
Culturas de verão seguem em desenvolvimento no Rio Grande do Sul 
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INscRIções AbeRtAs

Servidores terão 
pagamento de
horas extras

Programa busca 
melhorar eficiência 
da máquina pública

GERAL

Gasolina comum sobe R$ 0,07 
Em janeiro de 2018, custo médio era de R$ 4,53. Neste ano, com reajuste no início do mês, valor é de R$ 4,60
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De dezembro do ano passado para janeiro deste ano, o custo caiu R$ 0,12 para a comum

luCiana manDlER
redacao1@jornalarauto.com.br

cOmpARAtIVO

Posto                              Comum                    aditivada
                      dez/18         jan/19                dez/18        jan/19
Posto Central           R$ 4,77       R$ 4,67               R$ 4,87      R$ 4,77  
Posto RJ                      R$ 4,89       R$ 4,79               R$ 5,09      R$ 4,99
Posto do Ico             R$ 4,59       R$ 4,49               R$ 4,69      R$ 4,59
Auto Posto V. C.           **              R$ 4,48                       **          R$ 4,54
Posto HC                     R$ 4,48      R$ 4,38                R$ 4,53      R$ 4,45
Posto Holzschuh    R$ 4,69      R$ 4,69                R$ 4,78      R$ 4,78
Posto Wink                R$ 4,92      R$ 4,75                     *                    *

ValORES PRaTiCaDOS

* O Posto Wink não trabalha com gasolina aditivada
** O posto não informou o valor praticado anteriormente.

O ano recém começou e 
para a alegria dos motoristas 
o combustível teve redução 
em relação ao fim do ano 
passado. A média da gasolina 
comum paga em Vera Cruz 
em dezembro de 2018 era 
de R$ 4,72. O ano virou e a 
média hoje é de R$ 4,60 nas 
bombas de combustíveis dos 
postos vera-cruzenses. Uma 
redução de R$ 0,12. A queda 
também ocorreu para a aditi-
vada. Em dezembro, o custo 
era de aproximadamente R$ 
4,79, baixando para R$ 4,68. O 
que representa uma redução 
de R$ 0,11.

Se por um lado a popula-
ção comemora a baixa nos 
índices, por outro, é perceptí-
vel que os custos se elevaram 
em relação ao mesmo período 
do ano passado, conforme 
levantamentos realizados 
para reportagens do Nosso 
Jornal. Em janeiro de 2018, 
o preço médio da gasolina 
comum era de R$ 4,53. De lá 
para cá, um aumento de R$ 
0,07. O mesmo ocorreu com 
a aditivada. Em janeiro do 
ano passado o custo médio 
era de R$ 4,61. Hoje, o valor é 
de aproximadamente R$ 4,68, 
um acréscimo de R$ 0,07.

nOS POSTOS
Na primeira semana de 

janeiro, os postos de Vera 
Cruz reajustaram a tabela de 

preço. No estabelecimento 
mais barato pelo preço à 
vista, a gasolina comum é R$ 
4,38. No local com o custo 
mais elevado, o combustível 
está R$ 4,79. Já a aditivada, no 
local mais em conta está R$ 
4,45. O valor mais elevado é 
de R$ 4,99. 

PESanDO nO BOlSO
O vera-cruzense Carlos de 

Almeida, que precisa utilizar 
diariamente o carro, não sen-
tiu a redução no preço nesta 
virada de ano. Ele conta que 
gasta em média, por mês, R$ 
400 em combustível devido 
ao serviço. “Trabalho com 
funilaria, estou direto na rua 

e não tem como economizar”, 
conta. Almeida lamenta o 
preço pago hoje na gasolina. 
“O valor que o combustível 
sai das refinarias e chega ao 

consumidor final é um ab-
surdo”, comenta. “Poderia 
ser mais barato ou poderiam 
baixar ainda mais o valor”, 
analisa.

O plantio da soja está tecnicamente encerrado no Estado
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O governador Eduardo 
Leite assinou na sexta-fei-
ra, dia 4, autorização para 
o pagamento, em caráter 
excepcional, de horas extras 
aos servidores dos órgãos da 
Segurança Pública durante o 
mês de janeiro. No despacho, 
o governador ressalta que a 
aprovação ocorre porque a 
demanda caracteriza “neces-
sidade voltada ao interesse 
público”. Ao todo, será dis-
ponibilizado o valor de R$ 
13,4 milhões para este fim. O 
pedido de excepcionalidade 
foi encaminhado pelo vice-
governador e secretário da 
Segurança Pública, Ranolfo 
Vieira Júnior, ainda a sexta. 
A solicitação foi aprovada 
pelo Grupo de Assessora-
mento Estadual para Política 
de Pessoal (GAE) e autoriza-
da pelo Gwwovernador.

O plantio da soja está tec-
nicamente encerrado no Rio 
Grande do Sul, com a cultura 
na fase de germinação e desen-
volvimento vegetativo em 81% 
dos 5,9 milhões de hectares 
projetados para a atual safra. 
De acordo com o informativo 
da Emater/RS-Ascar  nas 
regiões do Noroeste Colonial, 
Celeiro e Alto Jacuí, as chuvas 
proporcionaram a ocupação 
dos espaços mais vazios das 
lavouras, o que amenizará a 
baixa densidade de plantas. 

Nas regiões da Serra do Bo-
tucaraí e Vale do Rio Pardo, a 
cultura do milho segue favore-
cida pelas condições climáticas 

e pelo manejo incentivado pe-
los extensionistas da Emater/
RS-Ascar através de técnicas 
de conservação do solo e da 
água. O milho semeado em 
agosto e meados de setembro 
nessas regiões está em fase 
final de enchimento de grãos.

No estado, 39% da área de 
738 mil hectares estimados 
para a safra atual de milho 
estão na fase de enchimento de 
grãos. Em algumas lavouras, 
aproximadamente 4% da área, 
iniciou-se a colheita do grão. 
As demais fases da cultura são 
maduras e por colher (15%), 
floração (17%) e germinação e 
desenvolvimento vegetativo 

(25%). Falta ainda semear 2% 
das áreas previstas com milho 
para esta safra.

Na cultura do feijão muitas 
lavouras que estão em colheita 
têm seu produto destinado ao 
consumo da própria família, 
com a venda de excedente em 
feiras locais do produtor. 

Com o plantio de arroz 
finalizado no Rio Grande do 
Sul, os produtores da região 
metropolitana seguem com os 
tratos culturais subsequentes 
à semeadura, assim como os 
relativos à fase de desenvolvi-
mento vegetativo, controle de 
invasoras e pragas. De modo 
geral, algumas lavouras ini-

ciam a fase de enchimento de 
grãos, em aproximadamente 
5% da área estimada para a 
safra atual em pouco mais de 1 

milhão de hectares. Além dis-
so, 14% das lavouras de arroz 
estão em floração e 81%, em 
desenvolvimento vegetativo.

Estão abertas as inscri-
ções para participação no 
programa “101 Dias de Ino-
vação no Setor Público”. O 
programa é realizado pela 
WeGov e o governo do Rio 
Grande do Sul é assinante 
com o objetivo de melhorar 
a eficiência da máquina pú-
blica gaúcha. A inscrição é 
gratuita e tem acesso muito 
simples. Basta acessar o 
link disponível no site do 
Governo do Estado.


