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SANGUE NAS RODOVIAS

ORÇAMENTO 2019

O feriadão foi trágico nas rodovias da região. Um 
homem de 54 anos morreu e uma criança de 4 ficou 
ferida em uma colisão entre um caminhão e um carro, 
no início da tarde de sexta-feira, dia 12, na RSC-287, em 
Vale do Sol. O acidente aconteceu por volta das 12 horas, 
no quilômetro 129, em Faxinal de Dentro. Segundo o 
Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária, a colisão 
lateral envolveu um Corsa, que vinha no sentido Santa 
Cruz/Candelária, e um caminhão, que vinha em sentido 
contrário. O carro teria invadido a pista contrária e coli-
dido em uma das rodas do veículo de carga. Morreu no 
local o motorista do Corsa, identificado como Sérgio An-
tônio Santos Vidal, natural de São Sepé. A menina sofreu 
ferimentos e foi conduzida ao Hospital de Candelária.

Em Cachoeira do Sul, uma pessoa morreu na tarde de 
sábado em um acidente na BR-153. A colisão entre uma 
motocicleta e um Corsa aconteceu nas proximidades do 
Trevo do Horbach, em um dos acessos à cidade. Além do 
óbito, outras três pessoas ficaram feridas e foram enca-
minhadas para atendimento médico. A vítima fatal foi 
identificada como Eduardo Deporte Bittencourt, de 25 
anos, morador de Cachoeira.

Será apreciado pelo Legislativo o projeto de lei nº 
162/2018, que estima a receita e fixa a despesa para o 
exercício do próximo ano do Município Vera Cruz. A pre-
visão para a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2019 é de R$ 
79.929.521,77. O montante teve redução em relação aos 
valores de 2018, que são de R$ 80.091.345,66. Conforme 
o secretário de Planejamento e Finanças, Marcos Ivan dos 
Santos, a queda deve-se à estimativa de retorno menor 
nos rendimentos de aplicação financeira do Regime 
Próprio de Previdência (RPPS), cujos juros são calculados 
pela taxa Selic, índices mais baixos do que os praticados 
neste último ano. A pasta que tem o maior orçamento é 
a da Educação, com 25,5%. Em valores, isso representa 
mais de R$ 20 milhões. Em segundo está a Saúde, com 
18,43%, ou mais de R$ 14,7 milhões. O orçamento da 
Câmara de Vereadores também está previsto neste pro-
jeto. Para o ano que vem, o Legislativo poderá gastar 
até R$ 2.760.000.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· CELULAR E VOLANTE NÃO COMBINAM
Dados da Associação Brasileira de Medi-
cina de Tráfego (Abramet) revelam que 
o uso do celular é a terceira maior causa 
de mortes no trânsito brasileiro, ficando 
atrás somente do excesso de velocidade 
e da embriaguez ao volante. A conduta, 
apesar de parecer inofensiva para algumas 
pessoas, é responsável por cada vez mais 
acidentes, com e sem vítimas. De acordo 
com o Detran-RS, foram 54.563 infrações 
registradas em todo estado entre janeiro 
e setembro de 2018, todas relacionadas 
ao uso do telefone móvel. No ano passado 
inteiro, 76.829 condutores foram autuados 
por estarem usando o celular. Para alertar 
os motoristas sobre o perigo de usar o ce-
lular enquanto dirigem, o Detran lançou a 
campanha “Uma mensagem pode inter-
romper a sua vida”. O material está sendo 
divulgado em emissoras de televisão e 
rádio, na internet e em mídias externas, 
como outdoors e carregadores de celular 
oferecidos aos clientes em bares e restau-
rantes. São vídeos, áudios e demais peças 
publicitárias para mostrar os riscos e as con-
sequências do uso do aparelho ao volante. 
A mobilização segue até o final de outubro. 
O tema da campanha foi escolhido com 
base nos resultados da pesquisa “Qual é 
o trânsito que você quer no Rio Grande 
do Sul?”. O levantamento mostrou que o 
costume de mexer no celular enquanto 
se dirige é considerado o comportamento 
mais arriscado no trânsito atualmente.

NO PAÍS

· CANDIDATOS INTENSIFICAM AGENDAS
A 12 dias do segundo turno das eleições, os 
candidatos à Presidência da República Jair 
Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) 
intensificam as agendas de campanha, se-
guindo estilos distintos. Bolsonaro aguarda 
a quarta-feira, dia 17, para definir o roteiro 
de viagens e se irá participar de debates.
Já Haddad esteve nesta segunda-feira, 
dia 15, em atos de apoio e concedeu 
entrevistas. O dia de Haddad foi em São 
Paulo, quando participou de ato em 
homenagem aos professores, no dia da 
categoria. No mesmo horário, sua vice 
Manuela d’Avila (PCdoB) esteve em outro 
evento em Porto Alegre. Na quarta-feira, 
dia 17, Bolsonaro será examinado por uma 
junta médica. Segundo ele, a partir desta 
análise, definirá a participação em debates 
e viagens. Ele não divulgou agenda oficial. 
São aguardadas reuniões ao longo do dia. 
Correligionários e apoiadores devem ter 
encontros com o candidato. Também são 
esperados posts nas redes sociais sobre os 
mais variados assuntos.
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