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jantar dançante vai beneficiar a gasvec

Obras: aUtOatendiMentO banrisUL fica fecHadO

sisteMa dO cadastrO únicO está fOra dO ar

O empresário Arcélio Back, membro da diretoria do 
Grupo de Apoio à Segurança de Vera Cruz (Gasvec), em 
visita ao Grupo Arauto na manhã desta terça-feira, dia 10, 
aproveitou a oportunidade para convidar para o Jantar 
Dançante em benefício da Gasvec. O empresário foi re-
cepcionado pelo diretor executivo Luís Carlos Dhiel, pela 
diretora operacional Daiana Theisen e pelo comunicador 
e executivo de vendas Pedro Thessing. O jantar dançante 
está agendado para o dia 18 de agosto, na Comunidade 
Católica Santa Teresa, com início às 20 horas e animação 
da banda Munich. 

No cardápio, bife ao molho madeira com champion, 
pernil suíno desossado, filé de peixe, bife de peito de 
frango, arroz, massa, maionese e saladas variadas. Os 
ingressos podem ser adquiridos ao valor de R$ 35 (adul-
to) e de R$ 20 (crianças de seis a 10 anos), disponíveis 
no Back Supermercado, na recepção do Grupo Arauto 
em Vera Cruz e com membros da Gasvec. Em prol da 
segurança do município, o Grupo Arauto é apoiador na 
divulgação do evento.

O sistema informatizado do Cadastro Único está fora do 
ar em todo o Brasil. As pessoas que precisam de atendi-
mento devem aguardar a volta do sistema, que será infor-
mada pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Vera 
Cruz. Até sexta-feira, dia 13, não há previsão de retorno. 
O problema acontece devido a uma atualização de dados 
entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa.
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nO estadO

· QUeda nOs HOMicÍdiOs e LatrOcÍniOs
Os crimes contra a vida mantiveram, no 
primeiro semestre de 2018, a tendência 
de queda no Rio Grande do Sul. O balanço 
dos dados estatísticos da criminalidade, 
apresentado pela Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP) nesta terça-feira, dia 
10, aponta redução de 35,6% nos índices 
de latrocínio e 25,7% nos homicídios, 
em comparação ao mesmo período no 
último ano.  
A diminuição do número de vítimas fatais 
nos índices de homicídio doloso também 
se manteve, chegando a 25,7% no estado  
- um total de 393 mortes a menos.
Ao todo, 17 indicadores são analisados. 
Eles representam os crimes de maior 
potencial ofensivo contra a vida e contra 
o patrimônio. Confira, abaixo, a relação 
completa dos indicadores apresentados 
pelo secretário Cezar Schirmer, em entre-
vista coletiva: Homicídio doloso: - 25,7%; 
Latrocínios: - 35,6%; Furtos: - 14,2%; 
Abigeato: - 29,7%; Furto de veículos: - 
15,5%; Roubos: - 22,7%; Roubos de veí-
culos: - 8,6%; Estelionato: - 5,9%; Furtos 
de bancos: - 32,4%; Roubo de bancos: 
- 6,1%; Furto de comércio: - 22,8%; Roubo 
de comércio: - 29,8%; Roubo de usuários 
de transporte coletivo: - 55,9%; Roubo 
de profissionais de transporte coletivo: 
- 35,7%; Ameaça contra mulheres: - 5%; 
Lesão corporal contra mulheres: - 5,3%; 
Estupro de mulheres: 3,9%.

nO PaÍs

· deseMPenHO escOLar rUiM
O Brasil gasta anualmente em educação 
pública cerca de 6% do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país. Esse valor 
é superior à média dos países que com-
põem a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 
5,5%. No entanto, o país está nas últimas 
posições em avaliações internacionais 
de desempenho escolar, ainda que haja 
casos de sucesso nas esferas estadual 
e municipal, conforme publicação na 
Agência Brasil.
A avaliação é do relatório Aspectos Fiscais 
da Educação no Brasil, divulgado pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional, do Ministério 
da Fazenda. Segundo o relatório, o gasto 
brasileiro também supera países como 
a Argentina (5,3%), Colômbia (4,7%), o 
Chile (4,8%), México (5,3%) e os Estados 
Unidos (5,4%). Cerca de 80% dos países, 
incluindo vários países desenvolvidos, 
gastam menos que o Brasil em educação 
relativamente ao PIB.
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A agência do Banrisul de Vera Cruz informa a comuni-
dade que a partir desde sexta-feira, dia 13, após o horário 
do expediente, ou seja, a partir das 15 horas, o autoa-
tendimento estará fechado, pois o espaço passará por 
melhoria, que consiste na manutenção e troca de equi-
pamentos. O local onde funciona o autoatendimento 
ficará interditado até segunda-feira, dia 16, às 10 horas.

FO
TO

 A
Rq

U
iv

O
 A

RA
U

TO


