
| No dia 27 de julho, sábado, haverá celebração na 
Igreja Imaculada Conceição, às 19 horas.

| Dia 3 de agosto a AERC juventude Unida fará jogo 
amistoso contra o Formosa, em Formosa, que deve ter 
início às 14h30min. Todos os atletas estão convidados 
a acompanhar a equipe, e como no jogo de ida, todos 
terão oportunidade de jogar. 

| A AERC Juventude Unida está organizando o 25º 
Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa, que neste 
ano coloca em disputa um troféu especial; 50 anos da 
AERC Juventude Unida. O início está previsto para o dia 
10 de agosto e as fichas de inscrição com o regulamen-
to estão disponíveis no Jornal Arauto. Neste ano está 
sendo organizado um campeonato aberto e também o  
1º Campeonato de Futebol Sete de Veteranos, formado 
por atletas que tenham nascido até o ano de 1984. O 
custo da inscrição das equipes do aberto será de R$ 250 
e do veterano será de R$ 150. A caução será de R$ 180 
para o aberto e, do veterano, de R$ 100, sendo que as 
equipes para confirmar participação devem recolher as 
duas taxas no momento da confirmação da equipe, para 
não correrem o risco da equipe não ter a participação 
assegurada. A premiação será de troféu e medalhas 
para as duas melhores colocadas de cada campeonato, 
Atletas em dívida com a Associação devem regularizar 
sua situação. Informações pelos fones 51 99676 1067 
com Paulo, 99613 9157 com Rafael, e 99741 7170, com 
Diego. O 25º Campeonato tem a parceria e apoio do 
Jornal Arauto e do Derli Blank. 

| Na última quarta retornaram as atividades esportivas 
do Ginásio Municipal de Ferraz/Centro. Marcação de 
jogos com Jaime Kopp. Nas próximas semanas também 
saberemos a empresa responsável pelas obras de melho-
rias no ginásio de Entrada Ferraz. O valor foi repassado 
pela Câmara de Vereadores e atendeu uma solicitação 
dos vereadores Marcelo Carvalho e Mártin Nyland, via 
proposição na Câmara do início do ano.

| Na última semana o comando da Brigada Militar 
esteve reunido com a comunidade de Ferraz, debaten-
do assuntos relacionados à segurança na localidade. 
Também no encontro foi solicitada pela comunidade a 
pintura dos quebra-molas existentes em frente às escolas 
da localidade. A reivindicação foi levada ao Departamen-
to de Trânsito do município, que já na semana passada 
começou os trabalhos de pintura, que contribuirão para 
uma maior segurança de veículos e pedestres na via.

| No dia 25 de julho, a Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana de Ferraz realiza a tradicional Festa 
do Colono e Motorista. Às 9 horas, desfile cívico em ho-
menagem ao colono e motorista. Às 11h30min, almoço 
com pernil de porco, bolinho de carne, churrasco, saladas, 
pratos quentes no valor de R$ 23 por pessoa. Às 14 horas, 
a animação da festa com a Banda Acordes de Ouro e às 
18 horas, Banda Corpo e Alma. A partir de quarta-feira, 
dia 24, ao meio-dia haverá venda de cucas e tortas. 

| A Sociedade Mista 15 de maio convida os sócios para 
jogo de bolão de corda e de mesa neste sábado, 20 de 
julho, a partir das 13h30min na sede do EC Independente. 
A diretoria solicita para que sejam entregues os blocos 
da rifa pra fazer o sorteio. 

| Dois trabalhos de alunos da Escola Hannemann fo-
ram classificados para a etapa final de trabalhos científi-
cos do Projeto Verde é Vida da Afubra e que selecionará 
o que participará da Expoagro Afubra 2019.

| Neste domingo ocorre a Tradicional Festa do Colono 
e Motorista no CCE Juventude de Linha Henrique D’Ávila, 
homenageando estas duas classes tão importantes para 
o desenvolvimento.
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Inadimplência é 
menor que no Estado
Hoje, cerca de 30% 
dos gaúchos estão 
com o “nome sujo”. 
Na terra do chopp são 
26,5% contra 29,08% 
no município vizinho
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A taxa de inadimplência 
de pessoas físicas no 
Rio Grande do Sul, 

de 2,35% em maio, é a mais 
baixa de toda a série histórica, 
iniciada em janeiro de 2004. 
No caso de pessoas jurídicas, 
de 2,16%, o nível é semelhan-
te ao verificado em 2014. Ou 
seja, antes do agravamento 
da crise econômica. “A recu-
peração muito lenta da renda 
das famílias, em função do 
desemprego bastante elevado 
e os juros altos para a tomada 
de empréstimos são algumas 
das causas que impedem 
uma queda maior da inadim-
plência”, reflete o economista 
chefe da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Porto Alegre, 
Oscar André Frank Junior. 

Hoje, no RS, do total de 
7.879.981 CPFs ativos na base 
de dados do Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito 
(SCPC) - Boa Vista Serviços 
(BVS), 30,9% está com pelo 
menos uma restrição, o que 
soma 2.440.887 CPFs na lista 
de pessoas com “nomes su-
jos”. Em Santa Cruz do Sul, 
o número é tradicionalmente 
menor em relação ao estado, 
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com 26,5%. Ou seja, dos 98.787 
CPFs ativos, 26.200 estão com 
pelo menos uma restrição. 
Em Vera Cruz, o percentual 
é maior, com 29,08% de ina-
dimplência. Dos 10.572 CPFs 
ativos na base de dados, 3.075 
têm pelo menos uma restrição 
de crédito. 

O PERFIL
Em ambos os municípios, 

conforme levantamento, o 
perfil de inadimplentes no 
que se refere à faixa etária está 
entre 35 e 39 anos, seguido da 
faixa dos 30 aos 34 anos. A 
maior fatia no que diz respeito 

à classe social está naqueles 
que representam mais que um 
salário mínimo, com 49,5% em 
Santa Cruz e índice de 56,8% 
no município vizinho (confira 
detalhes nos gráficos acima).

Os homens lideram a lista, 
mesmo que seja por poucos 
pontos percentuais. Eles re-
presentam 43,9% dos inadim-
plentes, enquanto as mulheres 
representam 43,8%. Em Vera 
Cruz, os homens representam 
44,3% e as mulheres 42,1%. 
O restante,  indeterminado - 
não tem informação de sexo 
na base.

Para evitar de ser um cliente 
na lista do SCPC, a orientação 
é manter as contas em dia e 
evitar comprar por impulso, 
em que o cliente acaba gastan-
do mais do que cabe no orça-
mento. Para aqueles que têm 
dúvidas sobre o nome estar 
ou não inserido no sistema, em 
Vera Cruz, a pesquisa do CPF 
pode ser feita na sede da Acisa, 
porém, apenas o próprio dono 
do documento pode solicitá-lo. 
Em Santa Cruz, a consulta 
pode ser feita no Sindilojas 
Vale do Rio Pardo.

AVALIAÇÃO
Na avaliação do presiden-

te do Sindilojas Vale do Rio 
Pardo, Mauro Spode, os con-
sumidores estão mais cons-
cientes, não comprando mais 
por impulso. Em Santa Cruz, 
por exemplo, as consultas 
ao SCPC também caíram em 
todos os primeiros meses do 
ano e, em maio, a queda foi 
de quatro pontos percentuais. 
“Essa diminuição também 
pode significar que tivemos 
mais compras à vista nestes 
meses”, avalia Spode.

“NOME SUJO”
Hoje, não há um prazo 

determinado para incluir no 
SCPC, desde que seja inferior 
a cinco anos da data de atra-
so. No entanto, se a empresa 
quiser, no dia seguinte ao 
atraso já pode incluir o nome. 
No momento da inclusão, 
o sistema automaticamente 
gera uma carta de notificação. 
A dívida deve ser negociada 
diretamente com a empresa 
credora. Caso isso não ocorra, 
o nome passa a aparecer no 
sistema.

Orientação é evitar as compras por impulso


