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Não há internados nesta data

VERA CRUZ PERDE LIBERTO TEWS

IMPOSTO DE RENDA

TEMPORAIS NO ESTADO

Aos 69 anos, faleceu no 
sábado, dia 12, no Hos-
pital Ana Nery, em Santa 
Cruz do Sul, Liberto Tews. 
Ele teve importante atua-
ção frente à Associação, 
Comercial, Industrial, 
Serviços e Agropecuária 
(Acisa), entidade que 
presidiu. Também fez 
parte da diretoria do Clu-
be Vera Cruz, em que foi 
presidente. Tews tam-
bém exerceu o papel de 
Secretário de Obras do 
Município. 
Os atos fúnebres foram realizados na Capela do Centro 
de Vera Cruz e o sepultamento ocorreu na tarde de 
domingo, dia 13, no Cemitério Evangélico Centro. Ele 
deixou enlutados a esposa Berenice Tews, os filhos 
Alessandra Tews Pick e família e Claiton Tews e família, 
os netos Felipe, Eduarda, David e Giovana e a irmã Judite 
Ritzel e família.

A Receita liberou ontem a consulta ao lote multiexer-
cício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física, contemplando as restituições residuais referentes 
aos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para 
257.094 contribuintes será realizado no dia 15 de ja-
neiro, totalizando mais de R$ 667 milhões. Desse total, 
cerca de R$ 268,9 milhões são para contribuintes com 
preferência para o recebimento: 7.677 idosos acima de 
80 anos, 45.899 contribuintes entre 60 e 79 anos, 5.487 
pessoas com alguma deficiência física ou mental ou 
moléstia grave e 20.742 contribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério. Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte deverá acessar a página 
da Receita na Internet ou ligar para o Receitafone 146. 

A Defesa Civil do Estado confirmou ontem que su-
biu para três o número de mortes provocadas pelos 
temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde a 
semana passada: um em Santana da Boa Vista e dois 
em Alegrete.  Ao todo, conforme o boletim, são 16 
municípios atingidos, 40 residências danificadas, 3.403 
pessoas desalojadas e 1.672 pessoas desabrigadas. As 
cidades mais atingidas são: Alegrete, Barra do Quaraí, 
Dom Pedrito, Jaguari, Quaraí, Rosário do Sul, São Gabriel 
e Uruguaiana.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· MENOS ESTUDANTES
O Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
divulgou os dados finais do Censo 2018 
da Educação Básica, publicados no Diário 
Oficial da União. De acordo com o órgão 
federal, a rede estadual de ensino do Rio 
Grande do Sul conta com 845.732 alunos. 
O resultado significa redução de 40.281 
estudantes (4,5%) em relação a 2017, 
anos em que o número registrado foi de 
886.013. Os dados passam a ser parte das 
estatísticas educacionais oficiais do ano 
em curso. E torná-los públicos, de acordo 
com o INEP, possibilita que as secretarias 
estaduais de educação de todo o país ela-
borem planos de ação para a educação. A 
coleta de dados do Rio Grande do Sul fica 
sob responsabilidade da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), por meio da 
Coordenação Estadual do Censo Escolar 
da Educação Básica, vinculada ao De-
partamento de Planejamento (Deplan/
Seduc).

NO PAÍS

· ATAQUES
O governo do Ceará planeja convocar até 
1,2 mil policiais e bombeiros militares da 
reserva para reforçar o patrulhamento nas 
ruas e, assim, enfrentar a onda de ataques 
criminosos no estado, que chegou ontem 
ao 13º dia. A convocação dos militares da 
reserva é parte das medidas aprovadas 
pela Assembleia Legislativa e sancionadas  
pelo governador Camilo Santana. Além 
da convocação emergencial de militares 
reformados nos últimos cinco anos, apro-
vados nos exames de saúde e físicos, as 
novas leis de enfrentamento à violência 
e ao crime organizado permitem que o 
governo estadual amplie de 48 horas para 
84 horas a quantidade máxima de horas 
extras que policiais, bombeiros e agentes 
penitenciários são autorizados a fazer 
mensalmente. As medidas, já em vigor, 
também possibilitam ao Poder Executivo 
cearense assinar convênios com a União e 
com outras unidades da federação para a 
cessão de policiais; estabelece regras de 
restrição ao uso do entorno dos presídios 
para prevenir fugas e garantir mais segu-
rança, e autoriza o governo a pagar por 
informações que resultem na prisão de 
bandidos ou evitem ataques criminosos. 
Segundo a Secretaria Estadual da Segu-
rança Pública e Defesa Social, 358 sus-
peitos de participar dos ataques a prédios 
públicos, ônibus e obras de infraestrutura 
foram presos ou apreendidos até ontem 
pela manhã.
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