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Nova Lua de Sangue em 2022 INSS divulga os reajustes
ESSA SEMANA TEVE SALÁRIOS ACIMA DO MÍNIMO

Fiscalização notifica e multa
donos de terrenos sujos
Com o calor, aparecimento de animais em lotes onde faltam roçadas motiva reclamações de moradores
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Prefeitura quer incentivar população a manter terrenos limpos e com roçadas em dia

VAI DOER NO BOLSO

· EXCURSÃO
A Associação Alegria de Viver 
faz inscrições para excur-
são com destino à praia Ar-
roio Silva, das 9 às 16 horas, 
sem fechar ao meio-dia, 
nas terças e quartas-feiras. 
As inscrições vão até o fim 
de fevereiro, no Centro de 
Convivência.

· MILHO
A partir desta terça-feira, 
dia 22, os produtores que 
não realizaram pedido de 
sementes de milho podem 
fazer a retirada junto à Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Rural de Vera Cruz. A orienta-
ção é que procure a pasta o 
quanto antes.

· VAGAS DO SINE
A agência do Sistema Nacio-
nal de Empregos (SINE) de 
Vera Cruz tem vagas dispo-
níveis para: açougueiro (com 
experiência registrada); cui-
dadora de idoso (disponibi-
lidade de horário); auxiliar 
de eletricista; auxiliar de 
produção (Mor); auxiliar de 
cozinha, trabalhar em Porto 
Alegre; garçom/garçonete, 
trabalhar em Porto Alegre; 
fichas da Souza Cruz. O SINE 
fica na rua Ipiranga, 648. 
Mais informações pelos te-
lefones (51) 3718-4040 e 
3718-2830.

· TALÃO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz in-
forma que o produtor deverá 
apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta 
de informações para o cálcu-
lo do índice de participação 
do município no retorno do 
ICMS  e para a atualização do 
cadastro do estabelecimen-
to rural. Importante que os 
produtores não deixem para 
última hora para evitar filas 
e a demora no atendimento.

· CARTEIRINHAS
A Secretaria de Educação de 
Vera Cruz realiza de 5 a 15 
de fevereiro a renovação 
ou confecção das carteiri-
nhas de transporte esco-
lar. O atendimento será das 
7h30min às 11h30min e 
das 13 às 17 horas, na rua 
Jacob Doern, 87. Para fazer 
a carteirinha, é necessário 
apresentar certidão de nas-
cimento ou documento de 
identidade e foto 3X4 do 
estudante, além de compro-
vante de residência.

AGENDA

A incidência de chuvas e 
o forte calor, típico do ve-
rão, trazem problemas para 
quem mora ao lado de terre-
nos baldios. O clima favorece 
o crescimento de plantas e 
pragas e, com isso, o apare-
cimento de animais, insetos 
e outras espécies têm sido 
mais frequente nos últimos 
dias. O Município de Vera 
Cruz recebe inúmeras recla-
mações todas as semanas, 
especialmente pela aparição 
de cobras e aranhas. 

30 DIAS E MULTA
Mesmo que os vizinhos 

não entrem em contato com 
a prefeitura, o Setor de Fis-
calização faz vistorias ro-
tineiramente e notifica os 
proprietários a realizarem 
a limpeza dos terrenos. Os 
donos têm prazo de 30 dias, 
previstos no Código de Pos-
turas, para roçar as áreas. Se 
a limpeza não for realizada, 
estão sujeitos a cobrança de 
multa de R$ 119,85, mais o 
valor da limpeza, que neste 
caso será realizada pelo Mu-
nicípio, de R$ 322,65.

Por outro lado, o respon-
sável pelo Setor de Vigilân-

cia Sanitária da Secretaria de 
Saúde, médico veterinário 
André Mello Sant’Anna, 
esclarece que a maioria das 
espécies urbanas são ino-
fensivas à população. Na 
dúvida, quando se sentir 
amedrontado, o morador 
deve entrar em contato com 

DE OLHO
Pelo WhatsApp da Prefeitura (9 9851 0387) podem ser apon-
tadas reclamações e sugestões de locais a serem visitados, 
mas não há necessidade de denúncia para que haja fiscaliza-
ção, pois todos os anos é feita uma varredura e notificados os 
proprietários de terrenos sujos.

o Corpo de Bombeiros, que 
tem a atribuição de remover 

animais perigosos ou peço-
nhentos.

Quem ficou acordado na 
madrugada de segunda-fei-
ra assistiu a um espetáculo 
raro da astronomia: o eclipse 
total de uma superlua. O fe-
nômeno começou por volta 
da 1h30min, quando a lua 
começou a entrar na sombra 
da Terra e teve início o eclip-
se parcial. Pouco depois das 
2h30min começou o eclipse 
total, ou seja, a chamada Lua 
de Sangue, que é quando o 

satélite está completamente 
na sombra da Terra e adqui-
re uma cor avermelhada. O 
fenômeno durou uma hora.

Segundo a pesquisadora 
Josina Nascimento, o próxi-
mo eclipse total da lua está 
previsto para 2021, mas não 
será visível em todo o ter-
ritório nacional. A próxima 
Lua de Sangue visível para 
os brasileiros ocorrerá em 16 
de maio de 2022.

Os segurados da Previdên-
cia que recebem acima do sa-
lário mínimo terão seus bene-
fícios reajustados em 3,43%. O 
teto dos benefícios pagos pelo 
INSS passa a ser de R$ 5.839,45 
(antes era de R$ 5.645,80). As 
faixas de contribuição ao INSS 
dos trabalhadores emprega-
dos, domésticos e trabalha-
dores avulsos também foram 
atualizadas: 8% para aqueles 
que ganham até R$ 1.751,81; 
9% para quem ganha entre R$ 
1.751,82 e R$ 2.919,72; e 11% 
para os que ganham entre R$ 
2.919,73 e R$ 5.839,45. 

VALORES DEFINIDOS
O piso previdenciário, va-

lor mínimo dos benefícios do 
INSS (aposentadoria, auxílio-
doença e pensão por morte), 
será de R$ 998. O piso é igual 
ao novo salário mínimo. Para 
os que recebem a pensão es-

pecial devida às vítimas da 
síndrome da talidomida, o 
valor sobe para R$ 1.125,17. 
No auxílio-reclusão, benefício 
pago a dependentes de segura-
dos presos em regime fechado 
ou semiaberto, o salário será 
de R$ 1.364,43. O Benefício 
de Prestação Continuada da 
Lei Orgânica da Assistência 
Social - destinado a idosos e 
a pessoas com deficiência em 
situação de extrema pobreza 
- também sobem para R$ 998. 
Já o benefício pago a serin-
gueiros e a seus dependentes, 
passa a valer R$ 1.996. A cota 
do salário-família passa a ser 
de R$ 46,54 para o segurado 
com remuneração mensal não 
superior a R$ 907,77, e de R$ 
32,80 para quem tem remu-
neração mensal superior a R$ 
907,77 e inferior ou igual a R$ 
1.364,43.


