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protestos em prol da energia elétrica

havan: intenção da prefeitura é entrar na justiça

A sexta-feira e o sábado, dias 1º e 2 de fevereiro, 
foram marcados por manifestações de moradores em 
decorrência da falta de energia na cidade de Vale do Sol 
e na localidade de Rio Pardinho. 

Em Vale do Sol (foto), cerca de 30 moradores protes-
taram na tarde de sexta devido à falta de energia elétrica 
na localidade de Pinhal Trombudo, interior do município. 
Algumas famílias estavam há quatro dias sem luz e mesmo 
após contato com a RGE Sul, o restabelecimento do serviço 
não havia sido providenciado. A manifestação ocorreu em 
frente à Escola Estadual Padre Theodoro Amstad e teve tra-
tores bloqueando a rodovia. Durante o ato, a Brigada Militar 
esteve no local e garantiu a segurança dos manifestantes. 
A energia elétrica foi restabelecida a partir das 17h15min 
de sexta-feira, em Pinhal Trombudo e Linha Três Barulhos.

Além do protesto de moradores, o presidente em 
exercício do Poder Legislativo, Vanderlei Airton Martin, 
com apoio de vereadores de Vale do Sol, solicitou que 
após os trâmites regimentais, seja encaminhada moção 
de repúdio à empresa RGE Sul, em razão das constantes 
carências no fornecimento de energia elétrica para a 
comunidade vale-solense.

Já em Rio Pardinho, os moradores foram para a rua no 
sábado, dia 2. Cerca de 40 famílias que residem na Vila 
Goldschmidt realizaram o protesto na RSC-471. O ato ocor-
reu devido à falta de energia ocorrida desde quinta-feira, 
dia 31 de janeiro. Na ocasião, moradores interromperam 
o trânsito com aproximadamente 80 veículos e colocaram 
uma corda na rodovia para que outros carros não passassem 
no local. A manifestação iniciou por volta das 14h30min e 
foi encerrada às 16 horas, com a chegada da Polícia Rodo-
viária Estadual (PRE). Ao tomar conhecimento do ato, a RGE 
logo compareceu ao local e restabeleceu a energia.

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul tem a intenção de entrar 
na Justiça para garantir que uma unidade das lojas Havan 
venha para a cidade. Na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, o 
prefeito Telmo Kirst emitiu nota e anunciou que diante dos 
últimos acontecimentos sobre a vinda da empresa, não se 
pode permitir que o Município perca os importantes inves-
timentos da Havan. O Prefeito determinou à Procuradoria 
Geral do Município que estude alternativas jurídicas para 
responsabilização de eventuais prejuízos à cidade.
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no estado

· Balada segura completa oito anos
Foi na Cidade Baixa, em Porto Alegre, 
que aconteceu a primeira blitz da Balada 
Segura no dia 4 de fevereiro de 2011. Oito 
anos depois, presente em 34 municípios 
do Estado, o programa colhe resultados 
positivos. Em 2011, o percentual de mo-
toristas sob o efeito de álcool ou que se 
recusavam a fazer o teste do etilômetro 
era de 12,2% sobre o total de abordados. 
Em 2018, este percentual passou para 
6,8%, uma variação de -44% no período.
Foram mais de nove mil blitze desde en-
tão, totalizando 577 mil abordagens em 
todo o Rio Grande do Sul. As operações da 
Balada Segura já flagraram (e retiraram 
de circulação) mais de 47 mil condutores 
que dirigiam sob o efeito de álcool ou 
recusaram o teste.

· calor e chuva alertam para 
proliferação do aedes aegypti
A coordenadora da Divisão de Vigilância 
Ambiental do Centro Estadual de Vigilância 
em Saúde (CEVS), Lúcia Mardini, alerta que 
o calor e as chuvas previstas para fevereiro 
podem aumentar a proliferação do Aedes 
aegypti no Rio Grande do Sul. “Temos que 
intensificar os cuidados com o aumento 
da presença do mosquito, porque o calor 
acelera o ciclo de vida do inseto.” O mês 
de janeiro terminou com o registro de 320 
municípios infestados pelo mosquito trans-
missor da dengue, zika e chikungunya. Um 
índice alto, considerando a série histórica.

no paÍs

· morão propÕe endurecer 
penas para crimes graves
O projeto de lei Anticrime que o Governo 
Federal vai enviar ao Congresso Nacional 
nos próximos dias prevê mudanças em 
14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de 
Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos 
e o Código Eleitoral. A intenção, segundo o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
é combater a corrupção, crimes violentos 
e facções criminosas.
O ministro Sérgio Moro apresentou nesta 
segunda-feira, dia 4, a proposta a 12 gover-
nadores, vice-governadores e secretários 
estaduais de Segurança Pública, em Brasília. 
As medidas visam ao endurecimento 
do cumprimento da pena para crimes 
considerados mais graves, como roubo, 
corrupção e peculato que, pela proposta, 
passa a ser em regime inicial fechado.

· Brumadinho: soBe para 134 mortos
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais e a Defesa Civil do Estado atualiza-
ram para 134 o número de mortos após o 
rompimento da Barragem 1 da Vale, em 
Brumadinho, Minas Gerais. Deste total, 
120 já tiveram as identidades confirmadas 
pelas autoridades. Além disso, 199 pes-
soas ainda permanecem desaparecidas. 
Ao todo, 394 foram localizadas. Devido 
ao deslocamento da lama, foi possível 
encontrar três corpos de vítimas perto 
do que as equipes acreditam ter sido o 
vestiário da mineradora Vale.
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