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GESTORES CULTURAIS

CAmpAnhA dO AGASALhO nO InTERIOR

O Encontro de Gestores Culturais do Vale do Rio Pardo, 
que ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 24, nas depen-
dências do Clube Vera Cruz, foi visto com bons olhos pelos 
secretários e coordenadores da pasta. Conforme o secretário 
de Cultura e Turismo de Vera Cruz, Lucas Dalfrancis, foi um 
encontro positivo. “Foi um momento de troca, de colher 
bons exemplos, captar boas ideias, servir de inspiração”, 
revela. Este também foi um momento para que os gestores 
dialogassem, tendo em vista que a pasta, em alguns dos 
municípios, é formada por novos secretários. “Além da tro-
ca de informação, foi possível informar sobre as linhas de 
financiamento em nível federal que existem para promover 
a cultura, como a Lei Rouaneut”, acrescenta Dalfrancis.

Além disso, os representantes de cultura dos municípios 
participantes trouxeram a proposta de realizar um carnaval 
regional. Segundo Dalfrancis, estão engajados na ideia Ve-
nâncio Aires, Vera Cruz, Santa Cruz do Sul e Rio Pardo. A partir 
do diálogo na manhã desta quinta, os  quatro municípios 
trabalham na busca de recursos e mobilização de suas co-
munidades. Venâncio Aires entrará com projeto de captação 
de recursos junto a Lei Rouanet. A expectativa é conseguir 
o recurso para realizar a folia no ano que vem e que cada 
município tenha sua representatividade na avenida. Lucas 
Dalfrancis adianta que vai se reunir com as seis equipes 
que participam Da Gincana  a fim de que contribuam para 
abrilhantar o evento.

A tradicional campanha do agasalho e de alimentos 
que acontece em Linha Henrique D’Ávila fará o recolhi-
mento no dia 31 de maio, feriado de Corpus Cristi, a partir 
das 8h30min, passando por Vila Triângulo, Linha Henrique 
D’Ávila, Mato Alto, Coxilha Mandelli, Entrada Fundinho e 
Corredor Tornquist. A distribuição dos donativos vai ocorrer 
no dia 9 de junho, a partir das 9 horas, no CTG Herança 
Farroupilha, em Linha Henrique D’Ávila. As sobras de rou-
pas serão doadas ao Departamento de Desenvolvimento 
Social e os alimentos a pessoas necessitadas e ao Hospital 
Vera Cruz. A campanha é uma promoção do Núcleo Sagra-
do Coração de Jesus e tem o apoio e a participação da Co-
munidade São José e do Núcleo Nossa Senhora de Fátima. 
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ESpAÇO ABERTO

REpERCUTIU 

nO ESTAdO

· AULAS
As mobilizações realizadas pelos cami-
nhoneiros de todo o Brasil vêm interfe-
rindo em alguns serviços. A Secretaria 
da Educação do Estado informou estar 
orientando todas as Coordenadorias 
Regionais de Educação (CREs) a manter 
normalmente o funcionamento das es-
colas da rede pública hoje. Problemas 
pontuais de falta de transporte escolar 
ou público ou havendo impedimento da 
chegada de alunos ou professores nas 
escolas serão tratados, caso a caso, pela 
respectiva coordenadoria. A Seduc adianta 
que as aulas em que, por ventura, forem 
perdidas devido à greve, serão recupera-
das nas escolas afetadas.

· UnIVERSIdAdES
Enquanto escolas devem manter seu fun-
cionamento normal nesta sexta, persistin-
do ou não a greve dos transportadores de 
carga no Brasil, algumas universidades já 
anunciaram que vão suspender as aulas 
nos próximos dias: Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), a maior do 
Estado, cancelou as atividades acadêmi-
cas na sexta e no sábado; A Universidade 
de Cruz Alta (Unicruz) também comunicou 
a suspensão das aulas e das atividades ad-
ministrativas até sábado. A Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) é 
outra que resolveu suspender as ativida-
des até sábado.

nO pAÍS

· dE OLhO nOS pREÇOS
A gasolina vendida a R$ 8,99 o litro no 
Recife ou a R$ 9,99 no Distrito Federal 
deixa em alerta os consumidores acerca 
da prática de preços abusivos não só nos 
combustíveis, mas nos demais produtos 
que começam a faltar nas prateleiras 
por conta da  greve dos caminhoneiros. 
Identificar quando o fornecedor excede 
o limite aceitável de preço não é tão sim-
ples, alerta a diretora-executiva do Procon 
do Rio Grande do Sul, Maria Elizabeth 
Pereira. O que não pode, esclarece, é a 
elevação do valor sem motivo, ainda que 
a economia seja pautada pela livre con-
corrência. O aumento de preços de forma 
indiscriminada e injustificada é citado no 
Código do Consumidor, que proíbe aos 
fornecedores “elevação sem justa causa 
do preço de produtos ou serviços”.

· InqUéRITO dE SEnAdORES
O ministro Gilmar Mendes autorizou a 
prorrogação por 60 dias de um inqué-
rito no qual são investigados os sena-
dores Aécio Neves e Antonio Anastasia. 
Com base nas delações da Odebrecht, 
a investigação apura supostos pedidos 
irregulares de recursos que Aécio teria 
feito a executivos da companhia para a 
campanha de Anastasia ao governo de 
Minas Gerais, em 2010. Ambos os sena-
dores negam qualquer irregularidade 
nas doações de campanha.
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