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GETÚLIO

INDICADORES

ENTRE ASPAS

"O presidente Putin deveria retirar suas forças e colocar fi m 
à guerra imediatamente, detendo o ataque a uma nação de-
mocrática e soberana. A Otan tem duas tarefas: proporcionar 
apoio à Ucrânia, mas também enviar uma escalada para além 
da Ucrânia." Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg

"É inadmissível que emendas à Constituição sejam feitas a 
toque de caixa apenas para servir interesses eleitoreiros do 
governo Bolsonaro. Seria importante que o Senado aprovasse 
meu projeto que estabelece que PECs de impacto fi nanceiro 
sejam analisadas com maior rigor." Senador, José Serra

ESPECIALIZAÇÃO  
A Uergs está recebendo inscrições para 
nove cursos de especialização abertos para 
segundo semestre de 2022, nas unidades 
em Erechim, Caxias do Sul, Vacaria, 
Cachoeira do Sul, Frederico Westpha-
len, Tapes, Soledade, São Francisco de 
Paula - Hortênsias e Bagé. As inscrições 
poderão ser feitas de forma online até o 
dia 14 de julho, com exceção dos cursos 
de Inovação e Tecnologia para Alimen-
tos e Bebidas, na unidade em Caxias do 
Sul, e de Agronomia, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, na unidade em Vacaria, 
que terão as inscrições encerradas no dia 
21 de julho.

LENHA
Infl uenciado pelo aumento do preço do bo-
tijão de gás, 36,99% em 2021, o consumo 
da lenha em residências voltou a crescer, 
após anos em queda, representando 26,1% 
do consumo total da matriz energética 
no Brasil. Só fi ca atrás da eletricidade, 
com 45,4%. Os dados são da Empresa 
de Pesquisa Energética. No ano passado 
foram 24 milhões de toneladas de lenha, 
o maior consumo desde 2009 quando 24,3 
milhões de toneladas foram consumidos. 
Em 2022 esse número tende a crescer.

ANATEL
A Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) abriu consulta pública para 
proposta de padronização de carregadores 
de celulares por fi o com padrão USB tipo 
C. A proposta segue movimento similar 
realizado em outras regiões, como na 
Europa. No começo do mês, países e parla-
mentares da União Europeia concordaram 
com uma única porta de carregador para 
telefones celulares, tablets e câmeras, do 
tipo USB-C. 

BENEFÍCIO 
A Justiça Federal concedeu uma liminar 
determinando que o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) ofereça aos 
segurados um serviço para requerer di-
retamente a aposentadoria por invalidez 
(aposentadoria por incapacidade per-
manente), sem a necessidade de prévia 
solicitação de auxílio-doença (auxílio por 
incapacidade temporária). O serviço deve 
ser oferecido diretamente nos canais de 
atendimento da autarquia ("Meu INSS", 
agências da Previdência Social e central 
telefônica 135). Esse atendimento deverá 
estar disponível em até 30 dias, sob pena 
de aplicação de multa diária de R$ 1 mil 
em caso de descumprimento.

DECRETO 
Em decreto publicado no Diário Ofi cial da 
União, o governo criou um programa de 
proteção dos profi ssionais de segurança 
pública e defesa social. O Programa Na-
cional de Promoção, Proteção e Defesa 
dos Direitos Humanos dos Profi ssionais 
de Segurança Pública e Defesa Social e 
dos Profi ssionais do Sistema Socioedu-
cativo (PraViver) será coordenado por 
dois ministérios. A eles caberá elaborar, 
implementar e monitorar as iniciativas 
relacionadas aos direitos humanos.

OLHO DA RUA
O arco que ligava a Associação dos Artesãos de Ijuí (Adai) e a Central de 
Uniformes, na Praça da República, foi retirado  para a poda de árvores 
há alguns meses. Contudo, até hoje o arco está em cima da sede da Adai, 
o que preocupa os membros, pois pode cair e causar um acidente. 

PREVISÃO DO TEMPO
Fonte: Climatempo

HOJE

SABADO

LOTERIAS NÚMEROS 
EXTRA-OFICIAIS

1º - 0.901
2º - 3.278
3º - 5.084
4º - 1.880
5º - 7.529

  QUINA
19   22   42   69   72

CONCURSO nº 5885

 LOTOFÁCIL CONCURSO nº 2560

 01   02   04   05   06

08   09   11   14   16

18   20   23   24   25

MÁX.

22°
MIN.

9°

MÁX.

MÁX.

23°
MIN.

15°

MÁX.

MIN.

COTAÇÃO
30.6.2022 - Fonte: Cotripal

Soja/saca 60 kg..................180,00

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

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

 "Em nenhuma história de eleição houve uma polemização tão 
intensa como essa. Ministros que protagonizam mais do que os 
demais. Não é de praxe que tenham uma visibilidade tão intensa 
em questões relacionadas às eleições." Advogado e professor 
de Direito Político, Antônio Augusto Mayer dos Santos

Sol com algumas 
nuvens. Não 

chove.

Poupança 30.6.2022 .................. 0,6 %
Ouro 30.6.2022...........  R$ 305,26(gr)
Dólar Comercial ..................R$ 4,2327
Dólar turismo  .....................R$ 5,4057
Euro  .......................................R$ 5,48
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 %

Sol com muitas 
nuvens. Não 

chove.
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INSS muda regras para a realização de 
atendimento presencial nos postos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, ontem, 
uma portaria regulamentando o atendimento presencial nas agên-
cias da Previdência Social. A novidade dessa vez é a aceitação da 
identidade do segurado doente ou com mais de 60 anos no ato do 
requerimento, mesmo que o documento seja antigo e contenha 
alteração das características físicas do titular. Anteriormente, 
embora não estivesse previsto em regulamento, as pessoas eram 
orientadas por servidores do órgão a emitirem uma nova identidade 
para dar entrada no benefício, e isso alongava ainda mais a espera 
pela aposentadoria ou pela pensão. As normas entrarão em vigor 
na próxima segunda-feira.

A massa de salários em cir-
culação na economia aumentou 
em R$ 7,215 bilhões no período 
de um ano, para R$ 249,849 
bilhões, uma alta de 3,0% no 
trimestre encerrado em maio de 
2022 ante o trimestre terminado 
em maio de 2021. Os dados 
são do IBGE. Na comparação 
com o trimestre terminado em 
fevereiro, a massa de renda 
real subiu 3,2%, com R$ 7,844 
bilhões a mais.

Massa de salários em 
circulação aumenta

Banco Central vê chance 'próxima de 100%'
de inflação estourar teto da meta este ano

O Banco Central calcula uma probabilidade "próxima" de 100% 
para o estouro da meta de inflação neste ano, de acordo com o Rela-
tório Trimestral de Inflação divulgado ontem. A meta deste ano é de 
3,5% com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o Banco não vê chance da inflação neste ano 
ficar abaixo de 5%, o teto desse intervalo. Na última previsão da 
autoridade monetária, a inflação terminaria o ano de 2022 em 8,8%. A 
prévia da inflação de junho chegou a 12% no acumulado dos últimos 
doze meses, de acordo com o IBGE.  Em março, na última edição 
do Relatório Trimestral de Inflação, o cálculo era de uma chance 
de 88% de estouro da meta. A legislação prevê que caso a inflação 
fique fora do intervalo de tolerância, o presidente do Banco Central 
precisa escrever uma carta para o ministro da Economia explicando 
as razões e o que será feito para evitar um novo estouro.

Tesouro prevê contas 
no azul em 2024

Pela primeira vez, o Tesouro 
Nacional divulgou o Relatório 
de Projeções Fiscais, uma nova 
publicação semestral para ampliar 
o arcabouço institucional do 
órgão, ligado ao Ministério da 
Economia. O relatório apresenta 
estimativas desagregadas para as 
receitas e despesas primárias do 
governo dentro de um horizonte 
de dez anos. O documento prevê 
que as contas públicas voltarão 
ao azul em 2024. 

milhões de trabalhadores informais 
no Brasil e bate recorde, revela  
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Governo quer privatizar 
Porto de Santos 

O ministro da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, afirmou que 
o governo trabalha para realizar a 
privatização do Porto de Santos 
até dezembro deste ano. Os estu-
dos ainda estão sendo finalizados 
pela pasta e devem ser enviados 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) apenas no final de julho, o 
que foi confirmado pelo ministro. 
"O Porto de Santos é realmente um 
grande ativo. Temos trabalhado 
para fazer até o final deste ano, 
em dezembro de 2022", afirmou 
Sampaio. 
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ESTADO 

Produtores acionam R$ 
2,47 bilhões em seguro 

O Brasil registrou 6,175 milhões de pedidos de 
demissão nos últimos 12 meses até maio. Trata-
se de um recorde, em meio ao desemprego alto 
e à dificuldade dos trabalhadores de voltar ao 
mercado de trabalho.

Esse número equivale a 33% do total de des-
ligamentos de trabalhadores no período (18,694 
milhões). Ou seja, 1 de cada 3 desligamentos 
foram voluntários (a pedido do trabalhador).

O levantamento é da LCA Consultores e leva 
em conta os dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), que contabiliza 
as vagas com carteira assinada no País.

O recorde leva em conta o período a partir de 
janeiro de 2020, início da série histórica do Caged 
com a metodologia atual de contagem de vagas.
Em relação a maio de 2021 (4,132 milhões), 
houve aumento de 50% no número de demissões 
dentro do acumulado de 12 meses.

Já no mês de maio, foram 572.364 demissões 
voluntárias – o número só é menor que o registrado 
em março (603.136). Nessa base de comparação, 
os pedidos de demissão equivalem a 36% do total 
de maio (1.683.942). Comparando o mês de maio 
de 2021 com o deste ano, o aumento no pedido 
de demissões foi de 52%.

Após uma estiagem que 
devastou lavouras de milho e 
soja e causou perdas bilionárias 
para a agricultura do Rio Grande 
do Sul, os produtores gaúchos 
recorreram aos seguros rurais 
para manter suas atividades no 
campo. Apenas entre janeiro e 
abril de 2022, os proprietários 
rurais acionaram R$ 2,47 bilhões 
em seguros. 

O montante significa um 
aumento de 696% em relação 
aos acionamentos realizados no 
ano de 2021."Muitos produtores 
só permanecem na atividade 
por terem sido amparados pelo 
seguro. Mesmo que o seguro 
tenha um aumento de custo, 
oriento os produtores e técnicos 
a fazerem o plantio das culturas 
com seguro, porque não existe 
mais aquela rentabilidade com 
margem para prorrogar conta e 
pagar custeios não assegurados", 
afirma o vice-presidente da Far-
sul, Elmar Konrad.

País bate recorde de pedidos de demissão

Desemprego é
o menor para 
o trimestre  

O desemprego no Brasil caiu de 10,5% no trimestre 
terminado em abril para 9,8% no encerrado em maio, de 
acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta 
quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Esta é a primeira vez que a taxa de desemprego fica 
abaixo de 10% desde o trimestre encerrado em janeiro de 
2016, quando ficou em 9,6%. O resultado foi o menor para 
o período desde fevereiro de 2015, quando estava em 8,3%.

Em igual período de 2021, a taxa de desemprego medida 
pela Pnad Contínua estava em 14,7%. No trimestre encerrado 
em abril de 2022, a taxa de desocupação estava em 10,5%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.613 no 
trimestre encerrado em maio, queda de 7,2% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. A massa de renda real 
habitual paga aos ocupados somou R$ 249,849 bilhões no 
trimestre até maio, alta de 3% ante igual período do ano 
anterior. "É importante notar que a participação no mercado 
de trabalho praticamente voltou aos seus níveis pré-crise", 
escreveu, em nota, Gabriel Couto, economista do Santander 
Brasil.  Nas suas contas, a taxa de participação com ajuste 
sazonal avançou de 62,5% em abril para 62,8% em maio, 
0,2 ponto abaixo do nível de fevereiro de 2020.

A sinistralidade, isto é, a rela-
ção de valor paga pelo produtor 
para o seguro e o valor pago 
pela seguradora ao produtor, 
disparou 3.626%. Em 2021, os 
produtores do Estado destinaram 

R$ 1,1 bilhão para o seguro de 
suas lavouras, e os acionamentos 
resultaram em cerca de R$ 310 
milhões - saldo positivo para as 
seguradoras, com sinistralidade 
de 28%.

Neste ano, o cenário foi com-
pletamente inverso. Com uma 
das piores secas da história do 
Rio Grande do Sul - certamente 
a escassez hídrica que mais resul-
tou em perdas econômicas dentro 
e fora da porteira - os produtores 
se viram obrigados a acionar o 
seguro. Enquanto o valor pago 
por eles às seguradoras caiu 
79%, ficando na casa dos R$ 
210 milhões, o aumento de 696% 
em indenizações atingiu o valor 
de R$ 2,47 bilhões apenas nos 
primeiros quatro meses do ano 
e resultou em uma sinistralidade 
de 1041%. 

Somados ao Rio Grande do 
Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, 
o valor em seguros ultrapassa os 
R$ 5,4 bilhões. 

Elmar Konrad
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MEDICAMENTOS

Escassez de insumos preocupa hospitais
A Confederação Nacional 

de Saúde (CNS), que reúne 
hospitais, laboratórios e clí-
nicas de todo o País, registra 
piora no cenário de escassez de 
insumos médicos e materiais 
usados em exames nas últimas 
semanas. Segundo a entidade, 
a situação, que é atribuída, em 
parte, à demanda por exames de 
imagem reprimida na pandemia, 
já afeta o tratamento em redes 
hospitalares. 

Em nota, a Confederação 
declara preocupação pelo ce-
nário que vem se agravando 
nas últimas semanas. Os itens 
que mais faltam e preocupam 
são soro hospitalar e contraste 
radiológico usado para realizar 
tomografias e ressonâncias 
magnéticas.

Breno Monteiro, presidente 
da Confederação, explica que 
essa falta de medicamentos tem 
acontecido desde o início da 
pandemia quando as empresas 
ficaram desabastecidas, justa-
mente pelo lockdown ocorrido 
na China. Ele diz que a situação 

Relatório da Controladoria-Geral da União indica 
que o Ministério da Saúde deixou vencer cerca 
de 1,1 milhão de testes RT-PCR para detecção de 
covid e influenza. Segundo a CGU, a pasta “não 
geriu adequadamente” seus estoques de testes, o 
que provocou uma perda para os cofres públicos 
estimada em R$ 37,3 milhões. Os testes com vali-
dade vencida faziam parte de um lote de cerca de 
2,1 milhões doado ao ministério —que já havia 
deixado vencer 1,8 milhão de exames. O relatório foi 
encaminhado pela CGU ao TCU e à própria pasta.

72% dos homens dizem
ter saúde mental boa 

Uma pesquisa mostrou que 72% dos 
homens consideram sua saúde mental boa 
ou muito boa. Entre as mulheres, 55% têm 
essa mesma avaliação. O levantamento foi 
feito com 405 pessoas a partir de 18 anos, 
moradores das cinco regiões do Brasil. 
Dos respondentes, 54% eram mulheres 
e 46% homens; 14% disseram pertencer 
economicamente à classe A, 58% à B e 
28% à C. As perguntas foram feitas entre 
os dias 5 e 11 de maio deste ano

Covid aumenta risco de 
Alzheimer, Parkinson e AVC

Pessoas que foram infectadas pela covid 
tem risco aumentado de desenvolver 
distúrbios neurodegenerativos, em com-
paração com pessoas que não tiveram 
covid. A pesquisa mostra que aqueles 
que foram infectados apresentaram um 
risco 3,5 vezes maior de Alzheimer; 
2,6 vezes maior de Parkinson, risco 
de 4,8 vezes maior de sangramento 
no cérebro e 2,7 vezes mais chances 
de AVC isquêmico.

Hospitais da região têm redução de repasse

está bem grave.
A Confederação Nacional de 

Saúde destaca que a pandemia 
criou desafios acima do normal 
para todos. E afirma que não 
são aceitáveis esses desabaste-
cimentos frequentes de insumos 
de saúde no mercado brasileiro. 
Breno explicou que o Brasil é 
completamente dependente de 
países estrangeiros, no que diz 
respeito a insumos médicos.

A Confederação já procurou o 
Ministério da Saúde para tentar 
sanar a situação. Em nota, a pasta 
ressalta que trabalha sem medir 
esforços para manter a rede de 
saúde abastecida com todos 
os medicamentos ofertados 
pelo SUS Acrescenta que, em 
conjunto com Anvisa e outros 
órgãos, busca verificar as causas 
e articular ações emergenciais 
para diminuir a falta de medi-
camentos no País.

O problema afeta diretamente 
os exames eletivos feitos nos 
hospitais de Ijuí. No Hospital 
de Caridade de Ijuí (HCI), a 
dificuldade em aquisição de 

insumos já causou a suspensão 
temporária de cirurgias no início 
de junho, principalmente de soro 
fisiológico. Contudo, a situação 
já foi normalizada. Hoje, a situ-
ação mais crítica é em relação 
aos exames que necessitam do 
contraste, medicamento usado 
para tomografias. Um ofício foi 
enviado a 17ª Coordenadoria 
Regional de Saúde alertando 
sobre o estoque, que tem previ-
são de durar somente 21 dias. 
Os exames de imagem eletivas 
foram suspensos e houve a 
suspensão temporária de 50% 
da agenda eletiva da Hemodinâ-
mica devido ao problema.  

No Hospital Bom Pastor, a 
situação envolvendo os contras-
tes é bem parecida. Segundo a 
coordenadora do setor de com-
pras do Hospital, Aline Beck 
Pinto, os estoques de insumos da 
instituição ainda estão dentro da 
normalidade, mas o cenário está 
complicado. “Estamos cientes 
e vigilantes quanto as faltas 
no mercado, principalmente 
no que diz respeito aos soros. 

Presidente da CNS, Breno Monteiro alerta sobre casos de escassez 

Começa a valer a partir de 
hoje a regra definida dentro do 
Programa Assistir do governo 
do RS que estabelece descontos 
no repasse de verbas para 51 
hospitais. 

As novas diretrizes de redu-
ção dos valores já foram duas 
vezes prorrogadas e geram 
posicionamentos contrários de 
alguns prefeitos, como dos inte-
grantes da Associação dos Mu-
nicípios da Região Metropoli-
tana de Porto Alegre (Granpal), 
que esperam debater o assunto 
diretamente com o governador 
Ranolfo Veira Junior hoje.

Os hospitais afetados estão 
localizados, principalmente, 
em municípios das regiões 
Metropolitana, Serra, Norte, 

Missões e Sul.
Conforme as normativas 

do programa, a partir de julho 
de 2022 até julho de 2023, a 
redução seria de 17% do valor 
previsto inicialmente. Já de 
julho de 2023 até julho de 2024, 
o desconto passaria para 25%.

Lançado em 2021, o Assistir 
é considerado, pelo governo 
estadual, necessário para tornar 
mais transparente e justo o re-
passe de verbas às instituições. 
No ajuste financeiro realizado, 
outros 218 hospitais contarão 
com um aumento das verbas 
destinadas pelo governo do 
Estado.

O programa unifica todas as 
formas de repasse, sustentada 
por quatro pilares básicos, que 

determina quanto dinheiro uma 
instituição pode receber com 
base no tipo e no volume de 
serviços oferecidos. Em linhas 
gerais, são considerados a im-
portância e a complexidade da 
assistência prestada (as mais 
complexas e essenciais têm 
peso maior), e indicadores como 
capacidade de atendimento e 
número de leitos.

A redução do valor repas-
sado esteve ontem na pauta da 
assembleia geral dos prefeitos. 

Na região Noroeste, os hos-
pitais de Cerro Largo, Guarani 
das Missões, São Paulo das 
Missões, Roque Gonzales e  
São Miguel das Missões serão 
os que serão afetados com a 
medida.

Ministério da Saúde perdeu 1,1 
milhão de testes de covid, diz a CGU

RS registra 76 mil 
mamografias em 2022

Temido por muitas mulheres, o câncer de mama pode ser prevenido 
e tratado com altas chances de sucesso quando detectado preco-
cemente e tratado. O SUS oferece assistência integral, incluindo 
ações de prevenção, o exame clínico das mamas, a mamografia de 
rastreamento e exames de investigação diagnóstica, assim como o 
tratamento e reabilitação.

O Ministério da Saúde recomenda a realização da mamografia de 
rastreamento para as mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos, a 
cada dois anos. No Rio Grande do Sul, já foram realizadas 76 mil 
mamografias nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), de 
janeiro a abril de em 2022. 

Destas mamografias 14 mil apresentaram alteração indicando 
risco elevado para o desenvolvimento do câncer de mama, sendo 
necessário o encaminhamento para a Atenção Especializada e 
investigação complementar. 

Em âmbito nacional, de janeiro a abril de 2022, foram reali-
zados 977 mil exames de mamografia. Para as mulheres diag-
nosticadas com câncer de mama, o SUS dispõe de 317 unidades 
e centros de assistência habilitados para tratamento oncológico  

Até o momento não foi preciso 
cancelar nenhum procedimento 
eletivo, porém em relação aos 
contrastes, o cenário está pior. Se 
não normalizar a situação, será 
preciso cancelar alguns exames 
eletivos", informou.

O presidente da Confedera-
ção de Saúde, Breno Monteiro, 
uma das causas apontadas para 
a escassez é a elevada demanda 

de exames de imagens, que ficou 
represada durante a pandemia 
da covid-19. 

Além disso, a descontinui-
dade do abastecimento de con-
trastes, causada pela interrupção 
de fornecimento de insumos 
por parte de uma das principais 
empresas do mercado, também 
teria prejudicado as estratégias 
de contingenciamento.
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Gestores participam 
de encontro regional  

Todos os que estão 
aqui deverão ser um 
exemplo do cuidado 
do dinheiro público, 
fazendo uma melhor 
administração em prol 
da sociedade."

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ijuí  fez na tarde 
de ontem eleição para escolha da diretoria 2022/24. Concorreu a 
reeleição o atual presidente Leoveral de Oliveira, que defi niu o 
pleito tranquilo, visto que não houve chapa de oposição. "Não 
houve interessados em concorrer e isso mostra que as pessoas 
devem estar satisfeitas com o nosso trabalho, pois não apresenta-
ram oposição", disse Oliveira, que já está há 10 anos à frente da 
associação, responsável, entre outros pleitos, pelo amparo  jurídico 
aos aposentados que estão superindividados. "Temos uma amizade 
muito grande aqui em Ijuí e região em função do trabalho político 
e comunitário. 

A eleição da Associação deveria ter ocorrido no ano passado, 
mas devido a pandemia de covid-19, ela foi adiada para este ano. 

Oliveira é reeeleito para a 
Associação dos Aposentados 

Prefeitos, vereadores receberam orientações sobre boas práticas na gestão 

O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RS) realizou ontem o 14º 
Encontro Regional de Controle 
e Orientação (Erco), na URI, 
em Santo Ângelo. O evento foi 
direcionado aos prefeitos, presi-
dentes das Câmaras Municipais, 
vereadores, e demais gestores 
dos 57 municípios auditados pelo 
Serviço Regional de Auditoria 
de Santo Ângelo (SRSA) do 
TCE-RS. O objetivo do Encontro 
foi orientar os administradores 
públicos para as boas práticas na 
gestão, qualifi cando a aplicação 
dos recursos públicos e evitando 
irregularidades. No total, 520 
pessoas inscreveram-se para 
participar das atividades. 

A abertura foi feita pelo 
conselheiro Alexandre Postal, 
presidente do TCE-RS, que 
agradeceu a participação dos 
presentes que lotaram o auditório 
da Universidade. Também falou 
sobre a preocupação maior do 
Tribunal de Contas de orientar 
os administradores públicos. “O 
TCE-RS mudou a estrutura dos 
Ercos para transformar o evento 

em um encontro mais técnico. 
Todos os que estão aqui deverão 
ser um exemplo do cuidado do 
dinheiro público, fazendo uma 
melhor administração em prol 
da sociedade”, destacou.

Na sequência, o coordenador 
do Serviço Regional de Santo 
Ângelo, Daniel Sarate, falou 
da importância do retorno dos 
Ercos depois de cinco anos. “É 
um símbolo de uma retomada 
de um importante trabalho 
desenvolvido pelo TCE-RS. 
Espero que esse evento sir-
va para um debate de como 
aperfeiçoar a administração 
pública”, afi rmou.  Salientou, 
ainda, que o Tribunal, durante a 
pandemia, buscou desenvolver 
mecanismos de modernização e 
hoje temos em nossos sistemas 
todos os bancos de dados dos 
municípios. “Isso provocou uma 
auditoria célere e mais efetiva.” 
Informou, também, que, em um 
levantamento realizado apenas 
no ano de 2022, a regional de 
Santo Ângelo provocou uma 
economia ao erário municipal 

de R$ 18 milhões.
Sarate destacou, por fi m, que 

esse dinheiro, que deixou de ser 
gasto de forma irregular, pode 
ser utilizado em outras áreas 

importantes da administração 
pública.

Na parte da manhã, o painel 
de abertura foi seguido por 
abordagens de interesse geral, 
incluindo temas como Diretrizes 
da Gestão; Cursos e Ações do 
TCE; Novo viés na responsabi-
lização dos Agentes Públicos; 
Novo modelo processual do 
TCE e apresentação dos robôs 
do Tribunal. 

Na parte da tarde, a programa-
ção traz novidades, apresentando 

temas técnicos divididos em 12 
salas: a nova Lei de Licitações 
e Contratos; conhecendo o 
Novo Parecer Prévio do Poder 
Executivo Municipal; Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD); 
Planejamento e Gestão Muni-
cipal em Educação – perspec-
tivas de atuação do TCE-RS; 
Planejamento e Fiscalização 
de Obras Públicas; Auditoria 
Concomitante de Concursos 
Públicos: Sistema SIAPESweb 
e Boas Práticas na realização 

de concursos; Fiscalização 
de Concessões e Parcerias 
Público-Privadas; Alterações no 
cálculo de despesa com pessoal 
e nos índices constitucionais 
MDE e ASPS; Comunicações 
eletrônicas extraprocessuais e 
processuais, cadastro e auten-
ticação; Planejamento e Gestão 
Municipal em saúde – perspec-
tiva de atuação do TCE-RS; 
Boas Práticas de Pesquisa de 
Preço e Mercado e Saneamento 
Municipal e Sustentabilidade.  

A 23ª Zona Eleitoral de Ijuí 
vem desenvolvendo trabalho de 
organização do pleito de outubro 
e a partir do dia 15 devem come-
çar as convocações de mesários. 
Ao todo serão 1.300 mesários, 
atuando em Ijuí e municípios 
que fazem parte da 23ª Zona 
Eleitoral. Em entrevista ao JM, o 
juiz eleitoral, Eduardo Giovelli, 
explica que neste momento, o 
Cartório Eleitoral está atuando na 
parte burocrática como a questão 
da organização da fi scalização, 
verifi cação dos locais de votação 

Convocação dos mesários 
para as eleições inicia a 
partir do dia 15 de julho
e o preparo das convocações dos 
mesários.

Giovelli lembrou as convenções 
partidárias que acontecerão de 
20 de julho a 5 de agosto que 
vai ofi cializar os candidatos e as 
coligações. "Com a homologação 
das candidaturas, começará a ser 
feita a campanha nas ruas. E em 
agosto começará a campanha 
eleitoral de rádio e televisão."

O magistrado explica que a 
mudança mais relevante destas 
eleições refere-se às federações 
partidárias, uma novidade que 
possibilita que partidos possam se 
juntar para disputar as eleições e 
atuarem de forma unifi cada pelos 
quatro anos seguintes.

O juiz explica que, diferente 
do que ocorreu nas eleições 
municipais, cujas ações estavam 
mais focadas nas zonas eleito-
rais, neste pleito, por envolver 
eleições nacionais e dos Estados, 
as ações irão se concentrar no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e no Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE). "Medidas como análise 
e deferimento de candidaturas 

Juíz Eduardo Giovelli

e eventuais impugnações fi cam 
concentradas no TSE e no TRE."

Outro aspecto que o juiz elei-
toral chama a atenção é referente 
à polarização dos candidatos 
à Presidência da República, o 
ex-presidente, Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e o presidente Jair 
Bolsonaro (PL). "Em nível na-
cional, até o momento, o que se 
percebe é uma situação concreta 
de beligerância estabelecida 
pela polarização. Já em nível 
de Estado, devido à ramifi cação 
que há com grande número de 
candidatos a situação deverá ser 
diferente."

O juiz eleitoral, Eduardo Gio-
velli, também salienta o desafi o 
nestas eleições no enfrentamento 
da distribuição de notícias falsas, 
as chamadas fake news nas redes 
sociais.

 O primeiro turno da eleição 
será no dia 2 de outubro para 
escolher o presidente da Repú-
blica, governadores, senadores, 
deputados federais e deputados 
estaduais. Já o eventual segundo 
turno será no dia 30 de outubro.
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ARTIGO

A FATURA DAS BONDADES

que amplia o Auxílio 
Brasil, o Auxílio-gás, 
concede uma ajuda a 
caminhoneiros, prevê 
uma compensação aos 
estados para garantir 
o transporte gratui-
to de idosos, além 
de ajudar a cadeia 
produtiva do etanol. 
Tais medidas, mesmo 
furando o teto de 

gastos, até poderiam ser consideradas num 
Brasil de fome e problemas estruturais graves. 
Porém, o detalhe perigoso dessa manobra é 
que ela está sendo construída a três meses da 
eleição, tanto que para burlar a lei eleitoral 
a proposta virá com a previsão de que seja 

Empenhado em 
aumentar a sua 
popularidade para 
elevar as chances 
de reeleição, o 
presidente Jair 
Bolsonaro tem 
recorrido a uma 
série de benesses 
e promessas. 

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

O rei, o mago e uma história

Diminuir o peso do Estado sobre os ombros da po-
pulação, a partir da redução de impostos, deveria ser o 
objetivo a ser perseguido por todos os governantes. É 
a população, através do empreendedorismo, quem gera 
emprego e renda. É a população que precisa garantir co-
mida em sua mesa e é obrigada a sustentar um aparato 
estatal inefi ciente.

Se, em um momento de crise, todos precisam contri-
buir para alcançar a solução, é justo e um dever dos go-
vernos fazerem a sua parte. 

Quando vamos ao supermercado, estamos dispostos a 
trocar artigos que preferimos por alternativas mais bara-
tas a fi m de que a conta caiba em nosso orçamento. Por 
que, então, o poder público não pode extinguir privilé-
gios, estancar prejuízos e aliviar o bolso de quem sempre 
pagou a conta?

Diante deste cenário, é louvável que o governo federal 
esteja mobilizado para, em parceria com os estados, unir 
esforços e reduzir o peso de impostos sobre os combus-
tíveis.

Pela proposta, a fatia federal dos impostos para gaso-
lina, diesel e gás de cozinha para de ser cobrada. Além 
disso, como forma de ampliar o alívio ao bolso dos bra-
sileiros, os estados que aplicarem uma alíquota de ICMS 
menor que 17% terão a diferença integralmente ressar-
cida pela União. 

Por aqui, o governo do Estado comemora superávit no 
primeiro quadrimestre: R$ 4,1 bilhões.

Chegou a hora, portanto, de diminuir alíquotas, so-
bretudo com a salvaguarda oferecida pelo governo fe-
deral. Seria um passo extraordinário para contrapormos 
o avanço infl acionário causado pela errática política de 
"fecha-tudo a economia a gente vê depois" e da guerra 
na Ucrânia.

As decisões que forem tomadas demonstrarão quem 
tem compromisso com a população. Quem decide cortar 
despesas e impostos está ao lado dela. Quem não abre a 
mão, está preocupado em fortalecer o próprio governo.

Quem sempre pagou a conta segue gerando riqueza. 
O governo federal já abriu mão da sua parte. Agora, os 
governos estaduais devem escolher se querem servir às 
pessoas ou se servir delas. Com a palavra, os governa-
dores.

decretado estado de emergência no País.
Assim, novos favorecimentos, à medida 

que se aproxima outubro, se mostram meras 
estratégias populistas e eleitoreiras.

Empenhado em aumentar a sua popularidade 
para elevar as chances de reeleição, o presidente 
Jair Bolsonaro tem recorrido a uma série de 
benesses e promessas que, se cumpridas, farão 
do próximo ano – e talvez de outros exercícios 
à frente – um período em que será necessário 
um duro ajuste nas contas.

Há abundância de sinais do aumento de riscos 
fiscais para o País em 2023. As razões não são 
desconhecidas pelos brasileiros: as gastanças 
e benesses de anos eleitorais, à caça de votos, 
como se não existisse amanhã. Mas existe. E 
a fatura dos pacotes de bondades é sempre 
apresentada e, ao fim, paga pela população.

Na atual situação, o melhor seria o governo 
sinalizar um compromisso com a responsabi-
lidade, preservando os interesses de médio e 
longo prazos do País e dos brasileiros, e não 
priorizar os proveitos eleitorais de ações ca-
suísticas. Caso contrário, a conta volta mais 
salgada em forma de juro alto, inflação e 
economia estagnada.

Fábio Craidy Bührer - Psicólogo - fabiocraidybuhrer@gmail.com

Impostos: com 
a palavra, os 
governadores

Rodrigo Lorenzoni-  Deputado estadual (PL)

Conta uma lenda que, em um tempo muito distante, 
existia um reino peculiar. Lá vivia um mago, que era 
um ser adorado pelo povo. Seu carisma e sua capaci-
dade de prever muitas situações futuras encantava a 
todos. O rei sabia dessa fama e tinha ciúmes de toda a 
sua popularidade. Então, decidiu fazer uma festa para 
o reino inteiro em um dia que seria especial. 

O grande evento chegou e, em determinado mo-
mento, reuniu todos em um grande círculo. O rei le-
vava um punhal escondido e chamou o mago para o 
centro do círculo. Todos olhavam intrigados para a 
cena, quando o rei, com a intenção de desmoralizar 
o mago perante as pessoas, fez a pergunta: "Dizem 
que você acerta tudo. Então, me diga: qual será o dia 
da sua morte?" O rei já tinha previsto que se o mago 
dissesse algum dia específi co do futuro, ele puxaria 
o punhal e tiraria sua vida ali mesmo, comprovando 
que era um farsante. Se o mago falasse que realmente 
não tinha a resposta, estaria desmascarado perante to-
dos. O mago olhou serenamente e respondeu: "O dia 
da minha morte será um dia antes da sua". 

Como o rei não tinha certeza das previsões, viu a 
história mudar de rumo. Porque se ele morresse, o 
próprio rei teria apenas mais um dia de vida. Então, 
convidou o mago para morar no castelo para que ti-

vesse os melhores cuidados. O mago aceitou e rece-
beu tudo que existia de melhor durante todos os dias 
dali para frente. O tempo passou e a proximidade 
proporcionou que os dois desenvolvessem uma rela-
ção muito cordial. Tudo isso se transformou em uma 
grande e profunda amizade. 

Certo dia, depois de muitos anos, o rei chamou o 
mago e confessou a história passada. O mago sorriu 
e confi rmou que sempre soube, pois tinha visto um 
pedaço do punhal quando tinha se aproximado e en-
tendido a intenção. O rei chorou e pediu perdão por 
ter agido daquela maneira. Os dois se abraçaram num 
gesto de fraternidade. 

Assim como na lenda, a vida muitas vezes também 
pede um espaço. É o tempo para entender que ali do 
lado, a outra pessoa também traz os seus amores, as 
suas dores e toda uma história cheia de detalhes im-
perceptíveis. Permitir que a luz avance é compreen-
der que pequenos confl itos, rusgas antigas e perdões 
não dados podem bloquear outras andanças. É possí-
vel então abrir caminho para deixar que novos olha-
res apareçam. São aqueles instantes em que o rei e o 
mago são convidados a aparecer novamente. Talvez 
muito além da lenda, mas bem mais próximos, perto 
da próxima esquina.
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Famurs adere à ação que 
questiona dívida no STF

Uma das grandes preocu-
pações dos produtores rurais 
gaúchos até o lançamento do 
Plano Safra era o volume de 
verbas que seria destinado para 
o Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural (PSR). 

Convidado do programa se-
manal Tá na Mesa, da Federasul, 
em homenagem aos 95 anos da 
Federação da Agricultura do Rio 
Grande do Sul (Farsul), o presi-
dente da entidade que congrega 
mais de 130 sindicatos rurais do 
Estado, Gedeão Pereira, reiterou 
a necessidade do agricultor de 
contratar o seguro. No Plano 
Safra 2021/2022, o governo 
destinou R$ 1 bilhão ao PSR. O 
novo Plano Safra, para o ciclo 
2022/2023 vai contabilizar cerca 
de R$ 2 bilhões.

Mesmo com recursos que 
considera adequados à realida-
de, Pereira prevê uma série de 
dificuldades para o produtor na 
contratação da cobertura a sua 
atividade, a começar pelo fato de 
que as seguradoras habilitadas 
ao seguro rural amargaram se-
vero prejuízo nos últimos quatro 
anos, em razão das estiagens 
ocorridas nas lavouras de soja e 
milho, principalmente no Esta-

Representante das prefei-
turas do Rio Grande do Sul, a 
Famurs ingressará com pedido 
para se tornar “amicus curiae” 
na ação que questiona a dívida 
do Rio Grande do Sul com a 
União, movida pela seccional 
gaúcha da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB). A ação 
cível originária (ACO) 2059 
tramita desde 2012 no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

Decidido pelos prefeitos 
durante o congresso de mu-
nicípios do RS, na semana 
passada, o movimento foi con-
firmado nesta quarta-feira (29), 
durante reunião do presidente 
da Famurs, Paulinho Salerno, 

Conselho Estadual da Mulher terá eleição

Líder da entidade municipalista, Paulinho Salerno (C) se reuniu hoje com o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia (D) 

A Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos promoveu 
uma audiência pública para 
debater a eleição do Conselho 
Estadual dos Direitos das Mu-
lheres do Rio Grande do Sul, 
cuja atuação foi interrompida 
há três anos e somente agora o 
governo publicou o edital para 
a realização de nova eleição. 

O assunto foi proposto pela 
Procuradora da Mulher da 
Assembleia, deputada Sofia 
Cavedon (PT), e mobilizou as 
entidades e instituições públicas 
que atuam em favor das políticas 
públicas para as mulheres, tendo 
em vista o avanço crescente do 
feminicídio no RS e a desarticu-
lação da rede de proteção.

 As inscrições podem ser fei-
tas a partir de hoje até o dia 25 
de julho. O e-mail para o enca-
minhamento da documentação 
para inscrição é comissaoeleito-
ral-cedm@igualdade.rs.gov.br .

Presidente da Farsul prevê 
seguro mais caro

Senado reconhece carência 
tecnológica em escolas

Audiência define mobilização para eleição no Conselho Estadual da Mulher

com o presidente da OAB/RS, 
Leonardo Lamachia.

Na prática, o pedido serve 
para que a entidade munici-
palista apresente argumentos 
favoráveis à tese da OAB no 
processo. No momento, a re-
latora do caso, ministra Rosa 
Weber, aguarda manifestação da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca para decidir se a ação deve 
continuar tramitando mesmo 
após a adesão do Estado no regi-
me de recuperação fiscal (RRF). 
"Entendemos que é fundamental 
patrocinarmos essa causa, que é 
uma causa de todos. Se a dívida 
foi reestruturada, ganham o 
Estado, os municípios e a po-

pulação, porque sobrarão mais 
recursos para investimentos", 
argumentou Salerno.

Lamachia agradeceu ao 
gesto e disse que o ato da Fa-
murs tem "grande relevância e 
importância". O vice-presidente 
da Famurs, Mário Augusto 
(PP), prefeito de Dom Pedrito, 
também participou do encontro. 

A ação movida pela OAB já 
reúne cerca de 40 pedidos para 
o ingresso como amicus curiae, 
que partiram de entidades, polí-
ticos e partidos. Nessa condição, 
podem se manifestar nos autos 
e protocolar documentos para 
subsidiar a avaliação do Supre-
mo sobre  o caso.

do, mas também no restante do 
país. À situação das seguradoras, 
o presidente da Farsul acrescenta 
a alta de custos, principalmente 
com fertilizantes, agroquímicos 
e mesmo com o diesel, que im-
pactou a capacidade financeira 
das propriedades. "O produtor 
vai ter de calcular seus custos de 
produção, entre os quais estará o 
do seguro, que, já sabemos, vai 
ficar mais caro", advertiu.

Gedeão Pereira 

 Conforme Natália Fetter, a 
Comissão Eleitoral definiu 14 
regiões no Estado onde serão 
realizados fóruns regionais pre-
senciais, o que exigirá desloca-
mentos das equipes. No dia 9 de 
agosto será publicada a relação 
das datas e locais de votação das 
regionais no site da Secretaria de 

Cidadania, Igualdade, Direitos 
Humanos e Assistência Social 
do Estado.

Cavedon também observou 
que as deputadas têm atuado 
para assegurar verbas no orça-
mento para as políticas públicas 
em favor das mulheres, mas as 
emendas têm sido derrotadas. 

A necessidade de melhorar 
a conectividade digital das 
escolas públicas brasileiras foi 
reconhecida, unanimemente, na 
Subcomissão Temporária para 
Acompanhamento da Educação 
na Pandemia, ligada à Comis-
são de Educação do Senado. A 
carência tecnológica da rede 
pública e as diferenças de in-
clusão social, “escancaradas” 
na pandemia, foram expostas na 
audiência com parlamentares, 
representantes do governo e es-
pecialistas do meio acadêmico e 
de entidades da sociedade civil.

O secretário substituto de 
Telecomunicações do Ministé-
rio das Comunicações, Pedro 
Araújo, reconheceu que a cone-
xão gratuita do Programa Banda 
Larga nas Escolas (PBLE), por 
obrigação contratual das opera-
doras de telefonia, está muito 
abaixo do ideal. Entre as ações 
federais para melhorar o acesso 
à internet nas escolas, segundo 
Pedro, estão o programa Wi-Fi 
Brasil, de banda larga gratuita 
via satélite; Nordeste Conectado 
e Norte Conectado, de implan-
tação de redes de fibra óptica no 
interior e nos municípios dessas 
duas regiões; e Internet Brasil, 
de fornecimento de chips e pa-

cotes de dados de banda larga 
móvel para alunos da Educação 
Básica pública e provenientes de 
famílias no CadÚnico (Cadastro 
Único para Programas Sociais).

O PBLE, lançado pelo gover-
no federal em 2008 (via Decreto 
6.424), tem gestão conjunta, 
entre Ministério da Educação 
(MEC) e Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 
“O projeto envelheceu mal, 
porém, ainda assim, é de muita 
abrangência. Tem velocidade 
defasada, mas continua sendo a 
única conectividade de algumas 
escolas”, explicou o secretá-
rio. E o senador Flávio Arns 
complementa que, “quando se 
fala no acesso dos estudantes à 
internet, não é só na escola. É 
também em casa, para poder ter 
o complemento das atividades”.

A diretora-presidente do 
Centro de Inovação para Edu-
cação Brasileira (Cieb), Lúcia 
Dellagnelo, assinalou que 
existem recursos alocados, 
prontos para uso e melhoria da 
infraestrutura em tecnologia 
nas escolas. Entretanto, alertou, 
que se o orçamento não for bem 
gasto, dificilmente a tecnologia 
terá o necessário impacto na 
Educação.
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Senado aprova PEC de 
bondades em 1º turno

O Senado aprovou, ontem, 
em primeiro turno, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) que institui um estado de 
emergência para permitir que o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
fure o teto de gastos e abra os 
cofres públicos a pouco mais de 
três meses das eleições.

O texto dá aval ao governo 
para turbinar programas sociais 
até o fim do ano sem esbarrar 
em restrições da lei eleitoral, 
que existem para evitar o uso 
da máquina pública em favor 
de algum candidato. Bolsonaro 
ocupa o segundo lugar nas pes-
quisas de intenção de voto, atrás 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).

As medidas terão um custo 
total de R$ 41,25 bilhões —
valor maior que os R$ 38,75 
bilhões acertados na véspera, 
em mais um movimento de 
elevação da fatura. Quando as 
medidas para atacar a alta de 
combustíveis começaram a ser 
discutidas, o gasto extra era 
projetado em R$ 29,6 bilhões. 

A PEC prevê a ampliação 
temporária do Auxílio Brasil 
em R$ 200, levando o benefício 
mínimo a R$ 600 até o fim do 
ano. O texto também autoriza o 
governo a zerar a fila do Auxílio 
Brasil, criar um auxílio para 
caminhoneiros autônomos e 
dobrar o valor do Auxílio Gás.

De última hora, as lideranças 
do governo fecharam um acordo 
para incluir um benefício de R$ 
2 bilhões a taxistas e ampliar 
em R$ 500 milhões os recursos 
para o programa Alimenta Bra-
sil, que financia a aquisição de 
alimentos para doação a famílias 
carentes.

A proposta foi aprovada por 
72 votos a favor e um contrário. 
Eram necessários 49 votos fa-
voráveis. A PEC ainda precisa 
passar por uma nova rodada de 
votação antes de seguir para a 
Câmara dos Deputados. 

A PEC recebeu duras críticas 
por conter o polêmico dispo-
sitivo que prevê a instituição 
do estado de emergência em 
ano eleitoral. A justificativa do 
governo é o impacto da alta no 
preço dos combustíveis devido 
à Guerra da Ucrânia —que foi 
deflagrada no fim de fevereiro. 

Parlamentares temem que 
a proposta abra um precedente 
perigoso e ressaltaram o caráter 
eleitoreiro da medida, além do 
risco de dar um "cheque em 
branco" a Bolsonaro. Ainda 
assim, o voto contrário seria 
politicamente difícil de explicar 
para as suas bases. Por isso, 
mesmo senadores contrários 
deram voto a favor argumen-
tando a necessidade de atender 
a população mais carente. A 

A PEC precisa ainda passar por nova votação antes de ir para a Câmara

legislação proíbe a implementa-
ção de novos benefícios no ano 
de realização das eleições. As 
únicas exceções são programas 
já em execução ou quando há 
calamidade pública ou estado 
de emergência. 

As medidas adotadas pelo 
governo federal para minimizar 
os efeitos da escalada dos preços 
de itens como combustíveis e 
alimentos podem dar fôlego à 
candidatura do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) à reeleição, 
mas têm de ser eficazes no curto 
prazo e influenciar diretamente 
no dia a dia das famílias mais 
pobres apontam analistas.

Em outra frente no Con-
gresso Nacional, o Executivo 
conseguiu anteriormente a 
aprovação do projeto de lei 
complementar já sancionado 
por Bolsonaro, que limita o 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre combustíveis, gás natural, 
energia elétrica, comunicações 
e transporte coletivo.

Ciro Gomes e Simone Tebet se comprometem 
com reforma tributária diante de empresários

Diante de uma plateia de empresários, os pré-candidatos à Pre-
sidência Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) se comprome-
teram com uma reforma tributária. Ao participarem da sabatina da 
Confederação Nacional da Indústria, os dois colocaram o assunto 
como prioritário. A senadora, porém, disse que se empenharia em 
fazer a reforma nos seis primeiros meses de seu eventual governo. 
Ela salientou que é preciso priorizar a redução de impostos sobre a 
produção, com maior taxação do consumo. Defendeu, também, a 
criação de um fundo regional de desenvolvimento para estimular a 
atração de investimentos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. Já Ciro, além de não poupar críticas ao patamar atual da 
taxa básica de juros no Brasil — que está em 13,25% ao ano, algo 
que considera "equivocado" —, foi enfático que sem uma reforma 
tributária o País continuará convivendo com uma carga de impostos 
que "joga mais de 50% das empresas do país na informalidade."

O coordenador da campanha 
à reeleição de Jair Bolsonaro 
(PL), o senador Flávio Bolso-
naro (PL-RJ) afirmou que o pre-
sidente não terá como controlar 
uma eventual reação violenta 
de apoiadores que contestem o 
resultado das urnas. Flávio não 
quis confirmar se Bolsonaro 
reconheceria uma derrota, mas 
negou que planeje estimular 
um levante. 

Bivar vem ao RS
para discutir aliança

O pré-candidato à Presidên-
cia pelo União Brasil (UB), o 
deputado Luciano Bivar estará 
hoje em Porto Alegre e amanhã 
para agendas com os dirigentes 
do partido no Estado. O tema 
principal em pauta é o apoio 
do UB na eleição estadual. A 
legenda recebeu convites para 
indicar o vice e apoiar sete pré-
candidatos a governador, mas 
ainda não bateu o martelo.

STF impõe sigilo no 
inquérito sobre pastores 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu colocar em sigilo 
o inquérito sobre o gabinete pa-
ralelo de pastores instalado no 
Ministério da Educação (MEC). 
O segredo foi imposto depois 
que a investigação foi enviada de 
volta ao STF diante das suspeitas 
de interferência do presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Antes de 
descer para primeira instância, 
o inquérito estava público.

130 milhões de reais é o valor reservado para 
a campanha de Lula no 1º e 2º turnos de 
acordo com o diretório nacional. Pela 
regra, o comitê de campanha terá direito 
a 26,03% do fundo.

Pacheco avalia instalar 
duas CPIs em uma só

O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), indicou 
que vai autorizar a instalação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do Ministério da Educação 
(MEC), mas avalia ampliar o es-
copo da investigação para incluir a 
apurações sobre obras inacabadas 
nos governos do PT, como pedi-
ram aliados do governo. Pacheco 
deverá ler o requerimento da CPI, 
no plenário, na próxima terça-feira. 
Pacheco disse que vai analisar os 
requerimentos apresentados.

Jefferson poderá ser 
candidato no Rio 

Em prisão domiciliar por de-
cisão do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Roberto Jefferson 
será pré-candidato ao governo 
do Rio de Janeiro. O anúncio 
aconteceu em publicação nas 
redes sociais por Cristiane 
Brasil, filha do ex-presidente 
do PTB. A pré-candidatura de 
Jefferson abre uma divisão na 
base bolsonarista no Rio de 
Janeiro.

Flávio diz ser impossível 
conter os apoiadores

 Moro poderá não concorrer ao Senado
Desde que despiu a toga e 

se aventurou na política, como 
ministro da Justiça de Jair 
Bolsonaro, Moro bate cabeça e 
agora corre o risco de não poder 
concorrer nem mesmo a senador 
pelo Paraná.

A intenção inicial era con-
correr a presidente. Filiou-se 
ao Podemos com pompa e 
circunstância, pelas mãos do 
senador paranaense Álvaro Dias. 
Passou alguns meses recebendo 
salário e tendo as viagens cus-
teadas pelo partido. Da noite 
para o dia, mudou para o União 
Brasil, na expectativa de ser 
candidato a presidente, mas os 

novos companheiros rechaçaram 
a candidatura com o argumento 
de que ele era bem-vindo, mas 
não podia disputar a Presidência. 
Falou-se em concorrer a senador 
por São Paulo ou a deputado, mas 
foi barrado pela Justiça Eleitoral 
por não conseguir comprovar 
domicílio em São Paulo. 

Sendo morador de Curitiba, 
onde votou nas últimas eleições, 
o ex-juiz passou à condição 
de pré-candidato a senador. 
Concorrendo com Álvaro Dias, 
aparece em primeiro lugar nas 
pesquisas, mas uma nova pedra 
apareceu agora em seu caminho. 
NO entanto, um documento 

protocolado no diretório estadual 
do União Brasil por Cristiane 
Mesquita, uma filiada bolsona-
rista sem mandato, sustenta que 
Moro não tem condições legais 
de concorrer.  

A alegação é de que o ex-juiz 
filiou-se ao diretório de São Pau-
lo e, portanto, não pode disputar 
a eleição pelo Paraná.

A advogada de Cristiane 
anexou uma decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral mostrando 
que o candidato deve ser filiado 
ao diretório do Estado em que 
pretende concorrer. O prazo 
para troca de domicílio eleitoral 
terminou em 1º de abril. 
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 VENDAS 4.0:  
conceito prepara 
vendedores e amplia 
o sucesso do negócio

O conceito de Vendas 4.0 é muito simples: 
a adaptação do processo de vendas às demandas 
da sociedade atual. Ou seja, utilizar ferramentas e 
conceitos que sejam comuns no mercado e levar 
para o campo das negociações. Sendo assim, é 
um conceito que busca implementar técnicas 
e abordagens inovadoras para conseguir uma 
venda. Não apenas na questão das ferramentas 
utilizadas, mas também, na postura do vendedor, 
que precisa se reinventar e se adaptar ao novo 
cenário, garantindo uma maior conformidade 
com as principais práticas do mercado atual.

O vendedor 4.0, portanto, é o profi ssional que 
não apenas entende a importância desse concei-
to, mas o coloca em prática nas suas atividades. 
Adota uma postura mais proativa, e modifi ca 
o seu relacionamento com os consumidores, 
buscando construir um vínculo mais natural e 
saudável para aumentar as suas chances de 
venda e de encantamento do cliente. 

Um vendedor 4.0 se diferencia por ser empá-
tico, criativo, sincero e por utilizar as 
ferramentas ao seu favor. Ser em-
pático é uma das mudanças mais 
necessárias para todo vende-
dor que deseja se destacar 
no mercado. Esqueça a 
abordagem mais direta 
e agressiva. A primeira 
missão de um vendedor 
4.0 é entender quais são as 
difi culdades, desejos e demandas 
do seu cliente. 

Além da empatia, a sincerida-
de é essencial, esse é um passo 
fundamental para estabelecer um 
laço de maior confi ança. A ideia do 
vendedor 4.0 não é apenas conseguir uma 
conversão em vendas, mas sim, ter uma 
conexão maior com o consumidor para 

identifi car como a sua oferta de valor pode ser 
útil. Isso signifi ca, até mesmo, não fechar uma 
venda. Pode parecer estranho, mas a sinceridade 
deve ser fundamental para evitar uma dor de 
cabeça maior. Uma venda que não resolva a 
dor do consumidor pode fazer com que ele se 
sinta enganado, e isso pode ter problemas signi-
fi cativos no futuro, especialmente, em relação a 
reputação da sua empresa ou do seu trabalho.

Ao somar todas as características do vendedor 
4.0 é possível entender o impacto desse concei-
to nas vendas do negócio. Primeiramente, você 
passa a colocar o consumidor em primeiro lugar. 
Na prática, isso vai representar maior empatia e 
a criação de um relacionamento mais duradouro 
com cada cliente, estimulando, por exemplo, a 
fi delização.

Outro aspecto importante é a transparência. 
Uma relação mais próxima implica no desejo 
não apenas de vender um produto ou serviço, 
mas mostrar como uma oferta de valor pode 
agregar ao consumidor fi nal. Esqueça a venda 

apenas pela venda. É preciso 
ter um propósito muito cla-
ro, o que vai ter um impacto 
signifi cativo nas chances de 

conseguir uma conversão.
Por fi m, o vendedor 4.0 

também utiliza mais fer-
ramentas e informações 

disponíveis. Isso representa 
uma maior efi ciência e produ-

tividade no dia a dia, o que vai 
resultar em um melhor desem-

penho de vendas ao fi nal desse 
processo. Menos recursos vão ser 

necessários para ter um maior poder 
de convencimento, ideal para o negócio 
se desenvolver de maneira sustentável, 
no médio e longo prazos.

Para conseguir atrair mais clientes, uma empresa precisa sempre 
buscar novas alternativas e estratégias. Quando se fala em 
vendas, isso se torna ainda mais relevante para um melhor 

desempenho. Acompanhar as tendências vai permitir, por exem-
plo, uma maior competitividade para lidar com consumidores mais 
exigentes, exatamente o conceito de Vendas 4.0.
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Equipomed Ijuí 
Rua 13 de Maio 83
Centro fone 3333.7923 |      984242.042
equipomed@equipomed-ijui.com.br
www.equipomed-ijui.com.br

Equipomed Panambi
Rua 7 de Setembro 321
fone 55 3375.2042
equipomedpanambi@gmail.com

Os melhores produtos para o 
cuidado com sua saúde

A Equipomed, loja 
de materiais e 
equipamentos 
odonto-médi-
co-hospitalares 

já consolidou sua marca nas 
cidades de Ijuí e Panambi. A 
empresa tem por missão atender 
as necessidades de seus clientes 
e na medida do possível oferecer 
produtos e equipamentos que 
possam contribuir para a saúde 
e o bem-estar de todos. 

A empresa comercializa 
cadeiras de rodas manuais 
e motorizadas das maiores e 
mais conceituadas fábricas do 
Brasil. Além disso tem camas 
hospitalares, guinchos para 
elevação de acamados, me-
didores de pressão, andado-

res, materiais para fisioterapia, 
nebulizadores, aspiradores e 
materiais descartáveis. Na 
área da alimentação oferece 
os produtos dos laboratórios, 
Nestle, Danone e Prodiet. Na 
prevenção da covid tem oxí-
metros, termômetros, máscaras 
e demais artigos para a devida 
proteção dos profissionais da 
saúde e cuidadores.

Ao longo de 17 anos de 
história, a Equipomed se ca-
racterizou como uma empresa, 
ética, dinâmica, competitiva e 
saudável, sempre praticando 
preços justos aos seus consu-
midores. Devemos nos lembrar 
continuamente que o mercado 
é cada vez mais exigente e está 
em constante mudança.

Ações no varejo melhoram 
os resultados do negócio 
Aumentar as vendas no varejo requer 

atenção a alguns pontos funda-
mentais, que fazem a diferença no 

negócio. Para obter bons resultados e, 
consequentemente, ampliar as vendas, 
há algumas ações que podem ser ado-
tadas pelos empreendedores no varejo. 

A primeira ação é fundamental: capacite 
sua equipe em vendas. Sabemos que 
as tendências de comportamento do 
cliente são alteradas com o passar do 
tempo. Caso os vendedores não obser-
vem as alterações no comportamento 
do consumidor, poderão perder espaço 
para profi ssionais mais capacitados e 
atentos a essas mudanças.

Estabelecer metas claras é outro ponto 
essencial, pois possibilita que você e a 
sua equipe saibam exatamente para onde 
estão indo. Dessa forma, fi ca mais fácil 
entender quais ações merecem desta-
que positivo, já que estão dando certo, 
além de perceber possíveis falhas na 
execução para consertá-las a tempo. 
Além disso, quando o time todo está 
centrado em um único objetivo, sabe 
qual é e como chegar lá, espera-se que 
essas pessoas se esforcem e se sintam 
mais motivadas. Lembre-se de recom-
pensar o bom trabalho da equipe caso 
as metas sejam batidas.

Fidelizar seu cliente é uma das princi-
pais ações a serem seguidas. A fi deliza-
ção de clientes pode ser uma forma de 
aumentar as chances de uma mesma 
pessoa voltar a fazer negócio, repetin-
do o ciclo de compra. Além disso, essa 

também é uma ótima estratégia para 
estimular o marketing por indicação, 
também conhecido carinhosamente 
por boca a boca. 

A cada X vezes que o cliente com-
pra no estabelecimento, ele ganha 
um produto gratuitamente ou com 
grande desconto;

Oferte cupons de desconto de ma-
neira recorrente, dessa forma, o cliente 
vai associar o seu estabelecimento a 
um lugar que sempre trabalha com 
condições atrativas;

Aproveite as estratégias de trade 
marketing dos fornecedores, podendo 
ser ações de degustação ou exposição 
atrativa no ponto de venda.

Há algumas formas de aplicar 
a fi delização na prática:

Equipomed Panambi
Rua 7 de Setembro 321
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PDT e PSB articulam 
aliança ao Piratini

Os pré-candidatos ao Pa-
lácio Piratini pelo PSB, Beto 
Albuquerque, e pelo PDT, 
Vieira da Cunha, se reuniram, 
ontem. Também participaram 
do encontro, na sede trabalhista, 
dirigentes dos partidos Ciro 
Simoni (PDT) e Mário Bruck 
(PSB). Há expectativa sobre 
avanço nas articulações, que 
acontecem desde 2021, e visam 
uma aliança ainda no primeiro 
turno da disputa ao governo 
gaúcho. 

O PDT é uma da principais 
apostas para reforço da chapa de 
Beto Albuquerque. O tema dos 
palanques nacionais, já que o 
PSB apoia Lula e o PDT lançou 
a pré-candidatura de Ciro Go-

Deputado Gabriel Souza

MDB gaúcho defende
 pré-candidatura de Gabriel

Veira da Cunha, Ciro Simoni, Beto Albuquerque e Mário Bruck durante encontro na sede do PDT, pela aliança

A Executiva Nacional do 
MDB aprovou por unanimi-
dade, o indicativo em favor 
da aliança com o PSDB e o 
Cidadania para a disputa do 
governo do Rio Grande do Sul. 
No entanto, o diretório estadual 
do MDB reforça o apoio a uma 
pré-candidatura própria em 
torno do deputado estadual 
Gabriel Souza. 

O pré-candidato recebeu uma 
ligação de Eduardo Leite, ex-
governador e pré-candidato do 
PSDB ao Palácio Piratini mais 
uma vez, na qual foi aberta 
uma possibilidade de diálogo. 
"Disse a ele que temos can-
didatura própria, mas jamais 
deixaríamos de conversar com 
quem quer que seja. Essa é a 
essência da política. O MDB 
continua firme no seu propósito 
de apresentar ao povo gaúcho 
uma opção que dê o próximo 
passo no projeto inaugurado 
pelo governador José Ivo Sar-
tori. Tenho compromisso com 
essa missão!", escreveu Souza 
nas redes sociais. 

Já o pré-candidato tucano 
destacou a "demonstração de 
sinergia" e pregou respeito ao 
ex-presidente da Assembleia 
Legislativa em seu governo. 
Porém, lembrou que o PSDB 
abriu mão da candidatura ao 
pleito nacional para apoiar Si-
mone Tebet como pré-candidata 
à Presidência da República." 
"Estamos diante de eleição que 
exige conjugação de forças no 
centro para enfrentar polos de 
radicalização." 

O MDB reforça que disputou 
as 10 últimas eleições para o 

Aprovada obrigatoriedade 
de emendas do orçamento 
A Comissão Mista de Or-

çamento (CMO) concluiu a 
votação do relatório final da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2023, que determina 
as metas e prioridades para os 
gastos públicos do ano que vem 
e oferece os parâmetros para a 
elaboração do projeto de Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2023. O texto foi aprovado 
com votos contrários do PT, do 
deputado Marcel van Hattem 
(Novo) e da senadora Zenaide 
Maia (Pros-RN). O texto será 
analisado agora pelo Congresso 
Nacional. 

O substitutivo aprovado, 
de autoria do senador Marcos 
do Val (Podemos-ES), relator 
da LDO 2023, autoriza a re-
estruturação e recomposição 
salarial da Polícia Federal, da 

Barroso prorroga suspensão de despejo 

mes, não foi tratado durante a 
conversa. Uma próxima reunião 
já está marcada para o dia 11, 
na sede dos socialistas. 

Ventila-se a possibilidade de 
Beto fazer um palanque duplo 
no Estado, para Ciro e Lula. 
A alternativa já recebeu sinal 
positivo da cúpula nacional 
do PSB. 

O PDT do ex-deputado 
Vieira da Cunha tem várias 
cartas na mesa, e só não abre 
mão em nenhuma hipótese de 
oferecer palanque regional para 
o pré-candidato à Presidência 
Ciro Gomes. O partido dialoga 
com o MDB e com o PSB, mas 
novamente surge o impasse 
pela exigência da cabeça de 

chapa. Por isso, o PDT cogita o 
lançamento de uma chapa puro-
sangue na tentativa de eleger 
maior número de deputados.

Já o ex-deputado Beto Al-
buquerque tem feito enfren-
tamento ao PT, que tem como 
pré-candidato, o deputado 
estadual, Edegar Pretto. O aval 
que recebeu da direção nacional 
do partido para concorrer a 
governador e procurar outros 
aliados, se o PT insistir em 
encabeçar a chapa, fortaleceu 
a pré-candidatura de Beto Al-
buquerque. 

A  liderança do PSB vinha 
recebendo pressão para retirar 
sua pré-candidatura para viabi-
lizar aliança com PT.

Palácio Piratini e elegeu quatro 
governadores: Pedro Simon, 
Antônio Britto, Germano Ri-
gotto e José Ivo Sartori. 

O próprio Simon destacou, 
em nota, que irá apoiar Tebet 
na campanha nacional, mas 
defende a manutenção de Souza 
como pré-candidato ao Piratini. 
"Cabe destacar que a candidatu-
ra própria a governador sempre 
foi um postulado histórico no 
Rio Grande do Sul, portanto 
uma tradição política que tem 
meu apoio", disse. 

O presidente do MDB gaú-
cho Fábio Branco afirmou que 
irá convocar a Executiva para 
acionar as instâncias partidárias 
e deliberar o assunto. "O MDB 
tem candidato, tem história, 
representatividade e militância. 
Seremos fieis a esse conjunto 
de fatores, mas seguiremos 
conversando", acrescentou.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal, prorrogou até 31 de outubro a 
ordem para suspender despejos, remoções força-
das e desocupações da crise sanitária provocada 
pelo Sars-Cov-2. "A pandemia da covid-19 ainda 
não acabou e as populações vulneráveis se encon-
tram em situação de risco particular", ponderou.

A decisão foi assinada nesta quarta-feira, 29, 
e trata-se da terceira vez que o prazo da ordem 
concedida pelo STF é prorrogado. O ministro 
ressaltou que a nova data determinada evita 
qualquer superposição com o período eleitoral. 
A decisão foi remetida ao Plenário Virtual do 
STF, para confirmação do colegiado. 

No despacho, Barroso lembrou que, quando 
estendeu pela segunda vez o prazo da suspensão 
dos despejos, registrou que se deveria aguardar a 
normalização da crise sanitária para a retomada 
da execução de ordens de desocupação. 

Nessa linha, o ministro ressalta que, após um 
período de queda nos números da pandemia, neste 
mês se verifica nova tendência de alta, sendo que 
entre os dias 19 e 25 de junho, o Brasil teve a 
semana epidemiológica com mais casos desde 
fevereiro, em todo o território nacional.

Além disso, o magistrado ressaltou o 'aumento 
expressivo do flagelo social', sob o ponto de vis-
ta socioeconômico. Segundo o ministro, ainda 
que sua ordem se justifique por conta da crise 
sanitária, 'é preciso considerar que a retomada 
das desocupações atinge parcela particularmente 
vulnerável da população e, por isso, é preciso 
especial cautela'. Fora isso Barroso ponderou que 
o País retrocedeu cerca de 30 anos no combate 
à fome, retornando a patamares próximos aos 
observados na década de 1990. "As 142.385 
famílias que estão na iminência das desocupa-
ções se encontram justamente na parcela mais 
pobre da população. Além disso, também é 
preciso levar em consideração que o perfil das 
ocupações mudou durante a pandemia. Com a 
perda da capacidade de custear moradia, tem-se 
notícia de famílias inteiras nessa situação, com 
mulheres, crianças e idosos." 

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, 
também considerou na sua decisão que os funda-
mentos que justificaram a medida de suspensão 
dos despejos neste período 'seguem presentes e 
justificam a prorrogação da suspensão por mais 
um período'. 

Polícia Rodoviária Federal e 
da Polícia Penitenciária, além 
das polícias Civil e Militar e 
bombeiros militares do Distrito 
Federal - categoria que faz parte 
da base eleitoral do presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Além 
disso, o texto também permite 
o aumento do teto de gastos, 
estimado em R$ 1,711 trilhão, 
com a adoção de um índice de 
inflação mais atualizado. 

Após a aprovação do texto 
base do relatório, parlamentares 
tentaram derrubar o mecanismo 
previsto na LDO 2023 que 
determina a imposição das 
emendas de relator, as RP-9, 
ao orçamento - ou seja, torna 
as emendas uma despesa obri-
gatória, para as quais terão que 
ser reservados recursos pelo 
governo.
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Como o aumento dos 
juros nos eua pode 
afetar o merCado 

imobiliário no brasil?

O mercado financeiro global 
fica atento quando chega 
a “Super Quarta”,  como é 
conhecido o dia em que o 
Banco Central Americano e 
Brasileiro anunciam as taxas 
de juros que entrarão em vigor 
para os próximos 45 dias, os 
investidores ficam atentos 
e analisam ponto a ponto o 
comunicado.

Atualmente, no Brasil, a 
taxa Selic está em 13,25% a.a, 
enquanto nos Estados Unidos,a 
taxa de juros subiu em 0,75 
pontos percentuais na última 
reunião, trabalhando na faixa 
de 1,5% e 1,75% a.a.

Com a elevação das taxas de 
juro, naturalmente, os ativos 
de risco, sejam eles as ações no 
mercado financeiro ou imóveis 
da economia real, tendem a se 
tornarem menos vantajosos aos 
olhos dos investidores, uma vez 
que o custo do crédito se eleva 
ao mesmo tempo que o custo 
de oportunidade dos ativos de 
renda fixa.

Um bom exemplo é Miami, o 
valor médio dos aluguéis subiu 
quase 50% nos últimos 2 anos, 
alcançando o maior patamar 
das taxas de hipotecas desde 
2009 (pós crise do "subprime"), 
em que corresponde a uma 
menor demanda por compras 
e um aumento na procura por 
aluguéis.

A desaceleração do mercado 
como um todo faz com que a 
economia seja precificada para 
baixo, e o Brasil como mero 
mercado emergente inclina-se 
a seguir o mesmo caminho.

Nosso cenário base é de 
inflação, os banqueiros centrais 
sinalizam seu comprometimento 
com o controle por meio 
de políticas monetárias, no 
entanto, uma de suas maiores 
armas é o juros, portanto, é 
possível que essa situação se 
agrave ainda mais.

Após esta breve explanação 
sobre o mercado, quero ressaltar 
a importância de uma assessoria 
de investimento especializada 
para auxiliá-lo antes de comprar 
a primeira “oportunidade”, é 
o assessor que irá buscar as 
melhores soluções a partir 
do seu perfil de investidor e 
objetivo, sempre focando no 
seu sucesso.

CONJUNTURA

Quase 30% da população recebia 
menos de R$ 500 por mês em 2021

Em 2021, cerca de 29,6% da 
população brasileira tinha ren-
da domiciliar per capita de até 
R$ 497 mensais. O percentual 
corresponde a 62,9 milhões de 
pessoas, o maior valor desde 
o começo da série histórica, 
iniciada em 2012. O número 
representa aumento de 9,6 mi-
lhões em relação a  2019. Os 
dados foram apresentados no 
Mapa da Nova Pobreza, divul-
gado pela Fundação Getúlio 
Vargas Social (FGV Social).

O diretor da FGV Social, 
Marcelo Neri, afirma que o ce-
nário foi impactado por crise 
em cima de crise, uma delas 
causada pela pandemia, que 
veio de fora do país, o que ocor-
reu também no período do cho-
que do petróleo em 1982. Neri 
destacou que, na pandemia, o 
nível da ocupação no mercado 
de trabalho sofreu grande im-
pacto e caiu muito representan-

Ato contra privatização da 
Corsan reuniu nesta semana 
milhares de pessoas em Porto 
Alegre. 

Na terça feira aconteceu uma 
grande caminhada pela água 
pública, organizada pelo Sin-
diagua, contando com mais 
de cinco mil pessoas de mais 
de 300 municípios gaúchos. 
O ato "RS pela Água" obteve 
apoio e participação  de di-
versos segmentos,  sindicatos, 
associações,  instituições pri-
vadas e públicas, movimen-
tos sociais e lideranças polí-
ticas, além dos trabalhadores 
da Companhia Riograndense 
de Saneamento e do DMAE 
- Departamento Municipal 
de Água e Esgoto da capital.  
O trajeto da manifestação teve 

Diretor do FGV, Marcelo Neri afirma que cenário foi impactado pela crise

do um choque nunca visto antes 
nas séries. O professor comenta 
que o Benefício Emergencial 
para Preservação do Emprego 
e da Renda (BEm) amorteceu 
parte do impacto, mesmo as-

sim, houve queda significativa 
da ocupação.

Neri vê melhora no nível de 
emprego: “A ocupação já vol-
tou, a gente tem tido boas no-
tícias de desemprego em que-

da, emprego formal em alta, já 
recuperando todas as perdas da 
pandemia. São excelentes no-
tícias, mas elas acabam sendo 
dominadas, quando se compu-
ta tudo em ocupação e se leva 
em conta o salário das pessoas, 
a renda dos trabalhadores por 
conta própria e informais". Mas 
teme que esses ganhos sejam 
minimizados pela inflação: "É 
verdade que teve uma recupe-
ração de ocupação, desemprego 
já estava cedendo e continua ce-
dendo em 22, só que a inflação 
alta acaba corroendo a renda das 
pessoas no mercado de traba-
lho”, disse.

O professor explica também 
sobre o papel do auxílio emer-
gencial durante a crise. Segundo 
ele, o pagamento do auxílio, que 
em nove meses foi equivalente a 
nove anos de Bolsa Família, fez 
com que a pobreza caísse ao ní-
vel mínimo. 

Ato contra privatização da Corsan reúne 5 mil pessoas
início em frente à sede do 
DMAE, no bairro Moinhos de 
Vento, seguindo em caminhada 
até ao centro, com parada em 
frente ao Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), e sede ad-
ministrativa da Corsan, culmi-
nando diante do Palácio Pira-
tini e Assembleia Legislativa.  
Os discursos repudiaram o 
projeto de venda da Corsan e 
do DMAE porto-alegrense, 
com o propósito de entre-
gar a água dos gaúchos aos 
investidores e corporações 
estrangeiras, afetando direta-
mente todos os cidadãos do 
RS, em todas as localidades.  
De Ijuí, participaram os traba-
lhadores da Corsan  e represen-
tantes do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais.

Prefeito de Panambi trata 
de inovação com a CNM 

Reajuste das alíquotas no Proagro Mais é 
principal ponto negativo do Plano Safra

Apesar de reconhecer o aumento de verbas para a 
agricultura familiar no Plano Safra 2022/2023 como 
positivo - o orçamento saltou de R$ 39,3 bilhões no 
ciclo passado para R$ 53,6 bilhões -, representantes do 
segmento consideram que os benefícios para os peque-
nos agricultores param por aí. O assessor de política 
agrícola da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
(Fetag) Kaliton Prestes observa que mesmo o aumento 
de verbas gera dúvidas, pois foi na casa dos 36% contra 
uma alta média dos custos de produção das cadeias da 
agricultura familiar de 45%. 

Trabalhadores da Corsan de Ijuí e do SSPMI estiveram na mobilização na Capital

O prefeito de Panambi, Daniel Hinnah, 
esteve na sede da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) na quarta-feira 
para buscar informações acerca do Proje-
to InovaJuntos. O programa tem parceria 
com o Centro de Estudos Sociais (CES), 
da Universidade de Coimbra, Portugal. 
Outro ponto apresentado durante a visita 
foi a Carta Brasileira para Cidades Inteli-
gentes. O prefeito de Panambi integra a 
Câmara de Inovação da Famurs. 

Eduardo Knebel 
Del Frari 

Assessor de
Investimentos – 
Experato Ijuí
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Plantão

A Polícia Civil cumpriu, em 
Seberi, mandado de prisão pre-
ventiva em desfavor de um ho-
mem suspeito de ter praticado o 
crime de homicídio qualificado.  
O crime ocorreu em 30 de maio 
no interior de Seberi e vitimou 
Rivelino Soares da Silva, 43 
anos. Na oportunidade o corpo 
da vítima foi localizado em 
frente à residência do suspeito. 

PRISÃO TRÁFICO
A Polícia Civil cumpriu um 

mandado de busca, apreensão 
e internação de adolescente 
infrator em Cruz Alta. A me-
dida aplicada ao jovem decorre 
da prática de ato infracional 
análogo ao crime de tráfico de 
drogas, cometido em 22 de abril 
deste ano no município. A ação 
foi coordenada pela Draco de 
Cruz Alta.

OPERAÇÃO
O Ministério da Justiça e Segu-

rança Pública coordena a 9ª fase 
da Operação Luz na Infância. Ao 
todo, equipes da Polícia Civil de 
13 Estados cumpriram mandados 
de busca e apreensão contra 
suspeitos de abuso e exploração 
sexual contra crianças e adoles-
centes praticados na internet. As 
ações acontecem também no RS

CONTRABANDO
A PRF prendeu o motorista 

de uma carreta que transportava 
mais de 10 toneladas de um tipo 
de agrotóxico que é proibido no 
Brasil, na BR-480, em Barão 
de Cotegipe. O motorista, um 
paranaense, 44 anos, disse que 
o veículo estava vazio, mas ao 
fazer a vistoria, encontraram a 
mercadoria.

Equipes do Corpo de Bom-
beiros, Polícia Civil e Brigada 
Militar realizaram buscas, 
ontem, em Santo Ângelo, para 
encontrar o jovem Luis Edu-
ardo Souza da Silva, 20 anos, 
que está desaparecido desde o 
último sábado.

As ações foram focadas no 
Distrito de Sossego, interior do 

Equipes fazem busca 
de jovem desaparecido

SEGURANÇA

RS Seguro amplia ações de 
combate ao crime em Ijuí

O combate à criminalidade 
tem sido um grande desafio 
para todas as cidades gaúchas. 
Contudo, as principais delas, 
onde há maior frequência e 
maiores índices de delitos, um 
trabalho forte de integração tem 
buscado organizar e combater 
as atividades criminais. É esse 
o objetivo do RS Seguro, pro-
grama do governo do Estado, 
que foi instituído há exatos dois 
anos em Ijuí com o objetivo de 
reduzir os índices e dar maior 
segurança à população ijuiense.

Passados dois anos, os resul-
tados são positivos. Na época 
em que a cidade passou a fazer 
parte do RS Seguro, uma onda 
de assassinatos e tentativas de 
homicídio tomavam conta das 
ruas do município. Naquele ano, 
mais de 20 crimes contra a vida 
foram cometidos.  Hoje, a cidade 
vive uma queda nos números. 
Apenas três homicídios foram 
cometidos, sendo o últimos deles 
ocorrido em março. São mais 
de 100 dias sem tentativas ou 
homicídios na cidade. 

"Para nós, o programa veio 
para mudar a forma de trabalho 
que a Brigada Militar tem feito, 
principalmente nesses últimos 
anos, integrados com as forças 
policiais. Entramos no RS Se-
guro em um ano muito violento 
e hoje, felizmente, estamos 
comemorando um tempo sem 
homicídios. Passamos dos 100 

dias. O segredo, pelo que vejo, 
se dá pela integração das ações 
entre Brigada Militar, Polícia 
Civil, Susepe, Polícia Rodovi-
ária Federal, IGP, Judiciário e 
Ministério Público", declarou o 
comandante do 29º BPM de Ijuí, 
tenente-coronel Edilson Góes.

Segundo o comandante, o tra-
balho da inteligência, aliado às 
guarnições de serviço e também 
a integração dos demais órgãos 
de segurança que fazem parte 
do RS Seguro tem trazido esse 
resultado tão positivo. "Princi-
palmente relacionado às prisões, 
que conseguimos ter cerca de 
uma a cada 24h. Todos os dias 
tiramos delinquentes das ruas e 
grandes quantidades de entorpe-
centes, como foi há uma semana, 
onde apreendemos 12 quilos de 

Trabalho realizado em conjunto pelos órgãos de segurança reduzem índices 

drogas", completa.
O delegado regional da Polícia 

Civil, Ricardo Miron, também 
destaca a importância das ações 
integradas, como movimento 
para a redução dos índices. 
"No entanto, com as ações for-
muladas e operacionalizadas, 
conseguimos baixar os índices e 
trazer a situação para uma certa 
normalidade. Obviamente não é 
o que queremos ainda, o ideal, 
mas é o possível dentro de uma 
sociedade de praticamente 90 
mil habitantes. A integração do 
RS Seguro nos propiciou grande 
troca de informações e efetivação 
dessas ações que nós planejamos. 
É com satisfação que temos esses 
índices favoráveis para nosso 
município e esperamos continuar 
assim", frisa Miron.

município, onde uma câmera de 
videomonitoramento flagrou o 
jovem andando pela comunida-
de. Dois cães farejadores estão 
ajudando as equipes de busca.

As buscas estão intensas a 
semana inteira. Um drone tam-
bém foi usado para aumentar as 
áreas de buscas.  O jovem sofre 
de esquizofrenia.

Sete pessoas morrem em acidentes no RS
Sete pessoas morreram em 

acidentes de trânsito entre a noite 
de quarta-feira e a madrugada 
de ontem nas rodovias do Rio 
Grande do Sul. 

A ocorrência mais recente foi 
registrada às 5h30 em Traman-
daí, no Litoral Norte. Segundo 
o Comando Rodoviário da 
Brigada Militar, o motorista 
foi arremessado para fora do 
veículo, recebeu atendimento, 
mas acabou não resistindo aos 
ferimentos. 

Na BR-386, no município de 
Tio Hugo, uma pessoa morreu 
em uma colisão frontal entre um 
ônibus e uma caminhonete S-10. 
O acidente ocorreu no km 219 
por volta das 2h30. Conforme 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), a vítima foi o motorista 
da caminhonete.

Por volta das 21h, também no 
Norte, um homem morreu na 
ERS-135, em Sertão. Segundo 

Em Candelária, veículo colidiu de forma frontal contra carro do Exército

o Comando Rodoviário da Bri-
gada Militar de Passo Fundo, a 
colisão aconteceu no km 37 da 
rodovia e envolveu um carro e 
um caminhão. O motorista do 
veículo morreu no local. 

Ainda no início da noite de 
quarta, outro acidente provocou 

a morte de uma pessoa na RSC-
287, em Candelária, no Vale 
do Rio Pardo, em uma colisão 
entre dois carros. Mais cedo, três 
pessoas morreram também em 
uma colisão frontal na BR-290, 
em Arroio dos Ratos, na região 
Carbonífera.

Autor de homicídios 
é encontrado morto 

Foi encontrado morto na Penitenciária Estadual de Santa 
Maria (PESM) no início da manhã de ontem, o autor confessos 
dos assassinatos de Tatiana Haurnstein, 44 anos, e o filho dela, 
Giovani Haurnstein, 8 anos. Leonardo de Lima Zoconi, 22 anos, 
foi encontrado enforcado na cela que ocupava na casa prisional, 
onde estava recolhido desde terça-feira. Os crimes aconteceram 
na última segunda-feira.

Os corpos das vítimas mortas a facadas foram localizados por 
volta do meio-dia de segunda-feira em um matagal próximo ao 
segundo mirante da Estrada do Perau, que liga Santa Maria a Itaara.

A Susepe investiga as causas e circunstâncias da morte de Le-
onardo. A primeira hipótese é de que ele tenha cometido suicídio

Corpo de Bombeiros fez buscas em distrito no interior de Santo Ângelo
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ENSINO

Os alunos da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Ijuí 
(Ijuizinho) estão envolvidos 
em abordagens sobre o Meio 
Ambiente e conscientização am-
biental, tanto no espaço escolar, 
quando no familiar. 

Para complementar e auxiliar 
no processo de aprendizagem e 
envolver as crianças no objeto 
de estudo, as turmas do 4º Ano, 
41 e 42, do educandário, acom-
panhadas pela coordenadora 
pedagógica dos Anos Iniciais, 
Graciela Bottega, e pela pro-
fessora Silvia Kraus, visitaram 
o Museu Antropológico Diretor 
Pestana (Madp).

Segunda a coordenadora, o 
objetivo da visita foi instigar a 
aprendizagem dos alunos a partir 
das exposições do Madp. "Como 
estamos estudando sobre o Meio 
Ambiente, os conhecimentos 
adquiridos sobre Efeito Estufa 
e Aquecimento Global, por 
exemplo, vieram a complemen-
tar a aprendizagem dos alunos", 
explica Graciela, destacando 

Turma da Escola 
Ijuizinho visita o Madp

Escolas devem 
entregar redações hoje

Hoje é o último dia para as 
direções das escolas das redes 
estadual, municipal e privada 
entregarem os textos do 15º 
Concurso de Redação Jornal 
da Manhã e Rotary Club de Ijuí 
na 36ª Coordenadora Regional 
de Educação (36ª CRE), ou Se-
cretaria Municipal de Educação 
(Smed).

O prazo final de entrega das 
redações vale também para as 
escolas dos demais municípios 
da região de abrangência do 
Concurso.  Caso os textos sejam 
enviados pelo Correio, para fins 
de validação do prazo, valerá a 
data de postagem, que deve ser 
até hoje.

De acordo com o regulamen-
to, cinco textos serão premiados 
pelo Concurso em cada uma 
de suas três categorias: 6º e 7º 
Anos e 8º e 9º Anos do Ensino 
Fundamental; e Ensino Médio; 
respectivamente, com as produ-
ções de carta, narrativa em prosa 
e crônica argumentativa.

Além dos estudantes, seus 
professores orientadores tam-

bém são premiados. As escolas 
dos 1º lugares de cada categoria 
recebem uma assinatura semes-
tral do Jornal da Manhã. 

A reunião da comissão 
julgadora, responsável pela 
classificação das redações, está 
prevista para o dia 19 de julho, 
na sede da Casa da Amizade de 
Ijuí. A premiação será em agosto.

A edição deste ano, que 
tem como tema A Ciência em 
nossas vidas, envolveu alunos 
e professores de Ijuí e de outros 
11 municípios da região, de 
escolas estaduais, municipais 
e privadas. 

O 15º Concurso de Reda-
ção Jornal da Manhã e Rotary 
Club Ijuí é patrocinado pela 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Esporte e Turismo (Smcet), 
Óptica e Relojoaria Albrecht, O 
Boticário, Clip, Cia da Música, 
Sicredi, Totem Vestibulares e 
CCAA e conta com o apoio da 
36ª Coordenadoria Regional de 
Educação (36ª CRE), Secretaria 
Municipal de Educação (Smed) 
e Casa da Amizade de Ijuí.

que, com o estudo prático, o 
processo de conscientização 
dos estudantes sobre as atitudes 
no dia a dia foi facilitado, es-
tendendo o conhecimento para 
toda a família.

Além das exposições relacio-
nadas com o Meio Ambiente, a 

coordenadora informa que as 
crianças também visitaram a 
exposição permanente do Madp, 
sobre a história do município de 
Ijuí. "Os alunos ampliaram a 
visita, pois assunto da exposição 
permanente também faz parte do 
nosso currículo escolar."

Alunos do 4º Ano foram orientados pelas exposições sobre Meio Ambiente  

Alunos do Modelo refletem 
sobre o tema do Bullying 
No Colégio Estadual Modelo 

de Ijuí os alunos do 9º Ano, da 
turma 92, estão trabalhando 
uma atividade prática sobre 
o Bullying. A orientação da 
atividade é da professora Marli 
Schiavo, que ministra as aulas 
de Língua Portuguesa 

O Bullying consiste em 
ameaçar ou intimidar alguém, 
humilhar por qualquer motivo, 
excluir e discriminar. Além 
disso, há agressões verbais, que 
são mais comuns do que agres-
sões físicas. Para conscientizar 
os alunos sobre o assunto, a 
professora explica que foi re-
alizado um trabalho, de forma 

coletiva, que contribuiu para 
o processo de aprendizagem 
dos estudantes, salientando a 
importância de abordar a temá-
tica em sala de aula. A atividade 
foi realizada a partir do filme 
Um grito de socorro. "Foi um 
trabalho maravilhoso, no qual, 
posteriormente, os alunos farão 
um seminário e apresentarão 
para as outras turmas."

Nesta apresentação, segundo 
a professora Marli, será destaca-
da a importância de não praticar 
e nem receber a violência. "Esse 
é um tema que devemos abor-
dar tanto no ambiente escolar, 
quanto familiar."

Estudantes produziram cartazes sobre o filme e a temática do Bullying

36ª CRE inicia entrega de equipamentos

A 36ª Coordenadoria Re-
gional de Educação (36ª CRE) 
iniciou a entrega de televisões, 
computadores e notebooks para 
escolas dos 12 municípios de 
abrangência, incluindo Ijuí.

Esta ação faz parte da im-
plementação e fortalecimento 
do uso de tecnologias digitais, 
qualificando o processo de 
construção do conhecimento 
por meio de práticas inovadoras, 
envolvendo a adoção de meto-
dologias que privilegiam o uso 
da tecnologia.

A expectativa é que estas 
ferramentas colaborem ainda 
mais no ensino de crianças e 
adolescentes na área de abran-
gência da Coordenadoria, para 
uma maior inserção da tecnolo-
gia nas instituições de ensino da 
Rede Estadual. 

A coordenadora do Núcleo 
de Tecnologias da 36ª CRE, 
professora Leila Franco Sch-
midt, salienta que, além destes 
equipamentos, as escolas tam-
bém estão recebendo, gabinetes 
de recarga do tipo de gerencia-

mento eletrônico. O objetivo 
da entrega de equipamentos 
é facilitar o manuseio e a cir-
culação de Chromebooks nas 
escolas para uso dos alunos, para 
que sirvam como laboratórios 
móveis, criando uma estrutura 
organizacional que evidencia, 
oportuniza e motiva uma maior 
interação do estudante.

Além destes fomentos o Nú-
cleo de Tecnologias da 36ªCRE, 
segue com ações voltadas à for-
mação dos professores na área 
de tecnologias digitais.

Os equipamentos prontos para serem entregues às escolas de abrangência são televisões, computadores e notebooks
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O jogo final da categoria livre entre Palmeiras B e 
Botafogo será às 20h45. A programação deste sábado no 
Ginasião começa às 17h com preliminar entre escolinhas 
femininas. Para às 18h está prevista a preliminar entre 
escolinhas masculinas. É esperado um bom público no 
Ginásio para acompanhar as finais das três categorias 
do futsal ijuiense. A competição municipal começou no 
mês de maio.

DECISÕES NO FUTSAL I DECISÕES NO FUTSAL II
A Coordenadoria de Esportes mudou os horários 
dos jogos decisivos do Campeonato Municipal de 
Futsal de Ijuí amanhã no Ginásio Wilson Mânica. 
Às 18h45 se enfrentam as equipes Esporte Clube 
Ijuí e Boleiras na final do feminino. Depois às 19h45 
atuam as equipes Arsenal Baterias Goi/Bahan Bakar 
e LA Futsal Protein/Box Imigrantes, decidindo a 
categoria veteranos. 

Time encaminhado faz hoje 
o último treinamento

DISTRITAL

Esportes

BRASILEIRO A3

 O São Luiz realizou ontem 
o penúltimo treino antes do jogo 
decisivo de amanhã às 15h30, 
em Ijuí, diante do Cascavel-
PR pela chave A8 da Série D 
do Brasileiro.O desfalque é 
o atacante Jhonatan Ribeiro, 
expulso diante do Caxias. 
Em compensação retornam o 
zagueiro Rafael Goiano e o 
volante Paulinho Santos, que 
cumpriram suspensão pelo ter-
ceiro cartão amarelo em Caxias 
do Sul. Entram nos lugares de 
Thalheimer e Lustosa.

 O atacante Igor Vinicius 
com lesão no joelho esquerdo 
e o volante Felipe Guedes que 
tem lesão de grau dois no tor-
nozelo esquerdo estão fora.  O 
técnico Daniel Franco orientou 
um treino técnico-tático dando 
uma ideia de time com Lucas 
Carvalho na extrema-direita 
e Mizael na lateral. A equipe 
treinou com: Marcos; Mizael, 
Rafael Goiano, João Marcus e 
Márcio Goiano; Jefferson Prill, 
Paulinho Santos e Maurício; 

FINAL EM CATUÍPE

As equipes do Caramuru e do 
Sete de Setembro decidem domingo 
às 15h o título do Campeonato 
Municipal de Futebol de Catuípe. 
O duelo decisivo será no Estádio 
Reinaldo Otto Beck, do Caramuru. 
No último domingo nesse local 
foram realizados os jogos semifinais 
com a presença de um grande 
público e muita emoção. Na 
primeira partida o Caramuru venceu 
por 2 a 1 o Atlético Promorar, 
levando a decisão da vaga para os 
pênaltis. O Caramuru venceu por 
8 a 7 e se garantiu na decisão. No 
segundo jogo o Sete de  Setembro 
derrotou o Canto do Rio por 3 a 2 
e conquistou a vaga. As partidas 
de ida nas semifinais tiveram estes 
resultados: Sete de  Setembro 2 x 
0 Canto do Rio; e Caramuru 0 x 3 
Atlético Promorar.

O Campeonato Municipal de 
Futebol Distrital de Ijuí tem domingo 
a sexta e última rodada da fase 
classificatória. Serão realizados 
estes jogos no campo de Floresta: 
10h, Juventude de Rincão dos 
Goi x Chorão; 13h30, Juventude 
de Esquina Heidmann x Mauá; e 
15h30, Floresta x Juventude do 
Barreiro. No domingo, 19 de junho 
foi realizada uma partida no campo 
do Flamengo da Linha 11 Norte 
fechando a 5ª rodada. O Chorão 
derrotou o Mauá por 2 a 1. Os 
demais jogos no campo do Santana: 
Aesa 4 x 1 Flamengo de Vila Santo 
Antônio; Avante do Arroio das Antas 
2 x 1 São José do Alto da União; no 
campo do Flamengo da Linha 11 
Norte, Juventude do Barreiro 3 x 0 
Juventude de Esquina Heidmann; 
e Juventude de Rincão dos Goi 3 x 
1 Floresta.

GBM é o segundo na 
chave B da Liga

Escola GBM de Ijuí venceu a ASR em Santa Rosa e ocupa o segundo lugar

A Escola GBM de Ijuí venceu a ASR em Santa Rosa por 8 a 3 
no último domingo pela Liga Gaúcha de Futsal Sub-9. A partida 
valeu pela 3ª rodada da competição. Os gols foram marcados 
por Marafiga em três oportunidades , Davi Panambi duas vezes, 
Rafael, Davi do Zé e Pedro Schiavo, um gol cada. O time de Ijuí 
é o segundo colocado na chave B com seis pontos. O próximo 
jogo do GBM será dia 17 de julho às 11h, no Ginásio Wilson 
Mânica diante do ADAJ de Tapera.

Na primeira rodada o GBM perdeu em Ijuí para o Pinheiros 
de Carazinho por 4 a 2. Depois na segunda rodada a equipe foi 
a Tapera e goleou o ADAJ por 5 a 0, gols de Pedro Schiavo, 
Bernardo, Isaque, Davi Panambi e Rafinha.

Meia Maurício e volante Paulinho Santos, Capitão retorna ao time

 Lucas Dornelles/São LuizLucas Carvalho, Juba e Vand-
inho. O time não está definido 
e existe uma possibilidade de 
presença de Édipo como cen-
troavante. Nesse caso Mizael 
deixaria a equipe passando 
Lucas Carvalho para a lateral-
direita e Juba na extrema.

 O treinador conversou por 
um longo tempo com o ata-
cante Juba logo no início das 
atividades quando os jogadores 
estavam no aquecimento. Na 
última parte do treinamento 
o meia Maurício e o atacante 
Lucas Carvalho trabalharam 
bastante a bola parada. De-
pois Daniel Franco conversou 
também um bom período com 
Lucas Carvalho. Hoje pela 
manhã às 10h tem nova sessão 
de treinos, a última antes da 
partida e após o almoço começa 
a concentração em um hotel na 
cidade.

O Cascavel-PR treina hoje 
às 15h no Estádio 19 de Outubro 
na última atividade antes do 
jogo. O técnico Tcheco deve 

escalar o time com: André Luiz; 
Fernando, William Gomes, 
Michel e Simões; França, Jacy, 
Gama e Robinho; Léo Itape-
runa e Lucas Batatinha.

 O São Luiz continua a 
venda de ingressos antecipa-
dos. Os valores são estes:Geral: 
R$10 (todos os sócios em dia 
podem adquirir até dois ingres-
sos 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 ex-zagueiro uruguaio 
Diego Lugano, ex-São Paulo 
está na cidade e hoje  pela 
manhã poderá fazer uma visita 
ao Estádio 19 de Outubro. 
Lugano que disputou Copa 
do Mundo pelo Uruguai tem 
empreendimentos na Serra 
Gaúcha e veio a Ijuí para as-
suntos profissionais. 

Preparação da 
dupla Gre-Nal

O Internacional e o Shakthar 
chegaram a um acordo na tarde 
de ontem para a prorrogação de 
empréstimo do zagueiro Vitão. 
O titular de Mano Menezes 
assinou contrato com o clube 
gaúcho até junho de 2023. O 
acordo foi selado no último 
dia de contrato do jogador, 
que segue apto para atuar pelo 
Brasileirão e Sul-Americana.

A direção colorada estava 
otimista na manutenção do 
defensor. A normativa da 
Fifa, que estendeu a liberação 
de jogadores que atuam na 
Rússia e Ucrânia até junho de 
2023, abriu o caminho para 
a permanência. Horas depois 
da informação divulgada  
na imprensa, o Colorado 
confirmou a continuidade do 
jogador nas redes sociais e no 
site oficial. 

Thauan Lara também teve 

o contrato ampliado. O lateral-
esquerdo de 18 anos assinou 
até dezembro de 2022.

Roger Machado voltou a 
comandar mais um trabalho 
no CT Luiz Carvalho na tarde 
de ontem, em preparação para 
o jogo contra o Bahia. Apenas 
quatro titulares treinaram com 
o grupo, e o restante seguiu na 
academia fazendo trabalhos 
regenerativos. Lucas Leiva 
participou da primeira parte 
da atividade com o elenco e 
depois fez um trabalho físico 
separado dos demais.Bruno 
Alves, Nicolas, Villasanti e 
Campaz foram os jogadores 
que iniciaram a partida contrato 
Londrina e desceram para o 
gramado, mas foram poupados 
do último exercício do dia. Os 
outros titulares permaneceram 
na academia, como já havia 
ocorrido no treino de terça. .

A equipe Gurias do Yucumã 
Flamengo de Tenente Portela 
viajou para Ipatinga, no Vale do Aço 
em Minas Gerais, onde enfrenta o 
time da casa pelas oitavas de final 
do Campeonato Brasileiro A3 de 
Futebol Feminino. A partida será 
amanhã às 16h, no Estádio Lamegão. 
O jogo de volta ocorre no dia 9 de 
julho, as 15h, no CT Futebol com 
Vida em Três Passos . O ganhador 
desta partida enfrenta o vencedor 
do confronto entre Taubaté de São 
Paulo e Vila Nova, do Espírito Santo.
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Ornato que
cinge a

cabeça de
rainhas

Jogar com
o time na

defesa
(fut.)

Condição
da "bruxa"
na Inquisi-
ção (Hist.)

Título dado
pela Igreja
Católica

Atração 
ambulante
do Carna-
val baiano

Ação da
pessoa

cheia de
rodeios

Verdura
muito

comum em
saladas

Letra que
o Ceboli-
nha não

pronuncia

Ferra-
menta, 

em inglês

Eric Faria,
repórter
esportivo

Guia esoté-
rico feito
sob enco-

menda

"(?) de
Marte"

sucesso de
Anavitória

Ministério
que orga-

niza o
Enem

A energia
como a
eólica

Sensação
constante
na narco-

lepsia

(?) as
unhas,

hábito do
ansioso

"(?) Mundo
Bom!",
novela 

da Globo
(?)-mosca-
da, tempero
do molho
branco

(?) Clark,
cantora de

"Terre-
moto"

A primeira
mulher
(Bíblia)

Loja, em
inglês

1.006, em
romanos

Turismo
(abrev.)
Pátio de
igrejas

Maravilho-
so (gír.)
Antes do
tempo

Níqueis
(pop.)

Conexões 
da corrente

Dificuldade
do egoísta
Repreen-
são severa

Cubo de
jogos

(?) Brown,
escritor

Asa (?),
aparelho 

de voo livre

Bota abai-
xo (cons-
trução)

Transtorno
que causa
exaustão 
e irritabi-

lidade
(Psic.)

Designação da van
em São Paulo

Fator que determina 
a dureza do aço

(?) serviço,
desejo da

pessoa
dedicada

Sinistro

Taylor
Swift, 

cantora

Traje de
maestros

Sem trans-
missão

(TV)

Banco do
Brasil
(sigla)

Não, em
francês

Monograma
de "Zélia"

A ligação que se dá
por meio de compar-
tilhamento de pares 
de elétrons (Quím.)

Instituição 
represen-
tada por 

Elizabeth II

PDRT
TERGIVERSAR

NEURASTENIA
OADRTOOL
RMOEDASEF
DESMANTELA

DELTACMEC
CORMARATE

CASACATUR
RREPARTIR
BBDADOCE

FORADOARSONO

NONSTOREV
ZONMROEVA

COVALENTE
FAMILIAREAL

3/non. 4/atro — tool. 5/store. 9/covalente. 11/neurastenia — tergiversar. 13/teor de carbono.

Horóscopo

NOVELAS

Fico assustada quando percebo 
que há pessoas que julgam os ou-
tros com tamanha maledicência e 
velocidade do som. “Sem piedade 
e sem anestesia. Elas se guiam por 

Sônia 
Arriens 
Cassel

COISAS 
DA VIDA

Psicóloga  
Esp. em Gestão de Pessoas
Especialista em Terapia 
Cognitivo-Comportamental

um olhar cego e um coração vazio, 
sem um ar de empatia” (A Mente 
é Maravilhosa). Muitas vezes nos 
precipitamos nas interpretações áci-
das, duras e equivocadas, podendo 
prejudicar vidas. Embora vivemos 
numa sociedade onde prevalece os 
julgamentos de valor, isso não nos 
autoriza emitir comentários levia-
nos de qualquer espécie de alguém. 
Julgo quando acredito que sou su-
perior aos outros, ou até mesmo que 
estou acima do bem e do mal. Ati-
tude essa de profunda arrogância, 
prepotência e explícita ignorância. 
Se somos rápidos para julgar, preci-
samos refletir em que lugar me co-
loco quando faço isto... “Quem está 
em harmonia, satisfeito com o que 
é e o que tem, não julga. Quem pre-
enche seus vazios com a certeza de 
uma boa autoestima não vê defeitos 
onde não existem. Não procura ví-
timas para proteger suas carências” 

(A Mente é Maravilhosa).
Mateus nos adverte com sabedoria: 

“Não julguem para que vocês não se-
jam julgados. Pois da mesma forma 
que julgarem, vocês serão julgados; 
e a medida que usarem, também 
será usada para medir vocês. Por 
que repara no cisco que está no olho 
do seu irmão e não se dá conta da 
viga que está em seu próprio olho”? 
(7.1-3) Infelizmente alguns estão 
definitivamente cegos, incapazes de 
enxergar a viga. Tem gente que ain-
da acredita que seu telhado não é de 
“cristal”, mas a vida se encarregará 
de surpreendê-lo (a). Quando isso 
acontecer, vou torcer para que essa 
criatura se transforme num ser hu-
mano melhor, mais compassivo (a), 
misericordioso (a), tardio em julgar. 
Caso contrário, corre o sério risco de 
ser julgado (a) na mesma medida. 
Lembrando que a vida é como um 
“sopro” para tamanho desperdício...

Anita tem um pesadelo com Clarice

Olívia e Heloísa se encontram

Cara e Coragem

Além da Ilusão

Martha pede para Vini descobrir onde 
Jonathan está hospedado e o paradeiro 
do cientista na cidade praiana. Danilo 
manda Bob embora do jantar ao saber 
que Pat pode reconhecê-lo. Regina 
nota vários documentos sobre o caso 
de Clarice na mesa de Paulo. Anita 
tem um pesadelo com Clarice. Martha 
revela a Ítalo o paradeiro de Jonathan. 
Danilo convence Duarte a assinar alguns 
documentos para ele, mas não explica 
o objetivo. Paulo conta para Marcela 
sobre sua conversa com Regina. Chi-
quinho cai de uma escada, e Moa o leva 
para o hospital. 

Leônidas tranca Matias no quarto e se 
despede de Violeta. Fátima conta a his-
tória de Olívia para Heloísa. Davi leva 
a pasta com os documentos da fraude de 
Joaquim para a casa de Augusta. Heloísa 
se declara para Leônidas. Fátima obriga 
Benê a falar com Olívia. Valentino faz 
uma previsão para Julinha. Emília se ani-
ma ao saber do concurso da rádio. Úrsula 
manda Joaquim cumprir as exigências 
de Rafael. Julinha perde no jogo nova-
mente. Olívia e Heloísa se encontram. 

Pantanal
Zuleica está preocupada com Marcelo

O Velho do Rio diz a Juma que ela 
o trouxe de volta à vida. Mariana diz 
a Irma que notou os olhares que ela e 
Trindade trocaram durante a cantoria. 
Guta revela a Marcelo que o pai deles 
é um grileiro e suspeita de que Juma e 
Alcides saibam mais de Tenório do que 
eles. Mariana pergunta a Jove se ele acha 
possível Madeleine estar viva. Trindade 
pede a Irma que arrume um barco para 
eles fi carem sozinhos, sem ninguém por 
perto. Zuleica está preocupada com Mar-
celo. Mariana conversa com José Leôn-
cio sobre a relação de Jove com Juma.

Áries 
]Seus sentimentos pedirão atenção 

especial agora e, quanto mais você se 
dedicar à sua saúde emocional, mais irá 
desfrutar de águas calmas dentro de você 
e das imagens que elas lhe revelarão. 
Cuide-se.

Touro 
O dia será favorável para investir 

em boas conversas com os amigos 
mais íntimos, compartilhando os seus 
pensamentos e fortalecendo naturalmente 
os vínculos de afeto. Entregue-se com a 
mente e o coração.

Gêmeos 
A sensibilidade estará a favor da 

sua criatividade e, por isso, deixar a 
imaginação correr livre será uma boa 
estratégia para dar seguimento aos seus 
projetos. Harmonize os universos que lhe 
habitam a alma.

Câncer 
O momento pedirá redirecionamento 

da sua luz. Ao voltar a atenção para 
si mesmo, você nutrirá espaços 
fundamentais do seu interior, o que 
favorecerá sua saúde integral. Cuide-se 
com afeto e dedicação.

Leão 
Você deverá direcionar a sua atenção 

para as próprias necessidades, de forma 
a acolher aquilo que em você possa 
estar precisando de cuidados especiais. 
Lembre-se de observar com delicadeza. 
Nutra-se.

Virgem 
Trazer novos olhares a respeito 

de antigas questões será o que poderá 
promover maiores facilidades ao longo 
da sua jornada. A colaboração favorecerá 
a realização. Una forças com que poderá 
lhe ajudar.

Libra 
Você viverá a oportunidade de 

atualizar caminhos de amadurecimento e 
crescimento pessoal. Crie novas versões 
de si que despertarão sua admiração e 
respeito de acordo com a sua história. 
Honre sua jornada.

Escorpião
As suas ambições deverão lhe 

direcionar para o caminho que de fato 
você desejará viver agora. Aproveite a 
energia assertiva que chegará até você 
para defi nir suas metas. Faça bom uso 
da sua motivação.

Sagitário 
A sua fé deverá ser dirigida para seus 

processos emocionais, levando luz ao 
que para você ainda é um mistério. Visite 
sua alma com confi ança, permitindo a 
fi na conexão entre suas luzes e sombras. 
Expanda.

Capricórnio
Você sentirá uma maior facilidade 

de expor suas ideias e sentimentos. 
Viva então o momento com consciência, 
aproveitando para retomar assuntos que 
precisarão ser resolvidos. Se expresse 
com convicção.

Aquário 
O cuidado com seu corpo e suas 

necessidades básicas poderão lhe 
proporcionar maior conexão com seus 
próprios desejos e sentimentos. Cuide 
do seu sono, alimentação e exercícios. 
Seus hábitos são rituais.

Peixes 
Ainda que a rotina peça disciplina, 

a satisfação será um ingrediente 
fundamental para alcançar um trabalho 
bem feito. Invista em mudanças e 
adaptações necessárias para incluir o 
prazer no seu dia.
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Rua Jorge Leopoldo Weber 
começa a receber pavimentação

INFRAESTRUTURA

Após a realização das obras 
da Companhia Riograndense 
de Saneamento (Corsan), a 
rua Jorge Leopoldo Weber vai 
receber pavimentação asfáltica 
ao longo de sua extensão, entre 
a rua 13 de Maio e imediações 
do Cemitério Municipal, pela 
Bripav-Britagem e Pavimen-
tação, por meio do Executivo 
Municipal e Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, Obras 
e Trânsito (Smodutran).

As obras já iniciaram e de-
vem ser concluídas em breve. 
Essa é uma das vias mais utiliza-
das do município, visto que liga 
a região Norte com as demais, e 
aguardava a conclusão do ser-
viço. "Temos sempre o cuidado 
com o dinheiro público, não 
asfaltando antes da intervenção 
da Corsan, temos várias quadras 
da cidade na mesma situação, o 
que requer paciência", ressaltou 
o secretário da Smodutran, Fábio 
Franzen.

Equipes da Bripav iniciaram a colocação de asfalto ontem pela manhã

Alcançar um objetivo pode ser 
uma tarefa muito árdua quando 
não se coloca foco no que é neces-
sário para alcançá-lo. Mesmo que 
estejamos apaixonados por aquele 
objetivo e queiramos aproveitar 
logo os resultados, as distrações, 
mesmo com outros projetos, objeti-
vos, mídias sociais, entretenimen-
to, dúvidas, tarefas diárias podem 
tornar quase impossível se concen-
trar no que precisa ser feito para 
alcançar o objetivo maior. No texto 
de hoje resgato uma postagem feita 
há algum tempo pela redatora do 
site Entrepreneur, Nina Zipkin, 
quando reforçou a importância 
do foco para alcançar objetivos. 
Entrepreneur (Empreendedor) 
é um site que há anos se dedica 
a orientar pessoas a ter melhor 
desempenho em suas atividades, 
seja no seu negócio ou colaborando 
em outros empreendimentos. A 
primeira recomendação é sempre 
diminuir a quantidade de ruído 
na mente, e na sequencia, parar 
com a ideia e tentativas de ser mul-
titarefa. Ao invés de tentar tocar 
várias coisas ao mesmo tempo, está 
provado que atender uma tarefa de 
cada vez é muito mais produtivo. 
Iniciar o dia colocando a mente 
para funcionar logo em tarefas 
mais difíceis desafiando-se com um 
esforço maior e mais criativo pode 
tornar o dia mais produtivo do que 
iniciar vendo mensagens e e-mails. 
Uma boa maneira de focar num 
projeto é bloqueando a agenda 
para atendimentos durante 1 a 
2h por dia, silenciando o barulho 
ao seu redor. Um controle do que 
se consegue produzir neste tempo 
a cada dia é fundamental para 
medir o quanto está funcionando 
e se o tempo é suficiente para al-
cançar o referido objetivo. É bem 
difícil manter a concentração o dia 
inteiro olhando para uma tela. Por 
isso, caminhar por uns 20min, 
tomar ar fresco, se movimentar, 
beber bastante água e descansar 
um pouco vão ajudar no foco do 
objetivo. Meditar, orar, refletir em 
algum momento do dia também é 
importante, assim como iniciar as 
reuniões com uma breve reflexão 
espiritual, e/ou motivacional. 
Conte com a tecnologia, aplicativos 
e agenda eletrônica para ajudar a 
lembrar destas paradinhas que são 
tão importantes, bem como enten-
der como está a sua produtividade, 
quais os pontos estão demorando 
mais, assim por diante.  Está bem 
frequente o uso de fones de ouvido 
no trabalho, nas mais diversas 
atividades. Muitas vezes a ideia é 
tirar o ruído de fundo para aumen-
tar a concentração, todavia o que 
está nos fones pode distrair ainda 
mais. Músicas com letras podem 
tirar o foco de tarefa que precisa 
ser concluída, então as melhores 
para este fim são as instrumentais 
como clássica ou eletrônica.

Foco para objetivos

Nesta semana foi realizado 
o encerramento do 1º Ciclo de 
Palestras do Programa Educa-
cional de Resistência às Drogas 
e à Violência (Proerd) na As-
sociação de Pais e Amigos do 
Excepcionais (Apae), de Ijuí. Na 
ocasião foram entregues certi-
ficados de participação a todos 
os alunos do grupo envolvido 
nas atividades.

Durante o último dia de 
palestras, a Patrulha Escolar e 
a Força Tática do 29° Batalhão 
de Polícia Militar (29º BPM) 
também participaram do en-

Sabeve realiza festa junina com os moradores
O Serviço de Amparo e Bem 

Estar da Velhice (Sabeve) pro-
moveu uma Festa de São João, 
nas dependências da instituição. 
Inicialmente estava previsto 
estender o convite aos familia-
res, mas como as condições do 
tempo não foram favoráveis, a 
comemoração ocorreu no âm-
bito interno, com a participação 
apenas de moradores e colabo-
radores. Vestidos a caráter para 
o momento festivo, todos se en-
volveram nas atividades, como 
o casamento caipira, dança e 
pescaria. Além de se deliciarem 
com os quitutes típicos juninos. 

A instituição mantém uma 
ocupação média de 50 mora-
dores, em variados graus de de-

contro, onde realizaram uma 
roda de conversa explicando 
sobre a profissão do policial 
militar, respondendo curiosida-
des e orientando os jovens para 
ficarem longe do caminho das 
drogas e da violência.

Na Apae as palestras do 
Proerd são adaptadas para 
orientar os alunos dentro das 
suas singularidades educati-
vas. Foram realizadas cinco 
palestras sobre ser responsável, 
fazer escolhas saudáveis, não 
somente sobre as drogas, mas 
sobre todos os aspectos da vida.   

Ari Kruger é morador do 
local há mais de 30 anos e des-
taca a evolução que a via teve, 
da estrada de chão ao asfalto. 
"Infelizmente não é feita uma 
infraestrutura, o que causa todo 
esse transtorno que poderia ser 
evitado, mas um dia vamos che-
gar em uma solução. Esse traba-
lho é importante, mas poderia ter 
sido feito há muito tempo, falta 
planejamento", declara.

Avaliando o serviço, o mo-
rador comenta que, antes de 
começar o asfaltamento geral 
na via, era preciso fazer, com 
antecedência, a ligação das 
redes de esgoto e melhorias na 
de água. Porém, com a obra, ele 
espera a regularização no local, 
o que, consequentemente, me-
lhora o trânsito e as condições 
para a comunidade que reside 
nas proximidades. "A gente não 
conseguia abrir a casa por causa 
do pó. Esperamos que isso seja 
resolvido o quanto antes."

pendência. Esses moradores são 
atendidos por uma equipe de 45 
funcionários, incluindo a equipe 
de multiprofissionais, composta 
de assistente social, enfermeira, 
nutricionista, psicólogo, fisiote-
rapeuta e recreadora/pedagoga. 
Muitas vagas são destinadas 
a idosos em vulnerabilidade 
socioeconômica, mantidas pelo 
poder público.

Os responsáveis pela Sabeve 
explicam que a atividades de 
socialização são muito impor-
tantes e fazem parte do plano 
de trabalho da entidade, pois 
contribuem para uma melhor 
qualidade de vida, auxiliando 
na prevenção da depressão, me-
lhora na mobilidade e cognição. 

Contudo, apesar da expec-
tativa com a obra, ele declara a 
preocupação com as residências 
que não tem estrutura para ligar 
com a rede de esgoto. "Eu par-

ticularmente vou ligar a minha 
rede de esgoto na geral. É uma 
alternativa para não sair do or-
çamento e resolver a situação", 
finaliza Kruger.

Festividade junina reuniu os moradores e colaboradores da instituição

Proerd conclui Ciclo de Palestras na Apae
Nestes encontros na instituição 
estiveram presentes a soldado 
Cristina Ferreira, da Brigada 
Militar de Ijuí, e o psicólogo 

Fernando da Apae de Ijuí, bem 
como os professores dos alu-
nos participantes. As palestras 
aconteceram nas quartas-feiras. 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2022 – OBJETO: Aquisição de material hospitalar, 
(avental capote, camisola cirúrgica, lençol para maca e campo cirúrgico fenestrado) 
para a SMS. ABERTURA: 18/07/22 às 10h30min. Informações pelo telefone (55) 
3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – Pregão Presencial”.

Ijuí/RS, 30 de junho de 2022.
Andrei Cossetin Sczmanski

Prefeito 
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Empenhado em aumentar a sua popularidade para elevar as chances de reeleição, o 
presidente Jair Bolsonaro tem recorrido a uma série de benesses e promessas. 

escola no Museu eleição
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