 
para quem circula do lado da 
faixa tracejada, e proibido para 
quem circula do lado da faixa 
amarela contínua.

As linhas longitudinais na cor 
branca dizem respeito a faixas 
no mesmo sentido. Podendo ser 
em uma pista com somente um 
único sentido de trânsito. Como 
também, significar a sinalização 
horizontal das faixas no mesmo 
sentido, embora integrantes de 
uma pista com fluxos opostos. 
Por último, temos a linha de 
bordo, que é aquela linha bran-
ca contínua que separa a pista 
de rolamento (onde os veículos 
circulam) do acostamento ou 
calçada. Serve principalmente 
para mostrar ao condutor o 
limite que tem antes de sair da 
faixa de trânsito, e é muito útil 
como referência quando ocorre o 
ofuscamento com farol de outro 
veículos ou baixa visibilidade.

COMUNIDADE

Comissão organizadora debate 
ações da Semana da PátriaOs principais 

tipos de faixas 
Representantes da Comis-

são Organizadora da Semana 
da Pátria do município de Ijuí 
reuniram-se ontem na Estação 
de Cultura e Lazer para debater  
os encaminhamentos fi nais so-
bre a programação, neste ano, 
será alusiva ao Bicentenário da 
Independência do Brasil. 

O secretário municipal de 
Cultura, Esporte e Turismo, 
Noel Torquato, destaca que o 
andamento da programação está 
adiantada, com atividades extras 
sendo realizadas. Ele informa 
que, em breve, chegará o fogo 
simbólico em Ijuí, que fi cará na 
Praça da República, para marcar 
a Semana da Pátria. "Para che-
garmos no dia 7 de setembro, 
marcamos uma série de ativi-
dades ao longo desse período. 
No dia 16 de julho acontece 
o primeiro evento alusivo ao 
Bicentenário da Independência 
do Brasil, que será uma escola 
de trânsito junto à comunidade 

na Praça da República."
As atividades que serão 

realizadas tem como objetivo 
culminar no desfi le cívico de 

Comissão realizou a reunião no espaço da Estação Cultura e Lazer

No último sábado o Fórum 
da Agenda 21 se reuniu, de 
forma presencial no Parque da 
Pedreira para debater questões 
socioambientais, marcando o 
fi m da programação do mês 
dedicado ao cuidado e à pre-
servação do  Meio Ambiente 
no município.

Primeiramente na programa-
ção, o grupo ouviu a história do 
Parque da Pedreira, com a presi-
dente da Associação Ijuiense de 
Proteção ao Ambiente Natural 

(Aipan), Francesca Ferreira. 
Ela abordou sobre como era 

o espaço anos atrás, explicando 
como foi a intervenção para mo-
difi car o local e transformá-lo 
no que é hoje, além de destacar 
quem elaborou o projeto e valor 
gasto nesse processo. 

O grupo acompanhou a 
exposição das fotos do local e 
as explicações da presidente. 
Após isso, os participantes e 
integrantes do fórum visitaram 
os espaços do Parque.

Grupo participou de conversas sobre os espaços do Parque da Pedreira 

Atividades coletivas são 
realizadas com idosos

O Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
desenvolve um trabalho com 
os idosos no município, através 
dos Centros de Referência em 
Assistência Social (Cras). As 
atividades estavam paradas devido 
à pandemia de covid-19, contudo, 
foram retomadas. 

Conforme explica a psicóloga 
e técnica de referência deste servi-
ço, Shirlei Hepfner, o objetivo é, 
assim como nos demais projetos 
executados com a Assistência 
Social, prevenir situações de 
risco social e fortalecer vínculos 
familiares e comunitários. "Nós 
atendemos em média 370 idosos, 
divididos em 12 grupos, dez na 
cidade e dois no interior, com 
encontros semanais fi xos."

Cada encontro realizado 
possui foco em um atividade 

diferenciada, como a de expressão 
corporal realizada ontem à tarde, 
que, segundo Shirlei, acontece 
através da contratação de um 
professor de educação física 
do Senac, que visa a prática de 
exercícios físicos específi cos 
para a terceira idade.

Além dessa, há atividades de 
música, artesanato, orientação 
informativa e o Dia do Grupo, 
quando os participantes se re-
únem para confraternizar em 
ações festivas. "Os grupos são 
predominantemente femininos, 
mas temos um grupo misto, o do 
Thomé de Souza,  por exemplo, 
possui a participação de homens, 
que desenvolvem todas as ativida-
des, sendo que no artesanato são 
propostas atividades diferenciadas 
para atender o interesse deles 
também", fi naliza a técnica.

Madp recebe Cine Bio hoje
Hoje acontecerá o Cine Bio no Auditório do Museu Antropoló-

gico Diretor Pestana (Madp), a partir das 19h, com entrada gratuita.
O cine contará com a exibição do fi lme Lorax - Em busca da trúfula 
perdida, estando ligado à programação da Exposição Temporária 
Conhecer para preservar: Crise Climática, que fi ca em cartaz até 
o dia 01 de julho no espaço expositivo do Museu. 

O fi lme Lorax - Em busca da trúfula perdida possui duração de 
1 hora e 26 minutos. A classifi cação é livre para todos os públicos.

7 de setembro. "Esperamos 
uma grande participação da 
comunidade ijuiense nas ações. 
Nossa comunidade sempre nos 

prestigia em eventos de grande 
porte, como esse, neste ano."

Torquato informa que há 
escolas que, anteriormente, não 
estavam inclusas no desfi le, e, 
neste ano, querem participar da 
programação. "Estamos vendo 
a viabilidade de incluir mais 
escolas e entidades no evento. 
Nossa expectativa é um grande 
desfi le, estamos trabalhando em 
conjunto com as instituições."

O coordenador da rede mu-
nicipal de ensino, José Fiorin, 
destaca a alegria com a reto-
mada das ações presenciais. "A 
Comissão vem debatendo para 
viabilizar as ações da melhor 
forma possível no trabalho com 
a temática referente à pátria." 
Fiorin informa que há a previ-
são de um dia de ações cívicas 
e sociais junto à comunidade. 
"O nosso objetivo é trazer cada 
vez mais questões, indo além 
da Semana da Pátria, dando 
destaque ao Bicentenário."

Agenda 21 realiza encontro  
no Parque da Pedreira
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Ações, que são realizadas nas escolas e 
junto à sociedade, buscam orientar sobre
o risco de incêndios no inverno. Atividade 
teve início no Imeab. | 4

Leia  Opinião JM 
na página 6

O mundo virtual não pode estar desconexo com o que ocorre no mundo real. 
É necessário caminhar como se fossem vizinhos.

DERROTA DO INTER VITÓRIA NA ARENA 

Grêmio vence o Londrina com gol de Biel e permanece entre 
os quatro primeiros colocados da Série B do Brasileiro  | 13

BOMBEIROS  
ORIENTAM 
ESTuDANTES 
DO MuNIcípIO

Internacional é derrotado pelo Colo-Colo no Chile. Atacante 
Alemão bem marcado teve poucas oportunidades | 13


