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ENERGIA
Diante da busca por economia e corrida para 
garantir subsídio, a energia gerada por meio 
do sol segue avançando no Rio Grande do 
Sul. A produção de energia solar no Estado 
cresceu 70% no fechamento do primeiro 
semestre de 2022 ante o volume observado 
no mesmo período do ano passado. Em 
junho de 2021, a potência instalada no Es-
tado estava em 771 megawatts (MW). Em 
junho deste ano, esse montante saltou para 
1.313,3 MW, segundo dados da Associação 
Brasileira de Energia Solar (Absolar). O Rio 
Grande do Sul segue na terceira colocação 
nesse indicador no País.

FAMURS
A partir do dia 15 de agosto, estarão abertas 
as inscrições para o Prêmio Boas Práticas 
na Gestão Pública Municipal, promovido 
pela Federação das Associações de Mu-
nicípios do Rio Grande do Sul (Famurs). 
O objetivo é reconhecer prefeituras que 
fazem a diferença nas suas comunidades 
com projetos inovadores. Serão premiadas 
15 categorias, entre elas desburocratiza-
ção, meio ambiente, melhor idade (60+), 
turismo, cultura e mobilidade urbana. Os 
municípios terão até o dia 16 de setembro 
para inscrever até cinco projetos – sendo 
um projeto por área.

VINHOS
À primeira vista, o resultado do mercado de 
vinhos no primeiro semestre pode parecer 
uma decepção: de janeiro a junho, foram 
vendidos pouco mais de 200 milhões de 
litros da bebida, o que representa uma queda 
de 4% na comparação com igual período 
do ano passado. Porém, no confronto com 
2019, a alta ainda é de 28%. De qualquer 
forma, a retração fez parte do mercado 
questionar se o "boom" que o vinho teve na 
pandemia fi cou para trás. "Estávamos em 
um patamar muito alto. O mercado virou o 
ano estocado e os problemas econômicos 
brasileiros agravaram isso", afi rma Felipe 
Galtaroça, presidente da Ideal Consulting, 
especializada em dados do setor de bebidas.

AUXÍLIO
Com a inclusão de mais de 2,2 milhões de 
famílias, 20,2 milhões de benefi ciários do 
Auxílio Brasil vão receber o mínimo de 
R$ 600 a partir de agosto. O valor pago 
era de R$ 400, mas um complemento de 
R$ 200 — aprovado pelo Congresso em 
julho — reajustou o benefício, em caráter 
emergencial, até 31 de dezembro deste ano. 
O calendário de pagamento de agosto foi 
antecipado pelo Ministério da Cidadania 
e,hoje, o benefício será pago a benefi ciários 
com o Número de Identifi cação Social (NIS) 
com fi nal 1. Os repasses seguem até o dia 
22 para o último grupo do mês, com fi nal 
de NIS zero.

AGRONEGÓCIO
A combinação de eventos negativos tanto 
no cenário local quanto no global - como 
a falta ou o excesso de chuvas em certas 
regiões brasileiras e a guerra na Ucrânia - 
empurrou parte do agronegócio para uma 
situação que preocupa credores do setor. 
Parte dos produtores rurais tem recorrido 
à recuperação judicial. Os números, por 
ora, ainda são discretos. De 2020 para cá, 
foram cerca de 50 pedidos de recuperação. 

 

OLHO DA RUA

ENTRE ASPAS

GETÚLIO

RADAR

"O MDB sempre teve alas desde o início. Algumas discordam 
da linda história de dignidade que está no DNA do partido. 
Temos grandes nomes, mas alguns insistem em se ligar ou 
ao Lula ou ao Bolsonaro. São pessoas paradas no tempo.O 
Renan vive de sobrevida." Ex-senador, Pedro Simom

"Não faltam vacinas, elas estão aí. Temos que imunizar 15 
milhões de crianças, e não é uma atribuição exclusiva do 
Ministério da Saúde esse tipo de ação. Temos os programas 
de imunização dos Estados e municípios." Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga

"Há risco muito real de desastre nuclear. Qualquer ataque 
contra uma central nuclear é uma coisa suicida. Espero que 
os ataques terminem e espero que a Agência Internacional 
de Energia Atômica consiga ter acesso ao local. Secretário-
geral da Organização das Nacões Unidas, Antonio Guterres

Durante 1º Torneio ANR-Ijuí de Atletismo, realizado no sábado, 
servidores da Secretaria Municipal de Saúde estiveram com 
ambulância acompanhando as atividades. A enfermeira Carmen 
Aozane esteve em prontidão para atendimentos ao longo do dia.

PREVISÃO DO TEMPO
Fonte: Climatempo

HOJE

QUARTA

LOTERIAS NÚMEROS 
EXTRA-OFICIAIS

INDICADORES

1º -7.784
2º -2.239
3º -4.357
4º -7.437
5º -3.757

  QUINA
11   42   44   51   70

CONCURSO nº 5918

 LOTOFÁCIL CONCURSO nº 2597

01   05   06   08   09

10   12   13   15   17

20   21   22   23   24 

MÁX.

13°
MIN.

8°

MÁX.

MÁX.

15°
MIN.

8°

MÁX.

MIN.

8°

COTAÇÃO
8.8.2022 - Fonte:Cotripal

Soja/saca 60 kg..................173,04

Trigo/saca 60kg...................104,04

Milho/saca 60kg................ .80,04

Sol com muitas 
nuvens durante 

o dia. Período de 
nublado, com chuva 

a qualquer hora.

Dia de sol com 
nuvens e névoa ao 

amanhacer, não 
chove.

Poupança 8.8.2022 .................. 0,73 %
Ouro 8.8.2022...........    R$ 294,01(gr)
Dólar Comercial ..................R$ 5,1123
Dólar turismo  .....................R$ 5,3147
Euro  .......................................R$ 5,21
IPC/FIPE JUNHO. /2022 ...........  0,28%
INPC JUNHO. /2022 .................. 0,62% 
IGP-M JUNHO. /2022 ................ 0,59%
IPCA JUNHO. /2022 ...............+0,67%
TR JULHO./2022 ....................+0,23%
SELIC JULHO./2022 .............+13,25%
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Ministro Paulo Guedes  

Preço do diesel no Brasil está 14% acima do 
praticado no mercado internacional, diz Abicom

Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Importadores 
de Combustíveis (Abicom) divulgado  ontem, o preço do diesel 
no mercado brasileiro está 14% acima do praticado no mercado 
internacional, no quarto dia após a queda de R$ 0,20 por litro con-
cedida pela Petrobras nas refinarias. Para atingir a paridade seria 
possível uma redução de R$ 0,64 por litro, informa a entidade. O 
último reajuste no preço do diesel pela Petrobras - uma queda de 
3,5% - começou a vigorar na última sexta-feira. A queda surpre-
endeu analistas, visto que, uma semana antes, diretores da estatal 
informaram que ainda era cedo para alterar o preço, com o mercado 
global de combustíveis ainda apresentando grande volatilidade.

Começam a ser pagos hoje os 
benefícios emergenciais conce-
didos a caminhoneiros. O prazo 
para pagamento do auxílio vai até 
31 de dezembro e será pago em 
seis parcelas mensais no valor 
de R$ 1 mil, "observado o limite 
global de recursos de R$ 5,4 bi-
lhões", conforme o Ministério do 
Trabalho e Previdência (MTP). 
O auxílio tem por objetivo ajudar 
os transportadores autônomos 
de carga.

Auxílio Caminhoneiro 
começa a ser pago hoje

Julho tem recorde de 78% das famílias 
endividadas e 29% inadimplentes, diz CNC

O País iniciou o segundo semestre com novo recorde de brasileiros 
endividados e inadimplentes, segundo dados da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em julho, 
29% das famílias tinham algum tipo de conta ou dívida atrasada, o 
maior patamar de inadimplência desde 2010, quando teve início a 
série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic). Segundo a CNC, o aumento da inadimplência 
indica que as medidas de governo de estímulo ao consumo, como os 
saques extras do FGTS e a antecipação do 13º salário aos beneficiários 
do INSS, tiveram efeito apenas momentâneo no pagamento de contas 
ou dívidas em atraso, concentrado no segundo trimestre deste ano. O 
total de inadimplentes aumentou 0,5 ponto porcentual na passagem 
de junho para julho. Em relação a julho de 2021, houve elevação de 
3,4% na proporção de lares em situação de inadimplência.

Selic deve ficar em 
13,75% no fim de 2022

Após a sinalização do Comitê 
de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central de que o ciclo 
de alta de juros pode estar perto 
do fim, a projeção para a taxa 
Selic no fim de 2022 continuou 
em 13,75% no Boletim Focus, 
seu atual patamar. Há um mês, o 
porcentual já era de 13,75%. Da 
mesma forma, a mediana para a 
Selic no final de 2023 permaneceu 
em 11,00%, de 10,50% quatro 
semanas antes.

em cada quatro brasileiros não 
consegue pagar todas as contas do 
mês, diz pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria. 

Governo paga R$ 53 mi 
em dívidas do RS 

A Secretaria do Tesouro Nacio-
nal informou ontem que a União 
pagou, em julho, R$ 400 milhões 
em dívidas atrasadas de quatro 
Estados. Os valores foram pagos 
porque a União atuou como fiadora 
dos Estados nessas operações 
de crédito junto a instituições 
financeiras. Os quatro Estados 
que tiveram dívidas pagas pelo 
governo federal em julho são: Rio 
de Janeiro - R$ 106,7 milhões;  
Minas Gerais - R$ 163 milhões; 
Goiás - R$ 77,5 milhões e Rio 
Grande do Sul - R$ 53,5 milhões
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INOVAÇÃO 

Os quatro estados que 
tiveram dívidas pagas 
pelo governo federal 

em julho são:

Rio de Janeiro - R$ 106,7 
milhões
Minas Gerais - R$ 163 
milhões
Goiás - R$ 77,5 milhões
Rio Grande do Sul - 
R$ 53,5 milhões.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

RS lidera ranking com 
liberdade econômica 

Deputado Jerônimo Goergen afirmou que o Estado precisa ser facilitador 

Estudo recente produzido pelo 
Instituto Liberal, intitulado “Mapa 
da Liberdade para Trabalhar”, 
mapeou os Estados e municípios 
brasileiros com mais de 10 mil 
habitantes. De acordo com o 
levantamento, das 3.125 cidades 
pesquisadas, 475 aprovaram legis-
lações municipais específicas de 
Liberdade Econômica. Ou seja, 
apenas 15,2% dos municípios 
pesquisados implantaram ações 
concretas de desburocratização e 
melhoria do ambiente de negócios.

O Rio Grande do Sul é o Es-
tado com mais cidades (56,4%) 
mapeadas que aprovaram a 
Lei de Liberdade Econômica 
(LLE), seguido por Espírito 
Santo (42,2%), Santa Catarina 
(41,8%) e Mina Gerais (39,9%). 
A lei tem baixa aprovação no 
Norte e Nordeste. Com exceção 
de Rondônia (11,4%), todos os 
Estados do Norte e Nordeste têm 
índice de aprovação das cidades 
abaixo de 10%. Belo Horizonte 
(MG), Goiânia (GO), Belém (PA), 
Guarulhos (SP) e São Gonçalo 
(RJ) são as cidades com mais 
de 1 milhão de habitantes que 
ainda não têm a Lei de Liberdade 
Econômica.

Com a proposta de fomentar 
o empreendedorismo e melho-
rar o ambiente de negócios, o 
Instituto Liberdade Econômica 
(IEL) foi lançado ontem na sede 
do Instituto Caldeira, em Porto 
Alegre. A criação da entidade, 
com sede em Brasília, é uma 
iniciativa do deputado federal 
Jerônimo Goergen (PP), que foi 
o relator da Medida Provisória 
881, proposta posteriormente 

Economia estuda flexibilizar teto de gastos
O corpo técnico do Ministério da Economia elabora o desenho 

de uma nova regra para as contas públicas que torna flexível o 
teto de gastos (que impede as despesas federais de crescerem 
acima da inflação). A medida promove uma mudança estrutural 
na norma constitucional, criada em 2016. Participantes das dis-
cussões relatam que a proposta deve ser concluída ainda neste 
mês para ser entregue ao ministro Paulo Guedes (Economia). 
Depois, deve ser debatida em conjunto também com economistas 
de fora do governo.

A nova regra permite que as despesas federais cresçam acima da 
inflação se o endividamento federal estiver abaixo de determinado 
patamar. Atualmente, o teto impede o avanço dos gastos acima 
do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Em vez de a limitação do teto ser o índice de inflação, um 
alívio na situação do endividamento permitiria uma expansão 
correspondente ao IPCA acrescido de um percentual. O percentual 
"extra" ainda não foi fechado, mas a ideia seria não ultrapassar o 
crescimento potencial do Produto Interno Bruto (PIB) de longo 
prazo, visto como algo entre 2% e 2,5%. Os técnicos veem como 
um dos objetivos da regra aproximar o Brasil do nível de endivi-
damento de outros países emergentes - em torno de 60% do PIB.

convertida na Lei 13.874/2019, 
mais conhecida como Lei da 
Liberdade Econômica.

"Temos uma lei federal que 
muda a relação do empreende-
dor brasileiro com o Estado. O 
Estado precisa ser o facilitador 
do empreendedorismo e não 
alguém que impeça que as coisas 
aconteçam", destacou. Durante a 
cerimônia, Goergen e o secretário 
de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais, Fernando Ave-
lar, lançaram um documento aos 
candidatos (deputados estaduais e 
federais, senadores, governadores 
e a presidência da República) 
que queiram assumir a liberdade 
econômica como compromisso.

Goergen, que não vai concorrer 
nas eleições de 2022, afirmou 
que o instituto quer aprimorar, 
difundir e defender ideais de 
liberdade econômica no Brasil e 
no exterior. "Queremos promover 

a defesa do aperfeiçoamento, 
desburocratização e simplifi-
cação da legislação incidente 
sobre a livre iniciativa", ex-
plicou. Segundo o deputado 
federal, a proposta é colaborar 
e participar ativamente do 
desenvolvimento e gestão de 
políticas públicas que impac-
tem a liberdade econômica, o 
tamanho do Estado e a abertura 
dos mercados.

Conforme ele, é necessário 
que existam as leis estaduais e 
municipais, já que a lei federal 
não atinge o empreendedor no 
pequeno ou grande município. 
"É preciso modernizar a lei e 
fazer ela municipal. O papel do 
IEL é fazer que isso não seja 
um fato de impedimento, seja 
um governo de direita ou de 
esquerda, para que o ambiente 
de negócios possa ser sempre 
valorizado", acrescentou.



terça-feira, 9 de agosto de 2022 Jornal da Manhã4

ILUMINAÇÃO

Executivo de Ijuí anuncia 
LEDs para amanhã 

Chegada das lâmpadas LED em Ijuí começou no dia 25 de abril

Alunos trabalham educação financeira

Após vários anúncios sem 
que fossem efetivados, o pre-
feito Andrei Cossetin (PP) 
anunciou para amanhã o início 
da instalação das luminárias 
LEDs em Ijuí. Segundo ele, vai 
começar dentro do que prevê o 
cronograma estabelecido em 
sorteio, tendo como primeiro 
ponto o Distrito Industrial, 
seguindo no bairro Getúlio 
Vargas, Modelo, Colônia Santo 
Antônio, Independência e assim 
por diante. "A equipe respon-
sável está se deslocando para 
Ijuí. Já fez a conferência do 
maquinário. A previsão é nesta 
quarta, mas tudo vai depender 
do tempo."

O chefe do Executivo expli-
ca que neste primeiro momento 
são apenas 3.600 lâmpadas LED 
e que a empresa responsável 
pelo fornecimento aguarda 
material proveniente da China. 
"É importante salientar que as 
luminárias são produzidas no 
Brasil, mas 99% dos compo-
nentes das LED do mundo vêm 
da China. Acreditamos que até 
o final de setembro chega o res-
tante do material e que no final 
do ano todas as LEDs estejam 
instaladas no Município. São 
R$ 10 milhões de investimentos 
previstos."

O prefeito explica que de-
verá ser instalada em média de 
100 pontos de lâmpadas LED 
por dia. "Conforme a empresa 

Seminário irá debater
 o trânsito ijuiense 

O aumento da violência no 
trânsito em Ijuí tem preocupado 
autoridades do município. Se-
gundo dados do Departamento 
de Trânsito do Rio Grande do 
Sul (Detran/RS) em 2021 mor-
reram 15 pessoas nas rodovias 
federais, estaduais e ruas do 
município. Até maio deste 
ano, o levantamento aponta 
oito mortes. Somado aos dados 
levantados pelo JM, entre junho 
e julho, mais seis mortes foram 
registradas, o que chega a 12 
mortes e corresponde a 80% 
das vítimas do ano passado em 
sete meses. O último acidente 
fatal ocorreu na madrugada do 
dia 31 de julho, na ERS-522, 
distrito de Barreiro.  No local, 
morreu Mauri Machado Ribei-

Pagamento do Auxílio 
Brasil inicia hoje 

ro, 48 anos. 
Para especialistas de trânsito, um dos motivos para o aumento 

das vítimas fatais é o retorno das atividades presenciais, depois 
de dois anos de pandemia. 

Para ampliar o debate, a Comissão de Mobilidade e Trânsito 
da Câmara de Vereadores de Ijuí está propondo um Seminário de 
Trânsito. O evento ocorre no dia 27 de setembro em parceria com 
a Comissão da Agenda 20/30 da ONU. “Nós precisamos chamar 
atenção para a necessidade de nós termos um controle mais efetivo 
com a velocidade imprimida pelos veículos dentro das cidades. 
Infelizmente, continuamos com as motocicletas sendo o veículo 
mais envolvido em acidentes graves, com perdas de vidas, que 
não é bom para ninguém, nem para aquele que está perdendo 
aquela vida como também para quem está fazendo a gestão do 
trânsito em uma cidade”, disse o vereador Bira Erthal, um dos 
responsáveis pelo Seminário e que atuou como coordenador de 
Trânsito do município.

A programação e o local  do Seminário de Trânsito ainda 
estão sendo definidos. 

Bira Erthal 

vai recebendo o material e os 
componentes ela vai instalan-
do para poder receber." Outro 
assunto que o prefeito destaca 
são os investimentos projetados 
para Ijuí. Ele revelou que em 
dois anos deverão ser R$ 100 
milhões, o maior volume em um 
período curto de tempo. 

Ele também ressalta que a 
equipe de engenharia está traba-
lhando forte para no final do mês 
viabilizar licitação para 600 mil 
metros quadrados de pavimento 
para operação tapa-buraco e m 
diferentes pontos da cidade. 
Ao todo serão R$ 4 milhões 
de investimentos. "A licitação 
prevê que terá caminhão para 
efetivar a lavagem dos buracos 

para retirada da terra, antes de 
colocar o asfalto." Cossetin 
também lembra as licitações 
para as obras na rua Norberto 
Knebel, no bairro Thomé de 
Souza, e na rua Jorge Leopoldo 
Weber, da ERS-155 até o Dis-
trito Industrial. 

Além das obras previstas, 
o chefe do Executivo também 
aborda sobre o impacto do piso 
de Enfermagem, sancionado 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Cossetin diz que mesmo o go-
verno sinalizando o repasse de 
recursos, os custos com paga-
mentos de triênios, quinquênios 
e previdência ficarão por conta 
do município. "O Executivo não 
tem o poder de criar imposto."

Com o objetivo de promover 
vivências em sala de aula que 
desenvolvam habilidades de 
forma lúdica e criativa, os alu-
nos do 4º Ano da turma 42, do 
Ensino Fundamental da Escola 

Turma de 4º Ano pensou o letramento e os conceitos matemáticos

Municipal Estado do Amazo-
nas trabalharam letramento e 
conceitos matemáticos, com a 
orientação da professora Maria 
Salete Fruet.

A proposta foi proporcionar 

o ensino a partir de materiais 
do cotidiano dos alunos. Sen-
do assim, os estudantes foram 
motivados a trazer embalagens 
dos mais variados produtos que 
tivessem em casa como sham-
poos, desodorantes, materiais 
de limpeza, sucos, refrigeran-
tes, enlatados e doces.

Após isso, em sala de aula, 
as embalagens foram selecio-
nadas para que as crianças 
pudessem fazer o levantamento 
de preços; analisar validade, 
procedência e valor nutricional 
de cada elemento; e comer-
cializar os produtos, de forma 
lúdica. 

A partir dessa vivência, a 
turma pode experimentar a 
organização, noção de pre-
ços, escrita, interpretação e 
a educação financeira, com a 
construção de um mercadinho 
entre os alunos durante o pe-
ríodo da aula.

Com a inclusão de mais de 
2,2 milhões de famílias, 20,2 
milhões de beneficiários do 
Auxílio Brasil irão receber o 
mínimo de R$ 600 a partir deste 
mês. O valor pago era de R$ 400, 
mas um complemento de R$ 
200, aprovado pelo Congresso 
no mês passado, reajustou o be-
nefício, em caráter emergencial, 
até 31 de dezembro deste ano. 

O calendário de pagamento 
de agosto foi antecipado pelo 
Ministério da Cidadania e, a 
partir de hoje, o benefício será 
pago a beneficiários com o 
Número de Identificação Social 
(NIS) com final 1. Os repasses 
seguem até o dia 22.

Em Ijuí, conforme infor-
mações da coordenadora do 
Cadastro Único do município, 
Elisiana Gomes, a listagem atual 
da quantidade de famílias aptas 
a receber o benefício não obteve 
diferença expressiva com os 
números do mês passado. “Eram 
2.944 e neste mês são 3.035 fa-
mílias. Então a gente não tem um 

reflexo dessa nova Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC).”

Além do Auxílio Brasil, 
o Vale-Gás é outra forma de 
auxílio à comunidade, em que 
são entregues R$ 110, fora do 
valor do Auxílio Brasil. Elisiana 
explica que, em Ijuí, o número 
de pessoas que recebe o bene-
fício está em queda, passando 
de 806 famílias no mês passado 
para 794 neste mês.  “Um terço 
das famílias inscritas no Auxí-
lio Brasil recebe o Vale-Gás”, 
afirma a coordenadora.

Para receber o Auxílio Brasil 
há alguns critérios que devem 
ser atentados pelas famílias, 
sendo eles a frequência escolar 
e o acompanhamento de Saúde. 
Elisiana alerta às famílias que 
estão com o Cadastro desatu-
alizado que devem procurar 
a Assistência Social para atu-
alizar as informações, pois o 
pagamento pode ser bloqueado 
para as cerca de 200 famílias 
com dados desatualizados no 
município.
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Senac e Executivo irão oferecer cursos gratuitos voltados ao Turismo

A vacinação 
contra a 
poliomielite é 
dest inada para 
crianças de 1 ano 
a menores de
5 anos

SAÚDE 

Começa a vacinação contra a poliomielite 
O Ministério da Saúde lançou a 

Campanha Nacional de Vacinação 
contra a poliomielite e de multi-
vacinação. O objetivo é recuperar 
a cobertura vacinal de crianças 
e adolescentes que deixaram de 
tomar os imunizantes previstos 
no calendário nacional.  Cerca 
de 40 mil salas de vacinação em 
todo o País estarão abertas para 
aplicar doses de 18 tipos de imu-
nizantes previstos no calendário 
nacional de vacinação para esse 
público. A campanha terminará 
em 9 de setembro. 

A vacinação contra a polio-
mielite é destinada para crianças 
maiores de 1 ano e menores de 
5 anos. A multivacinação é para 
crianças e adolescentes menores 
de 15 anos.

Para crianças estarão disponí-
veis os seguintes imunizantes:  
Hepatite A e B; Penta (DTP/
Hib/Hep B), Pneumocócica 10 
valente; VIP (Vacina Inativada 
Poliomielite); VRH (Vacina 
Rotavírus Humano); Menin-
gocócica C (conjugada); VOP 
(Vacina Oral Poliomielite); Febre 
amarela; Tríplice viral (Sarampo, 
Rubéola, Caxumba); Tetraviral 
(Sarampo, Rubéola, Caxumba, 
Varicela); DTP (tríplice bacteria-
na); Varicela e HPV quadrivalente 
(Papilomavírus Humano).

 Além dessas imunizações, 

Uma parceria entre o Executi-
vo de Ijuí e Senac, via Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura 
e Esporte, irá disponibilizar 120 
vagas em cursos gratuitos no se-
tor do Turismo e Hospitalidade. 
Entre 8 e 27 de agosto, estão 
abertas as inscrições para seis 
qualificações profissionais. São 
elas: Recepcionista de Eventos; 
Organizador de Eventos; Téc-
nicas de Serviço de Recepção 
Hoteleira; Excelência no Aten-
dimento ao Turista; Inglês para 
Serviços de Bar e Restaurante e 
Espanhol para Serviços de Bar 
e Restaurante.

A parceria foi firmada em reu-
nião realizada na última semana, 
com a presença do secretário 
de Cultura, Esporte e Turismo, 
Noel Torquato Ribeiro, da tu-
rismóloga Bianca Caneppele e 
do diretor do Senac Ijuí, Paulo 
Krüger. O secretário afirma 
que o projeto é uma iniciativa 
pensando na valorização de 
Ijuí como a Capital Nacional 
das Etnias. 

O diretor do Senac Ijuí 
destaca que a qualificação 
profissional só tem a fortalecer 

ainda mais o reconhecimento 
da cidade como um polo de 
diversidade cultural e como 
um roteiro atrativo. “Nossa re-
cepção precisa estar qualificada 
para receber os turistas que aqui 
chegarem, e foi pensando nisso 
que desenvolvemos uma trilha 
de cursos para a qualificação de 
pessoas interessadas em atuar 
e potencializar nosso turismo. 
Estamos direcionando esforços 
para um novo patamar de desen-
volvimento na nossa região, e 
a capacitação profissional é um 
dos vetores para potencializar 
esse crescimento. A comunidade 
tem uma excelente oportunida-
de para se capacitar de forma 
gratuita e contribuir com a ex-
celência na recepção dos nossos 
turistas”, salienta Krüger.

O registro de interesse nos 
cursos acontece presencialmen-
te na escola do Senac, (rua 24 
de Fevereiro, nº 315), no turno 
da tarde, sendo necessária a 
apresentação do documento de 
identificação e de comprovante 
de residência. A partir do dia 10 
de agosto as inscrições podem 
ser feitas de forma on-line, nas 

estarão disponíveis para os 
adolescentes com esquemas 
incompletos ou não vacinados, 
as doses HPV, dT (dupla adulto), 
febre amarela, tríplice viral, he-
patite B, dTpa e meningocócica 
ACWY (conjugada). 

A doença, também chamada de 
paralisia infantil, tem certificado 
de erradicação no País desde 
1994, mas a baixa cobertura va-
cinal nos últimos anos preocupa 
especialistas.

Todos os imunizantes que 
integram o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) estão re-
gistrados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Nos últimos anos, a cobertura 
contra a poliomielite ficou abaixo 
dos 90% no Rio Grande do Sul.

Em Ijuí, todas as salas de vacina 
estarão atendendo a campanha. A 
população deve procurar a sala 
de vacinas de sua referência. É 
necessário ter em mãos a cader-
neta de vacinação e cartão SUS 
da criança ou adolescente. As 
vacinas estarão disponibilizadas 
em todas as 14 salas de vacina. 
Durante o período da manhã, os 
locais estão abertos das 7h30 às 
11h e no período da tarde a partir 
das 13h30, às 16h30. 

Conforme a coordenadora do 
setor de imunização da Secretaria 
de Saúde de Ijuí, a enfermeira 

Moiseane Pinheiro Bracht, no 
dia 20 de agosto, sábado, todas as 
salas de vacinas estarão abertas. 
Neste dia ocorrerá o Dia D das 
Campanhas. 

O expediente funcionará nesses 
locais das 8h às 17h, sem fechar 
ao meio dia. "É aquele sábado que 
todas as salas de vacina estarão 
abertos para a campanha", reforça. 

Segundo o Ministério da Saúde, 
a partir dos três anos de idade, as 
vacinas de covid-19 podem ser 
administradas de forma simultânea 

ou com qualquer intervalo com 
os demais imunizantes. 

O ministério espera vacinar 
cerca de 14.3 milhões de pessoas 
contra a polio. Todos os imuni-
zantes ofertados têm registro pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, disse 
que o último caso de pólio no 
Brasil foi registrado em 1989. 
Segundo ele, a cobertura vacinal 
da população está diminuindo em 
todo o mundo, principalmente 

durante o período da pandemia 
de covid-19. O ministro também 
conclamou as famílias a levarem 
as crianças para vacinar.

"Peço aos pais que levem seus 
filhos para as salas de vacinação. 
É inaceitável que, hoje, no século 
21, 100 anos depois do esforço 
extraordinário de Oswaldo Cruz 
para introduzir esses conceitos 
sanitários no Brasil, nós tenhamos 
ainda crianças com doenças que 
podem ser evitáveis por vacina", 
afirmou.

páginas oficiais do Executivo de 
Ijuí, por meio de um formulário.

Os cursos de Recepcionista de 
Eventos, Excelência no Atendi-
mento ao Turista e Organizador 

de Eventos terão atividades 
práticas durante a Expofest Ijuí 
que acontecerá em outubro deste 
ano. As aulas têm início a partir 
do dia 5 de setembro e ocorrerão 

no turno da noite, das 19h às 22h. 
Mais informações podem 

ser obtidas pelo telefone (55) 
3332-7022 ou whatsapp (55) 
99166-4738.
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ARTIGO

VACINAÇÃO EM DIA 

abertos para aplicar as 
doses das 18 vacinas 
previstas pelo calen-
dário nacional para 
esse público.

Não é segredo para 
ninguém que a cober-
tura vacinal no Brasil 
está despencando há 
pelo menos 10 anos, 
especialmente no que 
se refere à população 

infantil. 
Nos últimos anos, assistimos ao retorno 

de patologias até então consideradas erra-
dicadas no País, a exemplo do sarampo e da 
poliomielite (paralisia infantil), doenças que 
podem causar sequelas ou levar à morte. É 
preocupante que o brasileiro esteja abrindo 

Muitas vezes, as 
pessoas têm a 
falsa sensação de 
segurança, porque 
não se fala mais de 
algumas doenças. 
Mas essas doenças 
foram justamente 
controladas pelas 
vacinas.

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

Katiane Danielle Paim, Advogada

O advogado no cenário digital
No dia 11 de agosto, data que marca Dia do Advo-

gado, ratifi ca-se o compromisso desse profi ssional 
no cumprimento da ordem jurídica, a fi m de garantir 
igualdade, liberdade e a plena justiça aos cidadãos. 
Há mais de 10 anos na área, falo em nome de to-
dos meus colegas sobre o papel indispensável que 
empenhamos na administração da Justiça, conforme 
previsto no artigo 133 da Constituição Federal.

A advocacia sempre carregou o estereótipo de ser 
uma carreira tradicional, cujo exercício era visto da 
mesma forma. A tecnologia, entretanto, tem mudado 
a expectativa dos novos e já consolidados operado-
res do Direito, uma vez que a realidade do mundo 
virtual, "bate à porta" do mundo empresarial.

Com o advento da revolução tecnológica e o hiato 
causado pela pandemia da Covid-19, experimenta-
mos diferentes maneiras de realizar operações roti-
neiras por meio de inovações, como as videoconfe-
rências e os certifi cados digitais. A implantação de 
reuniões à distância, audiências virtuais e a assi-
natura digital de documentos são apenas o começo 
de um panorama ainda mais amplo para a carreira.

Nesse cenário, o direito digital surge da preocupa-
ção com a proteção de dados na internet. Esse ganha 
força à medida que a segurança virtual é discutida e 
novas leis são criadas. Atualmente, dados são poder, 
por isso protegê-los é uma forte tendência e a regu-
lamentação de seu uso adquire cada vez mais rele-
vância. Outro fator importante é o Metaverso, tema 
que cresce exponencialmente e revoluciona tanto a 
esfera de negócios quanto na vida privada, alteran-
do a perspectiva dentro da advocacia, que deve estar 
preparada para absorver demandas paralelas à evo-
lução. Nesse sentido, a possibilidade de estar pre-
sente em um ambiente virtual fortalece os modelos 
de trabalho híbridos e remotos, que colaboram para 
um contato próximo.

São inúmeras as tendências para a profi ssão que 
é celebrada neste mês. A advocacia tem se apresen-
tado adaptável perante as mudanças e isso é funda-
mental para seguirmos em frente. Sinto-me orgulho-
sa em ter clientes, colegas, amigos e profi ssionais 
tão comprometidos com o seu dever. A todos, desejo 
um feliz Dia do Advogado!

essa brecha para doenças. Não só em relação à 
gripe e ao sarampo, mas a outras, cujas metas 
de imunização não têm sido atingidas.

Há alguns fatores que contribuem para o re-
laxamento ou a resistência, como a percepção 
de que essas doenças não são perigosas, as 
fake news sobre imunizantes e o movimento 
antivacina, como também o fato de não haver 
surtos de doenças erradicadas, o que pode 
confundir a população, que acaba relaxando 
na procura pelas vacinas.

Muitas vezes, as pessoas têm a falsa sensa-
ção de segurança, porque não se fala mais de 
algumas doenças. Mas essas doenças foram 
justamente controladas pelas vacinas.

No entanto, em meio a tanto desestímulo, 
a Saúde faz um apelo a pais ou responsáveis 
que levem as crianças para receber a blinda-
gem que os imunizantes oferecem. Eles são 
seguros e eficazes, atestados por autoridades 
do mundo inteiro. 

É preciso informar que  o artigo 14, parágrafo 
1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente 
deixa claro: "É obrigatória a vacinação das 
crianças nos casos recomendados pelas au-
toridades sanitárias". Portanto, a proteção 
de meninos e meninas contra doenças é um 
direito deles, e um dever da família e do 
Estado.

Eleições presidenciais 
no Brasil

TERÇA-FEIRA,  9 DE AGOSTO DE 2022

A história das eleições presidenciais no Brasil é per-
meada de casuísmos e instabilidades. Vinte e seis pre-
sidentes da República foram eleitos entre 1891 e 2018. 
Nas 23 eleições diretas, cinco pretendentes alcançaram 
a reeleição, sendo três sucessivamente (FHC, Lula e Dil-
ma) e dois não (Rodrigues Alves e Getulio Vargas). Nas 
oito indiretas, foram sufragados dois presidentes civis e 
seis militares.

Duas chapas se enfrentaram no primeiro embate repu-
blicano, o qual ocorreu pela via indireta em 25/02/1891. 
O marechal Deodoro da Fonseca e o almirante Eduardo 
Wandenkolk enfrentaram o senador Prudente de Morais 
e o então general Floriano Peixoto. 

A primeira chapa atingiu 129 e 57 votos, enquanto a 
outra 97 e 153. Floriano acabou eleito vice-presidente 
obtendo mais votos que o presidente. Relativamente às 
onze eleições da República Velha (1891-1930), o Brasil 
era nominalmente uma democracia que vivifi cava plei-
tos não competitivos e fraudulentos. Não havia politiza-
ção nem oposição. Os processos eleitorais não passavam 
de farsas ofi cializadas para possibilitar que o governo 
sempre vencesse. Os votos eram cabresteados de currais 
a partir de regimes policialescos liderados por chefetes 
políticos.

As quatro disputas realizadas entre 1945 e 1960 via-
bilizaram a sedimentação de partidos nacionais (UDN, 
PSD, PTB) e introduziram o uso de comitês eleitorais e 
a distribuição de brindes.

As "eleições" do período militar (1964-1985) foram 
todas indiretas. Nos "pleitos" de 1964, 1966, 1969, 1974 
e 1978, os congressistas limitaram-se a homologar os 
nomes que o governo havia escolhido.

Em 1985, com o racha consumado no PDS a partir da 
candidatura Paulo Maluf e a liberação da fi delidade par-
tidária pelo TSE, o Colégio Eleitoral elegeu o candidato 
da Aliança Democrática formada entre os dissidentes 
pedessistas - que fundaram a Frente Liberal (PFL) - e 
o PMDB.

A eleição de 1989, que registrou o menor índice de vo-
tos brancos (1,63%) e nulos (4,81%), marcou a retoma-
da do voto popular para a presidência e a incorporação 
dos debates televisionados.

De lá para cá, foram oito pleitos, sendo dois decidi-
dos no primeiro turno (1994 e 1998) e seis no segundo 
(1989, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018).

Antônio Augusto Mayer dos Santos, Advogado e 
professor de Direito Eleitoral
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PP terá 28 candidatos 
a deputado federal 

O PP irá para a eleição de outubro com 28 candidatos a deputado 
federal e 52 a deputado estadual. Na Assembleia Legislativa, con-
correm à reeleição Adolfo Brito, Ernani Polo, Frederico Antunes, 
Issur Koch e Silvana Covatti. Já Sérgio Turra e Vilmar Lourenço 
tentarão um assento na Câmara dos Deputados. Na bancada federal, 
três dos quatro parlamentares buscarão um novo mandato: Afonso 
Hamm, Covatti Filho e Pedro Westphalen. Preterido na escolha do 
candidato ao Senado, o deputado Jerônimo Goergen decidiu não 
concorrer após três legislaturas consecutivas na Câmara. Entre 
os nomes que disputam um assento na AL estão o ex-prefeito de 
Bento Gonçalves Guilherme Pasin, os vereadores Cassiá Carpes e 
Mônica Leal, os ex-presidentes do Ipê Saúde Júlio Ruivo e Marcus 
de Almeida, e o ex-presidente da Famurs Salmo Dias de Oliveira.

LEGISLATIVO

A sessão ordinária do Legis-
lativo de Ijuí, realizada ontem, 
chamou a atenção de quem 
esteve no plenário. Muitas ca-
deiras vazias com a ausência 
de muitos vereadores da base 
do governo. Os parlamentares 
deixaram a sessão, antes do 
início do pequeno e grande 
expediente. A iniciativa foi 
criticada pelos colegas e teve 
até quem sugeriu desconto na 
folha de pagamento. 

Durante as atividades, o 
Poder Executivo foi duramente 
cobrado no que se refere ao cum-
primento de lei federal do piso 
nacional dos agentes de Saúde, 
de dois salários mínimos. Os 
vereadores taxaram o governo 
municipal de ineficiente, citan-
do a demora das lâmpadas LEDs 
e insensível com os profissionais 
de Saúde. 

A manifestação aconteceu 
diante de cartazes de agentes 
cobrando o pagamento.

A vereadora Alexandre Lentz 
(PDT) reafirmou seu compro-
misso com a categoria, lembran-
do quando foi coordenadora dos 
agentes e secretária de Saúde. 
Ela lamentou a demora e co-

Vereadores criticam 
ineficiência do Executivo

Agentes de Saúde acompanharam mais uma vez a sessão da Câmara

"As transformações 
passam pela Educação"
O candidato a deputado fe-

deral, Paulo Burmann (PDT), 
em entrevista ao JM, explica 
a proposta de trabalho que 
pretende apresentar durante a 
campanha eleitoral. Burmann, 
natural de Catuípe, é ex-reitor da 
Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM)  e quer focar sua 
atuação na Educação e Saúde.

Ele conta que mais da metade 
do período que atuou na área 
de Educação foi em diferentes 
níveis de gestão. "Mesmo na 
área da Educação, atuamos 
também na gestão do Hospital 
Universitário de Santa Maria 
(HUSM), que abrange área com 
uma população de dois milhões 
de habitantes. Enfrentamos um 
grande desafio no período da 
pandemia, dando um atendi-
mento qualificado." Burmann, 
que é formado em Odontologia, 
ressalta que pretende ter um 
mandato regional, dedicado à 
defesa do Sistema Único de 
Saúde (SUS). "A grande parcela 
da população não tem condi-
ções de ter um plano de saúde. 
Precisamos fortalecer o SUS." 
O trabalhista também destaca a 
necessidade de se discutir um 
plano de carreira nacional para 
os professores, pois a Educação 
"é a única alternativa para que o 

País possa enfrentar toda a crise 
econômica, política e social. 
A Educação está na Saúde, na 
Ciência,  na prestação de servi-
ços, no comércio e na indústria. 
As transformações passam pela 
Educação. E as escolas de tempo 
integral são importantes." 

Em relação às demandas 
de infraestrutura da região, ele 
defende a ampliação do índice 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), que hoje 
não atende a real demanda. "É 
preciso discutir uma melhor 
distribuição tributária."

Deltan e Boulos estão no topo da 
arrecadação com vaquinhas virtuais

Políticos regionais e figuras conhecidas lide-
ram o ranking dos políticos que mais arrecada-
ram em vaquinhas virtuais. A lista é encabeçada 
pelo pré-candidato a deputado federal Chiquinho 
Assis (Republicanos-MS), que já alcançou R$ 
344 mil desde maio. O ex-procurador Deltan 
Dallagnol (Podemos-PR), da Lava Jato, é o 
segundo pré-candidato à Câmara dos Deputados 
mais bem-sucedido entre os que aderiram ao 
financiamento coletivo - R$ 229 mil até agora. 
Já o candidato a deputado federal, Guilherme 
Boulos (PSOL-SP) já arrecadou mais de R$ 138 
mil nesta modalidade.

Eleitores que declaram ter 
deficiência cresce 35% 

A Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), instituição representativa de 
advogados, divulgou ontem, uma nota 
em defesa da democracia, somando-se 
à onda de manifestos que surgiram País 
afora depois de o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (PL), reunir dezenas 
de embaixadores e repetir, sem provas, 
ataques contra as urnas eletrônicas e o 
processo eleitoral. Atualmente, a OAB 
representa 1,29 milhão de advogados. 
O conselheiro Cesar Brito pediu que os 
demais manifestos não sejam excluídos.

OAB lança nota própria 
em defesa da democracia

O total de eleitores que declaram 
ter algum tipo de deficiência ou mo-
bilidade reduzida aumentou 35,27% 
em quatro anos, passando de 939.915 
para 1.271.381, segundo o perfil do 
eleitorado divulgado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. 
Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 
156 milhões de pessoas estão aptas a 
votar nas Eleições 2022. Entre os mais 
de 1,2 milhão de eleitores com neces-
sidades especiais, 30,47% declararam 
ter algum tipo de deficiência.

Partidos têm uma semana para registros
Dos 11 candidatos anunciados para disputar o 

governo do Rio Grande do Sul, sete já estão com 
as suas candidaturas registradas no sistema do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados foram 
consultados até final do fechamento da edição. 

Até a tarde de ontem estavam com nomes e 
dados incluídos no sistema DivulgaCandContas 
os seguintes candidatos ao governo do Estado: Ro-
berto Argenta (PSC), Edegar Pretto (PT), Eduardo 
Leite (PSDB), Onyx Lorenzoni (PL), Rejane de 
Oliveira (PSTU), Ricardo Jobim (Novo), Vicente 
Bogo (PSB). 

No DivulgaCandContas, é possível consultar 
informações detalhadas dos candidatos como 
propostas de governo, histórico eleitoral, bens 

declarados, gênero, cor, grau de instrução e ocu-
pação. O sistema também mostra a prestação de 
contas das campanhas eleitorais. Os outros quatro 
candidatos ainda não incluídos no sistema são: 
Carlos Messalla (PCB), Luis Carlos Heinze (PP), 
Vieira da Cunha (PDT) e Paulo Roberto Silveira 
Pedra Júnior (PCO).  As legendas têm até o dia 15 
de agosto para encaminhar o registro de candida-
tos. Cabe à Justiça Eleitoral deferir ou indeferir os 
registros. As informações referentes aos cargos de 
deputado federal e estadual, senador e governador 
são geridos pelos Tribunais Regionais Eleitorais 
(TREs), enquanto os dados das candidaturas à 
Presidência da República são de responsabilidade 
imediata do TSE.

Paulo Burmann

brou agilidade do Executivo na 
liberação dos recursos. "Espero 
que esse estudo de impacto 
financeiro que o Executivo 
diz ser preciso aconteça rapi-
damente."  O vereador César 
Busnello (PSB) lembra que há 
uma lei federal aprovada que 
deve ser cumprida, e lembra que 
recursos foram repassados pelo 
governo federal. "É um governo 
marcado pela ineficiência."

Na sessão também foram 
aprovados projetos como o que 

cria o Bolsa Atleta; que permite 
uso gratuito de imóvel, por 
prazo determinado, no Parque 
de Exposições Wanderlei Agos-
tinho Burmann para a União das 
Etnias (Ueti) crédito adicional 
de R$ 1,32 milhão para a cons-
trução de cobertura do Imeab e 
na Escola Municipal Joaquim 
Porto Villanova e complementa-
ção de folha salarial; projeto de 
resolução que cria a TV Câmara; 
repasse de R$ 50 mil para Apae, 
entre outros.
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Bolsonaro diz que banqueiros têm que
 julgar ações e não assinar ‘cartinha’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu ontem o seu governo 
e atacou o PT em evento na Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban) em São Paulo. O encontro vem após uma série de críticas de 
Bolsonaro a banqueiros, que, segundo o presidente, supostamente 
teriam assinado manifestos pela democracia em reação à criação do 
Pix. Para Bolsonaro, esses manifestos são “cartinhas” e os banqueiros 
precisam julgá-lo pelas suas ações . Bolsonaro voltou a citar com 
temor a ascensão da esquerda no Chile e na Colômbia e a trazer à 
tona a crise econômica na Argentina. “Como banqueiros estão se 
sentindo na Argentina neste momento? A gente tem que viver em 
harmonia, somos adultos e sabemos o que está acontecendo”, seguiu 
o chefe do Executivo.

Pros aprova retirada 
da candidatura de Marçal

O Pros decidiu retirar a candi-
datura do coach Pablo Marçal 
à presidência da República. A 
decisão ocorreu após uma de-
terminação do ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal, que devolveu 
o comando da sigla a Eurípedes 
Júnior. Dois grupos travam uma 
disputa jurídica pela direção da 
sigla e se acusam de irregularida-
des. Antes da decisão de Lewan-
dowski, o comando estava com 
Marcus Vinicius de Holanda.

POLÍTICA

A federação formada por PSDB e Cidadania vai para a elei-
ção legislativa deste ano com praticamente o mesmo número de 
candidatos e cadeiras. Na Assembleia Legislativa, são 55 vagas e 
56 candidatos. Na Câmara, 31 cadeiras e 32 candidatos. Na As-
sembleia, todos os seis deputados estaduais do PSDB concorrem 
à reeleição: Luiz Henrique Viana, Mateus Wesp, Neri O Carteiro, 
Pedro Pereira, Rodrigo Maroni e Zilá Breitenbach. Na Câmara, 
os dois tucanos — Daniel Trzeciak e Lucas Redecker — também 
tentarão renovar os seus mandatos.

O ex-presidente Lula e o 
presidente Bolsonaro abrem a 
semana com agendas que bus-
cam ampliar a interlocução com 
segmentos estratégicos para as 
suas campanhas. Lula vai hoje à 
Fiesp, que articulou na semana 
passada um manifesto a favor da 
democracia. Bolsonaro também 
tinha um encontro marcado na 
entidade no dia 11, mas desmar-
cou. O presidente, no entanto, 
participa amanhã de um encontro 
com a Febraban, organização 
que representa os bancos e que 
foi alvo de ataques do governo 
após apoio a manifesto da Fiesp.

Lula vai à Fiesp e 
Bolsonaro à Febraban

milhões de eleitores estão aptos a 
votar sem obrigatoriedade revela
o Tribunal Superior Eleitoral. São 
jovens de 16 e 17 anos de idade e 
idosos com mais de 70 anos.

23 

Federação PSDB-Cidadania no RS lança 32 
candidatos a deputado federal e 56 a estadual

do pedido. Sendo assim, indefe-
rem-se os pedidos também em 
razão da intempestividade”, diz 
o documento. 

O Ministério da Defesa havia 
pedido “informações técnicas 
preparatórias acerca do proces-
so eleitoral”. As solicitações, 
divididas em 12 pontos, foram 
parcialmente atendidas.

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) rejeitou um pedido das 
Forças Armadas para acessar 
documentos das eleições de 
2014 e de 2018. A negativa cons-
ta em resposta enviada, ontem, 
ao ministro da Defesa, Paulo 
Sérgio Nogueira de Oliveira, 
que em junho havia solicitado o 
compartilhamento dos arquivos. 

O retorno é assinado pelo 
ministro Edson Fachin, presi-
dente do TSE, e acompanhado 
de justificativas e informações 
prestadas pela área técnica do 
tribunal. O anexo afirma que 
as entidades fiscalizadoras do 
processo eleitoral, como as 
Forças Armadas, “não possuem 
poderes de análise e fiscalização 
de eleições passadas, não lhes 
cumprindo papel de controle ex-
terno do TSE”. Também lembra 
que o prazo para pedir acesso ao 
material está encerrado.

“O regramento estabelece 
a data de 13/01/2015, para as 
eleições 2014, e de 17/01/2019, 
para as eleições de 2018, como 
prazo limite para apresentação 

Edson Fachin

TSE nega pedido 
das Forças Armadas 

Alexandre André dos Santos, 
o servidor do Inep que está sen-
do processado pela União por 
ter publicado um artigo de sua 
autoria, entrou com contestação 
junto ao TRF1, de Brasília, e está 
alegando ser vítima de assédio 
institucional por parte do governo 
federal. No ano passado, o servidor 
teve um artigo científico barrado 
pelo Inep apesar de ter vencido 
todas as etapas previstas para a 
publicação. O estudo mostrava 
evidências de um impacto positivo 
do programa de alfabetização do 
governo do PT, o Pacto Nacional 
de Alfabetização na Idade Certa.

Servidor do Inep acusa 
a União de assédio 

Em sua resposta, Fachin 
aproveitou para reiterar que o 
código-fonte das urnas eletrôni-
cas está aberto desde outubro de 
2021. Na semana passada, o Mi-
nistério da Defesa pediu acesso 
“urgentíssimo” ao código. 

O presidente do TSE também 
disse que o “primado da transpa-
rência” desaconselha “espaços 
institucionais reservados ou reu-
niões que estejam fora do plano 
de ação aprovado pela Comissão 
de Transparência das Eleições”. 
Mesmo representados na co-
missão, os militares chegaram 
a tentar um encontro fechado 
com Fachin, o que foi negado 
pelo ministro. O TSE também 
comunicou a Defesa a retirada 
do coronel Ricardo Sant’Anna 
da Comissão de Transparência 
Eleitoral por postar fake news. 

Representantes das Forças 
Armadas já discutem como 
realizar uma contagem paralela 
de votos nas eleições deste ano, 
medida que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) tem cobrado 
desde abril.

Diferença entre Lula e Bolsonaro diminui 
O ex-presidente Lula (PT) 

caiu três pontos percentuais 
nas intenções de voto para a 
presidência da República e o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
subiu três pontos na nova rodada 
de pesquisa feita pelo Instituto 
FSB para o banco BTG Pactual 
divulgada ontem. Com isso, 
a diferença entre os dois na 
corrida ao Planalto diminuiu 
em seis pontos. A diferença 
que era de 13 pontos, passou 
para sete. O petista está com 
41% das intenções de voto, 
enquanto Bolsonaro tem 34% 
no primeiro turno. 

A mudança no cenário ocorre 
três semanas após a redução no 
preços dos combustíveis e a 
aprovação da PEC Emergencial. 
Após as medidas, a avaliação do 
governo também teve melhora. 
Em julho, 47% avaliavam a ges-
tão de Bolsonaro como ruim ou 
péssima, agora são 44%. Entre 
os que acham ótimo ou bom, o 
número subiu de 31% para 33%.

A pesquisa também mostra o 
ex-ministro Ciro Gomes (PDT) 
com 7% dos votos, a ex-sena-
dora Simone Tebet (MDB) com 
3% e André Janones (Avante) 
com 2%. José Maria Eymael 
(DC) e Pablo Marçal (Pros) 

têm 1% cada.
Na primeira pesquisa já no 

período eleitoral, o levantamen-
to ainda aponta que 82% dos 
eleitores de Bolsonaro dizem 
que a decisão já está tomada e 
que não vai mais mudar. Entre os 
eleitores de Lula, o percentual 
é de 81%. 

Na simulação de um segundo 
turno entre Lula e Bolsonaro, a 
pesquisa mostra que o petista 
vence com 51% dos votos contra 
39% de Bolsonaro. 

A diferença entre os dois 
também diminuiu. Na última 

pesquisa, Lula tinha 54% e 
Bolsonaro 36%.

Lula também vence Ciro 
Gomes e Simone Tebet em um 
possível segundo turno. Nas 
simulações com Bolsonaro, 
Ciro Gomes vence o atual 
presidente e Bolsonaro vence 
Simone Tebet.

Foram entrevistadas 2 mil 
pessoas entre sexta-feira e do-
mingo. A margem de erro é de 
dois pontos percentuais, com in-
tervalo de confiança de 95%. A 
pesquisa está registrada no TSE 
sob o número BR-08028/2022.
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Lançamento
da Expofest

Portugueses se apresentam 
em Festival Internacional

O Rancho Folclórico e Etnográfico 
Alma Lusa, do Centro Cultural 
Português de Ijuí, representou 

Portugal no 15º Festival Internacional 
de Folclore de Passo Fundo. A abertura 
oficial ocorreu na sexta-feira, com a pre-
sença de autoridades, convidados e artis-
tas internacionais. Foi um espetáculo que 
reuniu as delegações no palco, com suas 
bandeiras e representações multiétnicas.

O Alma Lusa, além da apresentação na 
abertura oficial, também levou o folclore 
Português para o shopping Bella Città, 
no sábado pela manhã, à Praça da Cuia 
à tarde e voltou ao palco principal no 
CTG Lalau Miranda no sábado à noite. 
O domingo iniciou com Missa na Cate-

dral, onde os grupos folclóricos puderam 
cantar, fazer preces e até dançar. A tarde, 
no Parque da Gare, durante a programa-
ção alusiva aos 165 anos do Município 
o Rancho Português realizou sua última 
apresentação.

O evento é uma grande confraterniza-
ção e congregação entre grupos artísticos 
locais, do Rio Grande do Sul, de outras 
regiões do Brasil e também de diversos 
países da Europa, Ásia, América Central, 
América do Norte e América do Sul.

O Festival Internacional de Passo Fun-
do encerra no dia 12 resgatando a ligação 
da comunidade com a arte, enquanto o 
mundo todo busca a retomada da norma-
lidade pós pandemia.

BAILE NO gErvI 
No próximo domingo, 

dia 14 de agosto, o baile 
do Gervi começa às 16h 
e termina às 24h, com a 

animaçãoda banda Fênix. 
Todos os grupos de Ijuí e 
região estão convidados.

BAILE NO AImOré A Sociedade Esportiva e 
Recreativa Aimoré, referência nos bailes aos sábados, com 
ambiente climatizado, estacionamento em frente ao Clube, 

convida para um superbaile em homenagem ao Dia dos 
Pais, sábado, 13 de agosto, com início às 18h, animação 

do Quarteto Bom de Festa de Chiapetta. Na ocasião haverá 
sorteio de dois barris de chopp de 20 litros e 10 quilos 

de carne suína. A partir das 21h30 haverá coquetel livre. 
Todos os Grupos de Ijuí e região estão convidados.

BAILE NO mOdELO 
A rainha do grupo Viver a vida 
para ser feliz, do bairro Modelo 
convida os amigos da terceira 
idade e da região para o Baile 

no CTG Avô Maragato, na 
próxima quinta, com animação 

do Grupo Estrela Guia.

Acontece hoje, às 19h, no Centro Cultural 25 de Julho, no 
Parque de Exposições Wanderley Burmann, o lançamento da 
primeira edição da Expofest, para convidados, autoridades e 
imprensa. Na oportunidade haverá a divulgação das atrações 
do evento, bem como os dias de cada etnia e os valores dos 
ingressos. A feira acontece de 6 a 16 de outubro com shows 

e espetáculos. Serão dois shows sertanejos. No dia 11 de 
outubro, véspera de feriado, Hugo e Guilherme sobem ao 

palco e no dia 14 de outubro é a vez da dupla Jorge e Mateus.

O grupo de Ijuí com o prefeito de Passo Fundo, Pedro Cezar de Almeida Neto

SHOW BAILE NO PIAZITO
No dia 6 de setembro, véspera de feriado, acontece 
o Jantar de Posse da nova patronagem do Centro de 

Cultura Nativa Piazito Carreteiro, com show baile da 
cantora gaúcha Mariana Marques e de Emerson Leão, 
a partir das 20h30. No jantar, churrasco (gado, porco e 
galeto), maionese, arroz, farofa campeira e saladas. Os 
convites custam R$ 50 e a entrada apenas para o baile 
o valor é de R$ 20. Podem ser adquiridos pelos tele-
fones 99618-7599 e 99197-6739. No próximo dia 26 
de agosto, a partir das 20h30, acontece jantar baile de 
pré-estreia do Enart 2022. No cardápio galeto, massa 
com mix de molhos, arroz e saladas. A animação é de 

Lolão Severo com Grupo Florão de Prata.

LANçAmENTO 
dE LIvrO:
O historiador e escritor 
Luis Carlos Ávila, o Bagé, 
com Maria Guimarães da 
Silva Rufino, 101 anos, 
no dia do lançamento de 
seu livro “Passagem da 
Coluna Prestes por Ijuhy 
– 1924/1925”, na Estação 
Cultura. Ele veio de 
Blumenau/SC, onde mora 
atualmente, para divulgar 
seu livro que traz fatos 
ocorridos com a passagem 
dos revolucionários pela 
Villa de Ijuhy na época.
Ele é autor de inúmeros 
outros trabalhos sobre a 
história de Ijuí, entre eles a 
biografia das ruas da cidade, 
Enciclopédia Biográfica de 
Ijuí, História de Ijuí através 
da imprensa, da comarca, 
entre outras obras literárias 
e de pesquisa. O livro pode 
ser adquirido pelo whatsapp 
(47) 99786-3115.
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Produtor tem queda de 
19% na produção de leite

O município de Bozano melhorou em 21 posições 
no rancking de arrecadação de ICMS, conforme 
dados informados pela Secretaria da Fazenda do 
Estado (Sefaz-RS). 

Conforme os números, o Índice Provisório 
Municipal do ICMS para 2023 passou de 0,05498 
para 0,60543 e elevou a posição 359 do município, 
para a posição 338 entre os municípios gaúchos 
com uma variação positiva de 10,1% no índice. Na 
região da Associação dos Municípios do Planalto 
Médio (Amuplam), Bozano tem o quinto maior 
crescimento no rancking de distribuição do recurso 
por parte do Estado. 

A repercussão positiva se dá pelos bons resultados 
obtidos no setor primário do município, referentes 

aos anos de 2020 e 2021. As boas produções em 
soja, milho e trigo, bem como os resultados da 
agropecuária de leite contribuíram para o incremento 
da receita prevista e o melhoramento da posição do 
município em relação a arrecadação de ICMS entre 
as 497 cidades do Rio Grande do Sul. 

“Este resultado se dá graças ao trabalho dos 
produtores rurais de Bozano e também ao com-
promisso destes munícipes, que contribuem com o 
desenvolvimento de Bozano, em entregar no prazo 
os blocos do produtor junto ao setor de arrecadação 
de ICMS”, disse Gilson Bauer – chefe do setor.

O incremento no índice de repasse repercutirá em 
cerca de R$ 600 mil a mais de retorno de ICMS 
para o município de Bozano, estima Bauer.

Um levantamento realizado 
pela equipe de consultores do 
Serviço de Inteligência em 
Agronegócios (SIA) com base 
em dados de 350 produtores 
atendidos no Rio Grande do Sul, 
mostra que a produção diária 
de leite nestas propriedades 
teve uma redução de 19%, ou 
seja, de 17 para 13 litros diários 
por vaca. O reflexo também foi 
sentido na média de comercia-
lização mensal do produto, que 
teve queda de 32%, passando 
de 12,47 mil litros por mês 
para 8,47 mil litros por mês na 
comparação com o ano de 2021.

Segundo o engenheiro agrôno-
mo Armindo Barth Neto, gerente 
Técnico da SIA, os aumentos 
dos preços das rações assim 
como os custos de produção 
de milho e pastagens nas pro-
priedades subiram fortemente 
devido à alta dos preços dos 
insumos, como os fertilizantes, 
onde a elevação chegou a mais 
de 100% entre 2021 e 2022. 
Todo este cenário afetou os 
produtores principalmente com 
perda de competitividade, ou 
seja, menor margem de lucro 
pelo aumento dos custos de 
produção, e redução na receita 
total, já que a estiagem afetou 
a produção leiteira.

Panambi oferece 
empréstimo a empresários
A segunda edição do Progra-

ma Juro Zero começou no mês 
de abril de 2022 e até o momento 
liberou R$ 564,6 mil  em créditos. 
A segunda edição do programa já 
conta com 67 empreendedores 
panambienses que acessaram os 
recursos do programa municipal. 
Diariamente empreendedores re-
correm à Sala do Empreendedor 
na Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Ambiental – SDE 
para solicitar o financiamento do 
Programa de Microcrédito Pro-
dutivo e Orientado - “Programa 
Juro Zero”. 

  O programa é um importante 
fomento municipal ao empreen-
dedorismo. Através dele o em-

preendedor pode solicitar finan-
ciamento com valores entre R$ 
500 e R$ 10 mil. O parcelamento 
do crédito é feito em 12 vezes, 
sendo que se as 10 primeiras fo-
rem quitadas pelo empresário(a) 
sem atrasos, as duas últimas (que 
equivalem aos juros) são de res-
ponsabilidade da Prefeitura de 
Panambi. É um recurso extra que 
está sendo injetado na economia 
para auxiliar os empreendedores 
locais a fomentar o seu negócio.

Para solicitar o financiamento, 
basta entrar em contato com a Sala 
do Empreendedor que atende jun-
to a SDE, na rua Hermann Meyer 
nº 43, no atendimento presencial 
ou pelo fone 3376 9120.

O especialista lembra que 
a indústria de laticínios vem 
tentando compensar essa bai-
xa na produção aumentando o 
valor do litro do leite pago ao 
produtor. Nestes produtores 
atendidos pela SIA, o valor 
médio pago pelo litro do leite 
no segundo trimestre de 2022 
foi de R$ 2,33, um aumento 
de 20% em relação ao mesmo 
período de 2021. No entanto, 
esse aumento foi insuficiente, 
comparando todo o aumento de 
custos de produção e a queda 

na produção total de leite no 
período. Desta forma, Barth 
Neto sinaliza que as condições 
desfavoráveis de produção e 
a queda no faturamento e na 
renda acabam por desestimular 
os produtores, que passam a não 
investir em tecnologia, refle-
tindo na redução de produção 
e oferta de leite no mercado. 
“Muitos produtores espremidos 
pelas margens e pouca escala 
(pequenas propriedades), aca-
bam abandonando a atividade”, 
afirma.

Joelson Antonio Baroni 

Prefeito de Catuípe solicita 
melhorias na ERS-342

Motoristas que transitam 
pela ERS-342 voltaram a re-
clamar com problemas na pavi-
mentação da pista. O aumento 
das reclamações fizeram que 
o prefeito de Catuípe, Joelson 
Antonio Baroni, entrasse em 
contato com a 14ª Superinten-
dência Regional do Departa-
mento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer) de Santa 
Rosa para pedir melhorias na 
rodovia, que a principal estrada 
de acesso ao município. 

Na oportunidade o prefeito 
solicitou uma operação tapa-
buracos na ERS-342, do trevo  
de acesso ao município à divisa  
com Independência. Também 
foi requisitada a recuperação 
de trechos com adensamento, 
como é o caso entre o trevo 

De janeiro a julho, as exportações de 
calçados somaram o embarque de 86,87 
milhões de pares, que geraram US$ 763,4 
milhões, incremento tanto em volume 
(+31,8%) quando em receita (64,8%) em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
Os dados foram divulgados pela Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) ontem. 

Augusto Pestana recebe a instalação de 
uma nova rótula no cruzamento das ruas Sete 
de Setembro com Coronel Antônio Soares de 
Barros, com o objetivo da redução de velo-
cidade e riscos de acidente. A implantação 
desta rótula deve garantir mais segurança aos 
veículos e pedestres. Os motoristas devem 
redobrar a atenção, pois a rua Cel. Soares de 
Barros deixou de ser preferencial neste ponto.  

Com pleito coordenado pela União 
das Associações de Bairros de Ijuí (Uabi) 
e duas chapas concorrentes, Giovano 
Gilnei Garzella – da chapa 2 -, conhecido 
como Vandeco, foi eleito presidente do 
bairro com 137 votos favoráveis. Ao 
todo foram 266 votantes. Ele assume 
a diretoria ao lado do vice-presidente 
Osmar Luis Rohde. 

Município de Augusto 
Pestana faz mudança no trânsito

Exportações de calçados 
cresceram 64,8% até julho

Comunidade do bairro Lambari 
elege nova diretoria

principal de acesso a cidade e o trevo de acesso ao Distrito de 
Chorão, de Ijuí, além da regularização da situação sobre a ponte 
do rio Santa Tereza, na localidade de Passo dos Coradini onde 
existe um degrau no acesso a ponte na pista direita, sentido Ca-
tuípe/Independência.

Ontem, a Administração Municipal realizou a entrega de um 
veículo 0km, modelo Spin, da marca Chevrolet, para a Secretaria 
Municipal de Saúde. O veículo foi adquirido através de recursos 
próprios do município e também de emenda parlamentar e vai 
auxiliar no transporte das Equipes de Atenção Básica trazendo 
mais qualificação no atendimento aos usuários do SUS. "Este 
novo veículo, com certeza vai trazer mais qualidade nos serviços 
prestados pela nossa Secretaria da Saúde de Catuípe", finaliza o 
prefeito Joelson Baroni. 

Bozano cresce na arrecadação de ICMS

Levantamento foi realizado com base em dados de 350 produtores gaúchos
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são presos pela BM e PC
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Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente no 
quilômetro 143 da RS-332, entre Tapera e Espumoso no último 
sábado. Conforme o Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Tapera, 
o acidente ocorreu por volta de 23h e envolveu quatro veículos. 

Todas as vítimas fatais eram de Espumoso e ocupavam um Del 
Rey que ficou totalmente destruído. Sebastião da Silva, 39 anos, 
Marcia Regina Faoro, 42, e Gabriele da Silva, 13, morreram na 
hora. Já Ana Alice da Silva, 16 anos, chegou a receber atendimento 
médico no hospital de Espumoso, mas não resistiu aos ferimentos.

Colisão deixa mortos na região

Uma ação conjunta entre a 
Draco e a Brigada Militar de 
Ijuí resultou na prisão de três 
pessoas no fim de semana em Ijuí. 
A ação, que durou 48h, ocorreu 
em decorrência do homicídio de 
Juliano Silveira dos Santos, 25 
anos, assassinado na rua Carlos 
Krüger, bairro Alvorada, na noite 
de quinta-feira. Dois dos presos 
são suspeitos de estarem envolvi-
dos no crime.  A terceira pessoa 
presa é uma mulher, companheira 
de um deles, que tinha mandado 
de prisão em aberto. 

A prisão do trio iniciou quando 
os policias receberam informações 
de que um indivíduo suspeito 
do homicídio estaria traficando 
no bairro Getúlio Vargas. Foi  
feito um trabalho de inteligência 
com informações pontuais para 
localização do suspeito, 27 anos, 
que foi encontrado na avenida 
São Luiz.  Ele possui diversos 
antecedentes criminais por ame-
aça, tráfico de entorpecentes e 
passagem pelo sistema prisional. 
Com ele foram apreendidas duas 
porções de cocaína, um aparelho 
celular e  R$ 560.

Já na rua Pastor Rosenfeld,  
bairro Herval, os policiais rece-
beram informações de que estaria 
ocorrendo um intenso movimento 
de usuários de drogas  e lá  estaria 
o outro envolvido no homicídio 
bem como a mulher na situação 
de foragida da Justiça.

Na ação conjunta feita pela Draco e a BM, drogas e dinheiro foram apreendidos

Drogas, celulares e um simulacro de arma foram apreendidos pelos policiais

Plantão

EXPLOSIVOS - A PRF prendeu três paraguaios que estavam 
em uma carreta com fundo falso carregado de cocaína e dinamite. 
A ação ocorreu por volta do meio-dia de ontem, na BR-386 em 
Sarandi, durante uma operação de combate ao crime. A carga estava 
em uma carreta do Paraguai carregada com 32 toneladas de milho. 
Dois pacotes de cocaína estavam na cabine e mais buscas foram 
feitas. No motor, em compartimento falso, dezenas de tabletes da 
droga e 50 quilos de explosivos foram apreendidos,

INCÊNDIO - Uma casa foi totalmente destruída em razão de 
um incêndio registrado no último sábado, no interior de Panambi. 
O sinistro ocorreu na localidade de Linha Encarnação, às margens 
da BR-285. Três pessoas moravam na residência, mas não estavam 
em casa quando o incêndio teve início. Todos os pertences da 
família foram queimados pelas chamas.  O Corpo de Bombeiros 
foi acionado e combateu as chamas, fazendo rescaldo para evitar 
que o fogo  atingisse os galpões da propriedade. Ninguém ficou 
ferido durante o fato.

ASSALTO - Dois assaltantes foram baleados pelo proprietário 
de uma residência na rua Eufrasia Schau Dick, no bairro Pilau, em 
Santo Ângelo. Três indivíduos tentaram invadir a casa com o intuito 
de roubar o carro da vítima. Ao perceber a chegada dos criminosos, 
o proprietário, que estava na garagem, correu para o interior e pegou 
a arma para se defender. Ele teria disparado contra os invasores e  
acertou dois deles.  Os tiros acertaram as pernas dos indivíduos. 
Eles foram levados ao hospital e passaram por cirurgia. Os dois 
foram autuados em flagrante. A arma estava em situação regular.

PRF apreende agrotóxicos
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 650 quilos de 

agrotóxicos contrabandeados em duas ocorrências distintas no últi-
mo sábado, em Ijuí. Na ação, dois carros foram aprendidos e duas 
pessoas presas nas abordagens que ocorreram na BR-285.

A apreensão ocorreu durante operação de combate ao crime. Na 
primeira ocorrência, um veículo Versailles com placas do Paraná 
foi abordado.  Dentro dele, 440 quilos de um agrotóxico proibido 
no Brasil foram encontrados. O motorista, um paranaense, 27 anos, 
disse que havia pego a carga em Três de Maio e a entregaria na ci-
dade de Cruz Alta. Na segunda ocorrência, os PRFs abordaram um 
Vectra, com placas de Bozano, com 240 quilos do mesmo agrotóxico 
proibido. Aos PRFs, o argentino, 30 anos, que dirigia o carro disse 
que havia comprado o material para revendê-lo.

Os dois homens foram presos e os veículos e a carga apreendidos. 
Os homens responderão por contrabando de substância perigosa.

Caminhão de 
Ijuí se envolve 
em acidente

Um caminhão Scania/R410 
emplacado em Ijuí se envolveu 
em um acidente com feridos na 
ERS-135, em Getúlio Vargas. 
O veículo colidiu contra um 
automóvel GM/Corsa Wind com 
placas de Sertão e outra carreta,  
de Dois Lajeados. 

Duas pessoas que estavam no 
carro ficaram feridas. Elas foram 
atendidas no local pelo Corpo de 
Bombeiros e Samu. A equipe de 
resgate precisou desencarcerar 
o condutor do automóvel, para 
encaminhar as vítimas ao hospital 
São Roque, de Getúlio Vargas.

Conforme informações, o con-
dutor do Corsa que trafegava no 
sentido Erechim/Getúlio perdeu 
o controle do veículo, colidiu na 
lateral de uma carreta, e em seguida 
bateu de frente na outra carreta. 
Os condutores não se feriram.

Suspeitos são presos por 
posse de drogas e arma

Guarnições da Brigada Militar de Ijuí prenderam quatro pessoas  
por posse de drogas e de arma no Centro do município. As prisões 
ocorreram quando os policiais abordaram Volkswagen/Golf suspei-
to, o qual havia informações de que os tripulantes seriam de uma 
organização criminosa e estariam coagindo e ameaçando populares 
com o uso de uma pistola. 

O veículo foi abordado com quatro ocupantes, que foram identi-
ficados. O condutor,  20 anos, natural de Palmeira das Missões sem 
antecedentes criminais; e os tripulantes, homem, 19 anos, natural 
de Santo Ângelo, com antecedentes criminais por posse e tráfico 
de entorpecentes; homem, 20 anos, natural de Santo Ângelo, sem 
antecedentes criminais, e  outro homem, 20 anos também natural 
de Santo Ângelo sem antecedentes criminais.

Durante a busca veicular foi localizado no interior do veículo uma 
porção de maconha com 3,8 gramas,  cinco aparelhos celulares e 
um simulacro de arma de fogo. 

Os policiais deram voz de prisão para os suspeitos que foram 
conduzidos até UPA para exames de saúde, e posteriormente apresen-
tados na Delegacia de Polícia juntamente com o veículo e o material 
apreendido, onde foi  feito o registro da ocorrência.

SEGURANÇA

As guarnições da BM,  com 
apoio de agentes da Polícia Civil, 
foram ao local e verificaram o fato. 
Os policias fizeram a flagrância 
e abordaram o suspeito, 23 anos, 
pelo envolvimento no homicídio. 
Ele é natural de Espumoso, com 
antecedentes criminais por uma 
infinidade de delitos, entre eles 
o de roubo a pedestre, furto de 
veículo, tráfico de entorpecentes 
e homicídio doloso. Já a mulher, 
26 anos, é de Cruz Alta e pos-
sui antecedentes criminais por 
apreensão de objeto e tráfico de 
entorpecentes.

No local foram localizadas 
94 porções de crack pesando 60 
gramas, 95 porções de maconha 
fracionada pesando 178 gramas, 

quatro aparelhos celulares e 
R$ 874. 

Segundo a Polícia Civil, as 
prisões ocorreram após um dos 
presos confessar a autoria do 
assassinato e delatar o comparsa. 
As investigações continuam para 
se apurar quem emboscou a víti-
ma e quem foi o(s) mandante(s) 
do delito.

Todos os presos foram con-
duzidos à Delegacia de Polícia 
para o registro em flagrante e 
foram entregues na Penitenciária 
Modulada de Ijuí

Na sexta-feira, outra pessoa, 
que afirmou estar envolvida, 
também foi capturada pela BM. 
Ele estava no bairro Boa Vista 
quando foi detido.



Hoje serão disputadas as partidas de volta das quartas 
de fi nal do 1º Campeonato Panamericano de Bocha de 
Ijuí. Nos primeiros confrontos, a equipe do Cris/Dalla 
venceu por 3 a 0 o Laureano, já o São José perdeu por  
3 a 0 para o Assis Brasil. O Burtet (B) venceu por 2 x
a 1 a AABB; e o Valentim superou por 3 a 0 a equipe 
do Burtet (A). 

SÉRIE D BOCHA
O Caxias empatou em 1 a 1 no domingo diante do 

Real Noroeste pela partida de ida das oitavas de fi nal da 
Série D. O grená saiu na frente ainda no primeiro tempo, 
mas cedeu o empate para o campeão capixaba. Com o 
1 a 1 no placar, o Caxias irá decidir a vaga às quartas de 
fi nal da Série D no Estádio Centenário. O duelo será no 
próximo sábado, às 15h.
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FUTSAL

TETRACAMPEÃO

Esportes

O atleta Felipe Cargnelutti foi 
tetracampeão da Corrida Mais 
Charmosa da Serra Gaúcha, a 
Vino Run 2022. Com largada 
e chegada dentro da Vinícola 
Perini, em Farroupilha, o atleta 
venceu pela quarta vez a prova 
de 10 quilômetros com tempo de 
34 minutos e 23 segundos. Ao 
todo, participaram mais de 500 
atletas nos percursos de 3, 6 e 10 
quilômetros. No próximo sábado, 
o atleta vai participar da corrida da 
Escola Militar Tiradentes de Ijuí 
e no dia 21 de agosto, o Círcuito 
Sesc de Ijuí.

Na noite da última sexta-feira,no  
Ginásio Municipal de Esportes, o 
CMD/Catuípe conquistou a primeira 
vitória na Série C da Liga Gaúcha 
de Futsal. Com grande público pre-
sente, a equipe catuipana venceu o 
Pinheiro A.C., de Carazinho, pelo 
placar de 4 a 3. O próximo jogo será 
no sábado dia 13 em São Pedro do 
Butiá, contra o Atlético. O CMD/
Catuípe está na sexta colocação do 
grupo A da competição, com quatro 
pontos conquistados. 

O Campeonato Municipal de 
Futebol Distrital teve, no último 
domingo, a disputa das partidas 
de volta das semifinais da 
competição. Os jogos iniciaram 
às 13h30 e ocorreram no Campo 
do Rincão dos Goi. 

A primeira definição das 
semifi nais ocorreu na partida 
entre o Floresta e o SER 
Chorão. O Floresta precisava 
vencer para reverter a primeira 
partida do mata-mata, quando 
perdeu por 1 a 0, contudo, quem 
venceu o segundo confronto foi 
novamente o Chorão pelo placar 
de 2 a 0. 

Já o Juventude do Rincão 

Elite perde na estreia para o 
Flamengo no Gauchão Feminino

Chorão e Juventude do Rincão dos Goi vão à � nal

O Elite de Santo Ângelo 
estreou com derrota no 
Gauchão Feminino 2022. O 
time santo-angelense, que tem 
parceria com o Esporte Clube 
Ijuí, foi derrotado pelas Gurias 
do Yucumã, o Flamengo de 
Tenente Portela, por 2 a 0, 
domingo à tarde no CT Futebol 
Com Vida em Três Passos. 

A partida começou com meia 
hora de atraso devido à falta 
de segurança no horário de 
início do jogo. Renata abriu 
o placar para o Flamengo aos 
21 minutos do primeiro tempo. 
Ela recebeu assistência de 
Vanice fora da área, venceu 
a marcação e fi nalizou no 
canto esquerdo da goleira 
Andreia. Aos 45 minutos da 
etapa inicial, Aninha ampliou. 

O Elite desperdiçou a chance 
de descontar aos 15 minutos 
do segundo tempo. Kellen 
cobrou pênalti na trave. O 
Flamengo foi a 12 pontos e 
lidera a chave A com 100% 
de aproveitamento. A equope 

SER Chorão venceu por 2 a 0 o Floresta e vai à final do Campeonato 

dos Goi, jogando em casa, tinha 
a vantagem por ter vencido o 
Avante no confronto de ida pelo 
placar de 2 a 1. 

No segundo jogo,  no 
entanto, a equipe mandante 
não conseguiu vencer os 
adversários, empatando em 1 a 
1. Mesmo com o empate, o time 
chega à fi nal do campeonato.  

Os jogos das finais vão 
acontecer nos dias 21 e 28 
deste mês. A primeira partida 
acontece no Rincão dos Goi, 
enquanto que o jogo da volta 
será no Campo do Chorão. 
Grande público deve se fazer 
presente nos dois jogos.

GAUCHÃO FEMININO
Grupo A
Flamengo de São Pedro: 12 

pontos (saldo de gols: 21)
Elite: 6 pontos (saldo de 

gols: 4)
Guarany de Bagé: 6 pontos 

(saldo de gols: -13)
Adergs: 0 pontos 
Grupo B
Oriente: 6 pontos (saldo de 

gols: 6)
Juventude: 3 pontos (saldo 

de gols: 7)
Brasil-Far: 0 pontos (saldo 

de gols: -1)
Vidal Pro: 0 pontos (saldo de 

gols: -12) 
Próxima rodada - 14.8: 

11h: Vidal Pro x Brasil-Far 
| Local: Sesc Protásio Alves, 
em Porto Alegre
15h: Elite x Guarany-BA| 

Local: a defi nir
15h: Juventude x Oriente | 

Local: Estádio Municipal de 
Caxias do Sul

Elite, de preto, não conseguiu superar as adversárias regionais na estreia

de Tenente Portela volta a 
jogar dia 28 de agosto contra 
o próprio Elite, em Miraguaí, 
pelo returno. 

O time de Santo Ângelo 
enfrenta na próxima rodada 
o Guarany-BA em local a ser 
defi nido. O mando de campo 
é do Elite. A equipe da técnica 
Marli Nast Lourenzon tem 
6 pontos computados pelas 
vitórias por W.O. diante do 

Adergs, de Tapejaram que 
desistiu da competição. Pelo 
grupo B, também no domingo 
pela manhã, o Oriente de Canoas 
venceu o Vidal Pro, de Porto 
Alegre por 5 a 0, no campo do 
Sesc Protásio Alves, na capital 
do Estado. O jogo Brasil-FA x 
Juventude pela segunda rodada 
foi adiado para 4 de setembro às 
15h, no Estádio das Castanheiras 
em Farroupilha.

2ª Fase
Jogos de volta das semifinais 
Domingo, 7/8
Campo Rincão dos Goi:
Chorão 2  x  0 Floresta 
Juventude do Rincão dos Goi 1 x 
1 Avante

Jogos das finais
Domingo - 21/8
Campo do Rincão dos Goi
Juventude x Chorão 
Domingo - 28/8
Campo do Chorão
Chorão x Juventude

LIGA GAÚCHA SUB-9

A equipe sub-9 da Escolinha da 
GBM de Ijuí foi derrotada na última 
partida pela Liga Gaúcha de Futsal 
da categoria. Jogando em Carazinho, 
a equipe ijuiense perdeu por 4 a 3 
para os donos da casa, o Pinheiro. 
Os gols ijuienses foram marcados 
por Rafael Bieger (duas vezes) e 
Isaque (um gol). A próxima partida 
do time ijuiense será realizado no 
dia 2 de setembro, contra a ASR, 
de Santa Rosa. A partida será realiza 
em Catuípe, pela penúltma rodada 
da primeira fase. O GBM está na 
segunda colocação do grupo B, com 
12 pontos marcados. 

Juventude, jogando em casa, empatou com o Avante e avanção à decisão
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A equipe Sub-17 do Esporte 
Clube São Luiz, que disputa o 
Campeonato Gaúcho da cate-
goria, venceu o Passo Fundo, no 
último sábado e avançou para as 
quartas de final da competição. 
A equipe do treinador Anderson 
Dahmer venceu a partida dispu-
tada no Estádio 19 de Outubro 
pelo placar de 4 a 1. O primeiro 
jogo do confronto já havia aca-
bado com a vitória do São Luiz 
por 2 a 1. 

Os gols do Rubro no jogo do 
fim de semana foram marcados 
por Trindade (duas vezes), Kai-
que e Rômulo. Pedro marcou 
para os adversários. O confronto 
das quartas já está definido e será 
contra o Aimoré, que superou 
o Novo Hamburgo com duas 
vitórias. A SER Panambi foi eli-
minada da competição ao perder 
por 3 a 0 para o Juventude.

DOIS TOQUES São Luiz vence e avança para as 
quartas de final no Gauchão
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São Luiz venceu por 4 a 1 o Passo Fundo e confirmou vaga nas quartas

QUARTAS - Não bastava ter 
vencido fora de casa de virada 
por 2 a 1, era preciso golear 
e confirmar a classificação 
para as quartas de final do 
Campeonto Gaúcho Sub-17. 
Foi com um placar elástico, 
de 4 a 1, que a equipe do 
São Luiz Sub-17 conquistou 
a sua vaga entre as melhores 
oito equipes da categoria no 
Estado e se consolidou, mes-
mo tendo iniciado o projeto 
neste ano, demonstrando que 
o trabalho está sendo bem 
feito e vai ajudar (e muito), 
o Rubro com o passar do 
tempo, não apenas servindo 
o time principal com atletas 
de qualidade, mas também 
rendendo frutos que lá na 
frente podem ser vantajosos, 
tanto para o Clube, como para 
o município pela visibilidade, 
investimento e futuro. 
DECEPCIONANTE - Todo 

torcedor gaúcho sabe que 
não se pode duvidar de nada, 
ainda mais levando em conta 
o histórico recente. Foi assim 
que o torcedor do Internacional 
vivenciou a partida contra o 
Fortaleza, na noite de domingo. 
Não foi apenas uma perda de 
partida, mas sim uma derrota 
com requintes de crueldade. 
Mais que o 3 a 0, a derrota 
foi agregada com um time 
nervoso, que não soube se 
desvencilhar de um adversário 
marcando com duas linhas de 
quatro e, mais que isso, com 
superioridade numérica desde 
os 29 minutos da primeira 
etapa. Vexatório? Talvez. Mas 
o certo é que o Inter precisa 
mudar a sua metodologia. São 
seis gols tomados quando a 
equipe estava com um a mais 
em campo. Algo está errado. 
DÚVIDAS - O Grêmio en-

cara hoje o Operário-PR pelo 
Brasileirão. Para manter a 
sequência invicta, o Tricolor 
vai em busca dos três pontos. 
O grande ponto nesta rodada 
é saber qual time vai entrar 
em campo. A dúvida está no 
meio.Lucas Leiva, Bitello  e 
Campaz disputam duas va-
gas. Antes cotado, Villasanti 
ganhou cadeira cativa e não 
deve sair do time. É esperar 
e ver o que Roger Machado 
decidirá para o futuro. 

TIMES:

SÃO LUIZ: Renan; Erick, 
Caetano, Gabriel Faleiro e Di-
ego; Vitor, Kaique, Francisco 
e  Trindade; Rômulo e Danilo; 
Jogaram também: João Vitor, 
Toti, Matheus, Felipe, Luiz 
Gustavo e Luis Felipe. Técnico: 
Anderson Dahmer.
PASSO FUNDO: Rogger; 
Bruno, Gabriel, Felipe e Larson; 
Daniel, Vitor, Andrei  e Moreira;  
Miguel e Richarlison. Técnico: 
Guilherme Bedin
ARBITRAGEM: Franciel 
Horn com os assistentes Jonas 
Andre Carls e Adriano Rosa 
da Silva.
CARTÕES AMARELOS: Fe-
lipe (São Luiz) e Daniel (Passo 
Fundo)

Inter perde para o 
Fortaleza no Ceará

O técnico Mano Menezes 
falou em vergonha ao descrever 
a derrota do Inter para o Fortaleza 
por 3 a 0 na noite de domingo, 
pela 21ª rodada do Brasileirão. 
No contexto da partida, a equipe 
teve um jogador a mais em 
campo desde os 29 minutos do 
primeiro tempo, com a expulsão 
de Romarinho.

Mesmo com superioridade 
numérica, o Inter saiu atrás no 
placar ainda na etapa inicial. 
Aos 44 minutos, Lucas Crispim 
anotou o primeiro do Fortaleza 
em cobrança de falta. 

Com time misto por conta 
da decisão no próximo meio 
de semana pela Copa Sul-
Americana, diante do Melgar, 
o treinador colorado poupou 
alguns titulares no começo do 
jogo, mas fez quatro alterações 
somente no intervalo no 
Castelão. Mesmo assim, os 
donos da casa marcaram mais 
dois gols, com Hércules, aos 
24 minutos, e Robson, aos 38. 

BRASILEIRÃO- SÉRIE A

20ª rodada
Sábado, 6.8
Juventude 0 x 1 América-MG
Avaí 1 x 1 Corinthians 
São Paulo 0 x 2 Flamengo
Botafogo 1 x 1 Ceará
Atlético-GO 2 x 1 Bragantino
Domingo, 7.7
Palmeiras 3 x 0 Goiás
Atlético-MG 2 x 3 Athlético-
PR
Fortaleza 3 x 0 Inter
Fluminense 1 x 0 Cuiabá
Ontem, 8.8
Coritiba 1 x 1 Santos

Grêmio joga hoje contra o Operário pela Série B
O Grêmio encerrou a preparação para 

o confronto diante do Operário na manhã 
de ontem, com treino fechado no CT Luiz 
Carvalho. A partida será hoje, às 19h15, na 
Arena, pela 23ª rodada da Série B. Roger 
Machado alimenta dúvidas na escalação 
em dois setores, na lateral esquerda e meio-
campo.

Nicolas precisou ser substituído na vitória 
por 2 a 1 sobre Guarani por conta de um 
problema no ombro direito. Mesmo assim, 
o jogador aparece na lista de relacionados, 
assim como o jovem Thiago Rosa.

Bitello, por outro lado, retorna de 
suspensão e agita a disputa por vaga no meio. 

A provável escalação do Grêmio tem: 

Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno 
Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Lucas 
Leiva, Villasanti e Campaz (Bitello); Biel, 
Guilherme e Diego Souza. 

O Grêmio ocupa a terceira posição na 
Série B, com 40 pontos, sete a mais que o 
quinto colocado, o Londrina. A pontuação 
é a mesma do vice-líder Bahia.

A equipe ocupa o sexto lugar.
O próximo compromisso é na 

quinta-feira, contra o Melgar. O 
jogo promete casa cheia. Todos 
os ingressos foram vendidos. 

Jogos foram disputados no ginásio didático. Torneio teve oito equipes participantes

Torneio de Vôlei promove 
integração em Ijuí

O Poliesportivo recebeu, no último domingo, o Torneio 
Municipal de Vôlei masculino. Oito equipes participaram do 
campeonato, que contou apenas com atletas de Ijuí. Segundo a 
comissão organizadora, o torneio visou a integração entre os times 
e os atletas, e a divulgação da modalidade na cidade.

A equipe campeâ do torneio foi o Crias do Alex, que superou 
o  Equilibrium na decisão. Em terceiro lugar ficou o time da 
AABB. "Ficamos felizes com essa movimentação e utilização 
do Poliesportivo, que é um espaço público, bem cuidado e que é 
importante para toda prática esportiva”, comentou o coordenador 
de Esporte do município, Silmar Prestes.
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Zefa diz a José Leôncio que não quer 
voltar a trabalhar na fazenda de Tenó-
rio. Marcelo consola Guta, que está 
preocupada com o paradeiro da mãe. 
Trindade aconselha Alcides a esquecer 
o que aconteceu no Sarandi. Tadeu 
demonstra ressentimento ao dizer para 
Zefa que José Leôncio não o trata 
como fi lho. José Leôncio e seus peões 
ajudam a prender os caçadores que 
estavam na fazenda. Guta tem a impres-
são de ver Maria Bruaca na chalana.

Úrsula atropela Iolanda
Além da Ilusão

Pantanal

Cara e Coragem
Alfredo sai para procurar o sogro

Alfredo tenta conversar com Pat e fi ca 
desolado. Alfredo pressiona, mas Pat 
desconversa quando ele pergunta se o 
motivo da separação é Moa. Lou comu-
nica a Olívia que irá morar com Renan. 
Nadir avisa a Pat que Joca não dormiu 
em casa, e Alfredo sai para procurar o 
sogro. Lou atende um telefonema de Ísis 
na casa de Renan e fi ca intrigada. Joca 
inventa uma desculpa para justifi car o seu 
sumiço, e Alfredo desconfi a. Duarte diz 
para Jéssica que quer casar com Andréa 
Pratini, Jonathan entrega alguns resulta-
dos da fórmula secreta para Leonardo. 

Úrsula garante a Joaquim que cuidará 
de Iolanda. Heloísa revela à Violeta tudo 
o que sabe sobre as falcatruas de Joa-
quim. Margô vê Isadora e percebe que 
Iolanda caiu em uma armadilha. Úrsula 
atropela Iolanda. Silvana beija Bento, e 
Letícia fl agra os dois. Bento se entristece 
por perder o amor de Letícia e a amizade 
de Lorenzo. Iolanda desperta no hospital 
e afi rma a Margô que tem outras cópias 
contra Joaquim. Santa e Geraldo decla-
ram a paixão que sentem um pelo outro. 
Emília pede perdão a Cipriano. Violeta 
revela a Eugênio que Joaquim roubou 
a fábrica e Isadora apresenta as provas.

Marcelo consola Guta

Úrsula atropela Iolanda

NOVELAS

Horóscopo

Áries
Por maior que seja a sua ansiedade 

para agir em prol de seus planos, o 
que você precisará será de paciência, 
persistência e tolerância. Não adiantará 
correr com os processos. Faça uma coisa 
de cada vez.

Touro 
Você se sentirá mais otimista ao 

lidar com as suas emoções e perceberá 
claramente que em cada sensação mora 
um aprendizado precioso que você 
levará para vida se tiver atenção. Não 
desperdice oportunidades.

Gêmeos
Você será estimulado a se posicionar 

com firmeza perante as situações 
que limitarem a sua liberdade. O 
importante será refl etir para proceder 
com segurança e respeito. Seja honesto 
ao dizer o que sente.

Câncer
Suas tarefas rotineiras exigirão 

comprometimento, mas você poderá 
ser desafi ado a manter a concentração, 
devido a emoções emergentes que 
pedirão espaço e expressão. Espere a 
tensão passar e evite confl itos.

Leão 
Você perceberá a sua singularidade 

valorizada e seu brilho se multiplicar, 
o que favorecerá sua autoestima e 
capacidade criativa. Aproveite para 
ocupar os lugares que são seus por 
direito. Invista em você.

Virgem 
Ainda que você procure manter 

a objetividade nas suas tarefas, será 
preciso dar atenção às sensações que lhe 
atravessarão agora. Tanto as angústias 
quanto os anseios são mensagens do 
corpo. Observe-se.

Libra 
Será preciso manter-se fiel às 

suas convicções, pois você terá que 
tomar decisões importantes em meio 
a uma variedade de opções. Refl ita 
com cuidado e agilidade, levando em 
consideração o seu afeto.

Escorpião
O desejo de escapar será grande 

diante da diversidade de tarefas e 
compromissos que você enfrentará. 
Respire. Talvez você só precise de um 
tempo de descanso. Faça pausas para 
escutar o som do silêncio.

Sagitário
Agora será mais fácil fazer contato 

com seus verdadeiros desejos e os 
caminhos estarão mais evidentes diante 
de você. Não se deixe enganar por falsas 
promessas. Confi e no seu coração e 
siga em frente.

Capricórnio 
Sua sensibilidade estará afl orada e 

você deverá redobrar a atenção às suas 
palavras e atitudes para não cometer 
equívocos desnecessários. Dê vazão ao 
que sente sem deixar a razão de lado. 
Vá com calma.

Aquário 
O dia que começará agitado e com 

intensa troca social, poderá, com isso, 
trazer certa estafa e a necessidade de 
recolhimento. Saiba identifi car seus 
limites e respeitá-los. Preserve seu 
bem estar.

Peixes 
Ao experimentar reconhecimento 

e valorização de seus talentos e feitos, 
você se sentirá mais envolvido com seu 
trabalho e realizações. Guie-se pelo 
afeto e comprometa-se com disciplina. 
Colha os frutos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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IGO
GALAPAGOS
UUBBHE

JAMESBROWN
LASAIVH
DTATENTO

MATACILIAR
DGSMRD

DEPOIMENTO
SGEODOS
OROINEA
CORANNN

HIDRATANTE
AIUARI

ALMANAQUES

(?)
Groening, 
criador dos
Simpsons

O primei-
ro sacra-

mento
cristão

Instru-
mento

musical de
sambistas

Dia (?): 6
de junho
de 1944
(Hist.)

Próton
(símbolo)

Isto é
(abrev.)

(?) sequi-
tur, tipo 

de falácia
lógica

Declaração
da teste-
munha

ante o juiz

Cavidade
rochosa
coberta

de cristais

Reserva
Agrícola
Nacional
(sigla)

Embarca-
ção da
frota de
Cabral

Anuários
sobre

famílias
nobres

(?) Aguiar,
repórter
da ESPN

Quem, em
inglês

Caminho;
estrada

Hélio
(símbolo)

Disco
voador

Trabalha
como ator

Ouro, em
espanhol

O creme
que evita
o resse-
camento
da pele

Tratado
(abrev.)

Pode vir!

Cloreto 
de sódio

Concentra-
do; alerta

Ideal pre-
conizado

pela
doutrina
marxista
Arquipé-
lago visi-
tado por 

Darwin em
1835, per-
tence ao
Equador

1.000, em
romanos

O Rei do
Soul

Vegeta-
ção que
protege
os rios 

do asso-
reamento

Tipo de freio de 
carros da F1

Trilogia literária de
J.R.R.Tolkien, adap-
tada para o Cinema
por Peter Jackson

Antiga designa-
ção da sífilis

Primeiro brasileiro a vencer uma
competição mundial de surfe (2014)

Chuva, 
em inglês

Instituto Estadual do
Ambiente (sigla)

Ampère
(símbolo)

Pode ser mitigada
pela acupuntura

3/non — oro — who. 4/lues — matt — rain. 9/galápagos.

Mudanças climáticas impactarão aves até 2080
NATUREZA

A crise climática que tem se instaurado nos últimos anos vem prejudicando 
quase toda a fauna e fl ora global. Uma nova pesquisa da Universidade de 

Durham, no Reino Unido, e do Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Clima Sen-
ckenberg, na Alemanha, elaborou uma estimativa de como essas transformações 
irão impactar especifi camente as comunidades de aves em todo mundo até 2080. 

Publicado na revista Proceedings of the Royal Society no dia 20 de julho, 
o estudo relacionou distribuições de aves e dados climáticos para, em segui-
da, aplicar essas relações a dois cenários climáticos futuros. Esses cenários 
foram criados com base em baixas e médias emissões de gases de efeito 
estufa para, então, poder prever mudanças no ordenamento das espécies.

A equipe analisou as modifi cações no número de espécies de aves por 
área e também as espécies mais afetadas. Um total de 8.768 espécies de 
aves em todo o mundo foi avaliada para que os cientistas pudessem prever 
quantas linhagens diferentes podem ser perdidas ou adicionadas regio-
nalmente, à medida que as espécies respondem às mudanças climáticas.

As perdas seriam mais comuns em áreas tropicais e subtropicais, mas é es-
perada uma reestruturação fi logenética das aves em nível global. Os autores 
do estudo também enfatizam que a preservação da diversidade fi logenética 
local pode ser a chave para a diversidade biológica resistir à crise climática.

Pesquisadores projetam que distribuição de 
animais será modificada por completo em função 
da crise climática, com perdas mais comuns em 

áreas tropicais e subtropicais



COMUNIDADE 

36ª CRE dá início à revitalizção 
no passeio público da sede

Existem ocasiões em que uma 
única palavra é capaz de provo-
car um terremoto de emoções, 
impossível de descrever. Situação 
similar, por motivos que os preza-
dos leitores entenderão, ocorreu 
quando nasceu minha fi lha mais 
velha, Laura, depois de duas 
gravidezes frustradas. 

Acompanhei as consultas e 
exames de imagens através de 
ecografi as a que minha esposa 
se submeteu. À época – estou 
falando de 1994 - a tecnologia 
do segmento engatinhava. A 
descoberta do sexo do feto era um 
grande avanço, além de detectar 
algumas malformações.

Também acompanhei todo 
processo de preparação hospitalar 
até o nascimento da guria. É uma 
sensação indescritível, resultado 
de nervosismo e tensão, lágrimas 
e sorrisos em profusão. Depois 
de contar todos os 10 dedinhos 
das mãos e dos pés, foi momento 
de engolir o choro para curtir o 
rebento recém-chegado.

Menos de dois anos depois 
chegou Henrique que, segundo 
todos que nos conhecem, é um 
clone deste que vos digita. Para 
comprovar a tese, o guri formou-
se em jornalismo, gosta da pro-
fi ssão, é um apaixonado. Como 
diz o refrão gaudério...“saiu 
igualzito ao pai!”.

Nas duas situações a segunda 
grande emoção aconteceu no dia 
em que os filhos proferiram a 
palavra “pai”. Da primeira saí da 
sala para chorar no cantinho, um 
gesto automático. O termo tinha 
(e tem) um significado gigan-
tesco, especialmente pelo modelo 
do velho Giba. Era um alemão 
durão, que não beijava a família, 
econômico em carinhos. Mas 
sabíamos que ele estava presente, 
sempre pronto a apoiar, estimular.

Ao ouvir “pai” pela primeira 
vez, imediatamente um fi lme pas-
sou pela minha cabeça. Lembrei-
me dos avós, homens forjados na 
difi culdade de morar na colônia, 
por vezes sem eletricidade ou 
recursos de saúde entre outras 
facilidades. Também lembrei dos 
pais de amigos que nos recebiam 
cheios de atenção, guloseimas, 
carinho.

Ao ouvir “pai” tremi porque 
a responsabilidade é gigantesca. 
Não há curso que ensine o ofí-
cio. É preciso sensibilidade para 
copiar bons exemplos, ter bom 
senso em evitar equívocos e amor 
intenso para sublimar falhas. 
Tento ser um bom profi ssional, 
bom amigo, mas acima de tudo, 
um bom pai. Obrigado aos meus 
filhos que entendem minhas 
fraquezas e que respondem com 
muito amor.

Uma palavra que abala

Gilberto Jasper
Jornalista
gilbertojasper@
gmail.com

Quem circulava pela área 
Central do município na manhã 
de ontem, verifi cou cortes de 
árvores acontecendo na rua Flo-
riano Peixoto, ao lado do prédio 
36ª Coordenadoria Regional de 
Educação (36ª CRE). 

O servidor da 36ª CRE, 
Antônio Schiavo, explica que 
a derrubada de árvores no local 
tem um objetivo maior, que 
é revitalizar todo o passeio e 
estética da região. 

Isso porque, conforme ele, as 
árvores que estavam plantadas 
no passeio não eram adequadas 
para o tipo de calçada, o que 
elevou o nível piso e tem causado 
acidentes, além de difi cultar na 
mobilidade. 

Schiavo reforça que o prédio 
da 36ª CRE é público e que 
precisa ser acessível a todos. 
"Precisamos promover a aces-
sibilidade na via, pois andamos 
diariamente pelo Centro e vemos 
a quantidade de pessoas com 

deficiência que precisam de 
passeios acessíveis."

Após a derrubada das árvores 
inadequadas, será feito o plantio 
de novas mudas, repondo as 
antigas, sendo três na Floriano 
Peixoto e duas na rua 15 de 
Novembro, em frente à 36ª 
CRE. Além disso, a pintura do 
prédio também será refeita em 
breve. "Há anos não é feita uma 
manutenção nesse prédio, então 
vamos fazer a nossa parte para 
embelezar o local."

O corte das árvores foi fi -
nalizado ontem e a pintura do 
prédio deve iniciar na próxima 
semana, como explica Schiavo. 
A colocação da calçada tem 
previsão para estar pronta até 
dezembro, visto que, conforme 
relata o servidor, depende de 
licitação para ser feita e ainda 
não há empresa vencedora. "O 
prédio é um órgão público e 
deve seguir esse processo de 
licitação." Equipes trabalharam na manhã de ontem na retirada das árvores 

AVISO
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
REGULAÇÃO URBANA

PUBLICAÇÃO REFERENTE AO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

DE EMPREENDIMENTO

A Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, em cumprimen-
to ao dispositivo na Legislação Municipal - LEI COMPLEMENTAR N° 6.929 (21 
DE JANEIRO DE 2020), torna público que foram protocolados, junto ao Municí-
pio de Ijuí, sob o número 2022/06/002766, de 15/06/2022, o Estudo de Impacto 
de Vizinhança - EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, referente ao 
empreendimento "SEDE REGIONAL DA SICREDI DAS CULTURAS RS/MG", 
CNPJ 90.729.369/0001-22, em terreno com área de 2.573,27 m2, matrícula n°. 
59.241, localizado na Av. David José Martins esq. rua São Cristóvão, Centro. Os 
documentos fi carão disponíveis para consulta na SEPLAN, pelo prazo de dez 
dias úteis a contar da data desta publicação.

Ijuí, 05 de agosto de 2022.

IVO DOBLER ARQUITETO E URBANISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA

O Município de Coronel Barros – RS torna público que se encontra aberto o Processo 
de licitação modalidade Inexibilidade -  CHAMADA PÚBLICA nº 004/2022, para fi ns de 
habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº 
11.947/09 e Resolução FNDE nº. 21/2021. O prazo para a entrega dos envelopes será 
até de 29 de agosto de 2022 no horário das 09h00min. Maiores informações poderão 
ser obtidas no site http://www.coronelbarros.rs.gov.br. 

Coronel Barros/RS, 08 de agosto de 2022.
Olivar Scherer

Vice Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS

AVISO DE LICITAÇÃO

"Eu, Bianka Biazuz Vicente declaro que nada nada há que desabone o 
Residencial Geriátrico Noblesse."

 
Ijuí, 09 de agosto de 2022

NOTA DE RETRATAÇÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2022 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de mão de obra para limpeza e higienização predial em geral, ( Área interna 
e externa) em unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. ABERTURA: 30/08/22 
às 09h00min. Informações pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, 
no link “Licitações – Tomada de Preços”.

AVISO DE REVOGAÇÃO
Contratação de empresa especializada para locação e prestação de serviços de 

videomonitoramento, de 32 pontos (114 Câmeras Fixas, 04 Câmeras Speed Dome, (15 
licenças de leitoras de placas) em regime de locação total, incluindo o fornecimento de 
toda a infraestrutura, equipamentos e softwares necessários à implantação da solução, 
conforme Termo de Referência do edital. O certame em epígrafe foi publicado no D.O.U. 
seção 3, n° 145 pg. 253, em 02/08/2022, foi REVOGADO, com fulcro no Art. 49, “caput” 
da Lei 8.666/93 e suas devidas alterações.

Ijuí/RS, 08 de agosto de 2022.
Andrei Cossetin Sczmanski

Prefeito

MUNICÍPIO DE IJUÍ - AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Coronel Barros – RS torna público que encontra-se aberto o edital 
de licitação na modalidade  PREGÃO ELETRONICO nº 014/2022 – AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL AMBULATORIAL. Abertura para o dia 19 de agosto de 2022 às 09h00min. 
O edital poderá ser adquirido pelo site http://www.coronelbarros.rs.gov.br.  

Coronel Barros/RS, 08 de agosto de 2022.
Olivar Scherer

Vice Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS
AVISO DE LICITAÇÃO

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO DO CISA

O CISA – Consórcio intermunicipal do Noroeste do Estado, na cidade de Ijuí/RS, 
TORNA PÚBLICO,  o resultado fi nal da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 / 
2022 -  PROCESSO Nº 06 / 2022:, conforme  abaixo descriminado:

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Limpeza, Manutenção 
e Conservação das Dependências do Prédio do CISA e CEO.

CONTRATADA:  JVC DORTZBACHER EIRELI -  CNPJ Nº  43.460.764/0001-72  
Valor R$ 5.740,00 (Cinco Mil, Setecentos e Quarenta Reais).

IJUÍ/RS, 08 de  Agosto  2022

VALMIR LAND
PRESIDENTE DO CISA
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Turma de 4º Ano do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Estado do Amazonas analisou embalagens 
de diversos produtos e, de forma lúdica, construiu um 
mercadinho da turma para comercialização. | 4

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA

TORNEIO 
DE   

VÔLEI
Competição 

disputada no 
poliesportivo 

teve objetivo de 
integrar equipes e 

dar visibilidade à 
modalidade 
esportiva no 

município.

IJUIENSE É 
TETRACAMPEÃO 
DE MARATONA
Felipe Cargnelutti 
conquistou pela quarta vez 
a Corrida Mais Charmosa 
da Serra Gaúcha

| 12

SÃO LUIZ GOLEIA 
E AVANÇA PARA 
AS QUARTAS
Rubro venceu o Passo Fundo 
por 4 a 1 e pega o Aimoré no 
Gauchão Sub-17

 | 13

GRÊMIO 
ENFRENTA O 
OPERÁRIO-PR
Partida pela Série B está 
marcada para às 19h15 de 
hoje, na Arena.

| 13

Leia no editorial 
na página 6

"As pessoas têm a falsa 
sensação de segurança, 
porque não se fala mais 

de algumas doenças. 
Mas essas doenças foram 
justamente controladas 

pelas vacinas." | 13


