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BLOQUEIO DE VIA

IPVA 2019

FAZEr O BEM

As obras de asfaltamento da avenida Nestor Frederi-
co Henn, no Centro de Vera Cruz, terão sequência nesta 
terça-feira, dia 8, se o tempo colaborar. O bloqueio da 
passagem e do estacionamento de veículos entre as 
ruas Carlos Werner e Martim Francisco, realizado desde 
a manhã de ontem, dia 7, pelo Departamento Municipal 
de Trânsito, deve se estender durante esta terça.

O condutor que apresenta conduta correta no trânsito 
tem bons descontos no Imposto sobre Propriedade de 
Veículo Automotor (IPVA). Sem sofrer multas nos últimos 
três anos, cerca de 44% dos proprietários de veículos que 
recolhem o imposto terão reduções de até 15% ao longo 
do calendário de 2019. As vantagens do programa Bom 
Motorista contemplam 1.626.581 veículos e representam 
R$ 127,8 milhões em descontos sobre o valor do tributo. 
De uma frota total que supera os 6,7 milhões de veículos, 
3,7 milhões são tributados (55%). Se todos os contribuin-
tes sem infrações de trânsito neste período recolherem o 
IPVA dentro dos prazos de vencimento, haverá um cres-
cimento ao redor de 29% na comparação ao calendário 
anterior. Em 2018, 1.155.374 veículos (32,5% da frota 
tributada) obtiveram o benefício (R$ 96,3 milhões). Para 
ter a vantagem de 15% de desconto no IPVA, o motorista 
precisa ficar três anos sem infrações. Dois anos sem multa 
rende 10%. Com um ano sem infrações, o desconto fica 
em 5%. Do total dos beneficiados, a maioria (843.844 
veículos) está sem sofrer multas desde 2016.

Desde que abriu a própria barbearia há cinco anos, 
Anderson Kuhn, de 36 anos, oferece cortes gratuitos a 
pessoas carentes em Santa Cruz do Sul. O barbeiro já aju-
dou cerca de 50 pessoas em situação de vulnerabilidade 
social cortando o cabelo ou fazendo a barba. Ontem, foi 
a vez de um dos personagens mais conhecidos de Santa 
Cruz passar por lá: o Nenéu. Para o barbeiro, a intenção 
é fazer o bem, espalhar solidariedade e auxiliar pessoas 
que realmente não têm condições de pagar um corte de 
cabelo. Ele quer continuar com o trabalho solidário para 
fazer mais pessoas felizes.
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NO ESTADO

· SALárIOS DO FUNCIONALISMO
Para amenizar as incertezas dos servido-
res com salários atrasados desde 2016, 
o governador Eduardo Leite estuda es-
tabelecer datas fixas para o pagamento 
dos contracheques do Executivo — pelo 
menos enquanto não for possível voltar a 
quitar a folha em dia. A ideia inicial, ainda 
em fase de discussão e passível de alte-
rações, é estabelecer três momentos no 
mês para fazer os depósitos, associados 
ao ingresso de ICMS em caixa. 

· COMBATE à INTOLErâNCIA
A nova chefia da Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul tem como uma de suas 
prioridades o funcionamento do novo 
Departamento Estadual de Proteção 
a Grupos Vulneráveis (DPGV). Além de 
incluir atendimento a mulheres, idosos, 
crianças e adolescentes, irá oferecer 
suporte direcionado a vítimas de qual-
quer tipo de intolerância. Para isso, uma 
delegacia especializada foi criada e está 
em fase de implementação. A missão de 
colocá-la em prática foi destinada à de-
legada Shana Luft Hartz, que está à frente 
do novo departamento. A delegacia de 
combate à intolerância será apenas uma 
divisão dentro do DPGV, assim como o 
antigo Departamento Estadual da Criança 
e do Adolescente (DECA), que será absor-
vido pelo novo departamento. 

NO PAÍS

· DEPÓSITOS SUPErAM SAQUES EM 2018
Os depósitos da caderneta de poupança 
superaram os saques em R$ 38,2 bilhões 
em 2018, segundo o Banco Central. No 
ano passado, foram contabilizados R$ 
2,25 trilhões em depósitos e R$ 2,21 tri-
lhões em saques. Esse é o melhor resulta-
do para a aplicação desde 2013, quando 
o saldo da poupança ficou positivo em R$ 
71,047 bilhões.

· MAIS MÉDICOS
Desde segunda-feira, dia 7, os profis-
sionais com registro no Brasil, inscritos 
na segunda chamada do Programa Mais 
Médicos, devem se apresentar aos muni-
cípios, segundo publicação da Agência 
Brasil. O prazo máximo para apresenta-
ção vai até a próxima quinta-feira, dia 
10. Médicos que decidirem não exercer 
mais as atividades devem informar ao 
município correspondente a sua vaga. 
A desistência será comunicada ao Go-
verno Federal pelo município. As vagas 
reabertas serão colocadas de volta ao 
edital do Mais Médicos, de acordo com 
o Ministério da Saúde. O sistema será 
atualizado com as vagas disponíveis 
para os profissionais formados no exte-
rior. A previsão é que a lista de médicos 
brasileiros homologados que deram 
início às atividades seja publicada no 
próximo dia 14.
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