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Carteirinhas
terão símbolo 
do autismo

As carteirinhas que 
dão direito ao passe livre 
no transporte coletivo 
urbano de Santa Cruz do 
Sul terão o símbolo do 
autismo para facilitar a 
identificação dos usuá-
rios, uma vez que pela 
aparência não é possível 
distinguir o transtorno. 
Adesivos também estão 
sendo confeccionados 
para serem distribuídos 
em escolas públicas, ór-
gãos do governo e esta-
belecimentos comerciais, 
indicando a prioridade 
de atendimento. Além 
da figura da gestante, da 
mãe com o bebê de colo, 
do cadeirante e do idoso, 
o lacinho também estará 
presente nas placas. Ele 
segue a lei 8.127, de 14 de 
fevereiro, que estabelece 
prioridade no atendimen-
to em estabelecimentos 
públicos e privados a 
pessoas com autismo no 
município.

Trabalho realizado 
junto às escolas e à 
comunidade local vai 
usar a compostagem
e a reciclagem como 
ferramentas

Equipe da Unisc realizou a primeira palestra com servidores municipais ontem
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Dados do Plano Munici-
pal de Gestão de Resí-
duos Sólidos apontam 

que no ano passado Vera Cruz  
gastou R$ 1,7 milhão com a 
coleta, transporte e destina-
ção final dos resíduos sólidos 
urbanos, coleta seletiva e resí-
duos da saúde. Em contrapar-
tida, com a cobrança da taxa 
de lixo, foram arrecadados 
R$ 911 mil.  “É um problema, 
um rombo de R$ 789 mil. 
Para pagar a conta, a Prefei-
tura precisa tirar de outras 
áreas”, reflete o coordenador 
do Departamento Municipal 
de Meio Ambiente (DEMA), 
Ricardo Konzen.

A fim de melhorar os re-
sultados quando o assunto é 
coleta de lixo, desde 2015 o 
DEMA estava à espera de re-
cursos da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa) para co-
locar em prática o projeto de 
educação ambiental. Depois 
de quatro anos, foi lançado 
ontem o “Educação em Saúde 
Ambiental: sustentabilidade 
e qualidade de vida”, após 
a aprovação e liberação dos 
recursos pelo órgão. 

O lançamento ocorreu na 
Câmara de Vereadores. Ao 
todo, está sendo destinado 
ao projeto R$ 262 mil com 
contrapartida do Município 
para a aquisição de 50 kits 
de composteiras orgânicas e 
80 kits de lixeiras, contêine-

LUCIANA MANDLER

Projeto prevê reduzir o lixo BOLÃO
A presidente da Socieda-
de Victória avisa as sócias 
que haverá jogo de bolão 
de mesa no sábado, dia 
24, no Clube Vera Cruz, 
com início às 13 horas. 
Estão todas convidadas.

JOGO
A diretoria da Sociedade 
de Damas Vitória avisa as 
sócias que terá jogo no 
domingo, dia 25, no Na-
cional, em Dona Josefa, 
com início às 13h30min.

GALINHADA
O grupo de mulheres 
rurais Mãos Ativas con-
vida para a galinhada 
marcada para o dia 1º de 
setembro, na SER Nacio-
nal, em Ponte Andréas. 
O valor do ingresso é 
de R$ 15 (adulto) e de 
R$ 8 (crianças de seis a 
11 anos).  

LOCOMOTIVA
Agende-se. Dia 14 de se-
tembro tem o tradicional  
Baile dos Viajantes no 
Locomotiva. 

AVISOS

Palestras/oficinas para funcionários públicos - 
seis horas (seis encontros de uma hora);

Palestras/oficinas para  professores do município - 40 
horas (20 encontros de duas horas);

Palestras/oficinas para alunos de escolas do municípios 
- 364 horas (182 encontros de duas horas);

Palestras/oficinas e mobilização coletiva de limpeza 
com diretorias de associações de moradores, grupos de 
mulheres rurais, de organizações civis, entidades, classe 
empresarial, sindicatos agrupados por região;

Palestras/oficinas sobre saúde  e segurança do trabalho  
com catadores -  oito horas (dois encontros de duas 
horas e quatro mutirões de limpeza de uma hora).

ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNISCres, bem como lixeiras para 
descarte de pilhas, baterias e 
aparelhos celulares. O convê-
nio tem prazo para execução 
até 31 de dezembro de 2020.

OS KITS
Os kits lixeiras vêm com 

três cestos para divisão de 
rejeito, orgânico e reciclável 
e serão instalados em locais 
públicos onde há maior cir-
culação de pessoas. Os kits 
de composteiras serão repas-
sados para as 29 escolas das 
redes públicas e privadas de 
Vera Cruz, bem como para 
prédios públicos. Os contêi-
neres ficarão nas escolas e 
prédios públicos para a coleta 
de material reciclável. 

Segundo Konzen, o projeto 
está baseado em dois pilares: 
reciclagem e compostagem 
para fortalecer a coleta sele-
tiva e melhorar a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos. “É 
um trabalho lento, mas temos 
que insistir”, frisa.

PALESTRAS/ OFICINAS
Através do projeto foi pos-

sível contratar a Unisc, que 
irá dispor de profissionais 
para ministrar palestras e 
oficinas, além da elaboração 
de gincanas ambientais nas 
escolas. Estas ações ocorrem 
no primeiro momento. O 
próximo passo será a entrega 

dos kits que deve ocorrer no 
início de setembro. De acordo 
com Konzen, já há uma agen-
da prévia de atividades, que 
iniciou logo após o lançamen-
to do projeto, com a primeira 
palestra para servidores pú-
blicos (confira no quadro como 
serão as atividades realizadas 
pela Unisc).  

Pagamento de cotas do PIS/Pasep tem início
CAIXA E BANCO DO BRASIL

Iniciou ontem o calendá-
rio de disponibilização dos 
recursos do Programa de 
Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público 
(Pasep). No primeiro dia, os 
cotistas que possuem contas 
na Caixa Econômica Federal e 
no Banco do Brasil tiveram o 

dinheiro depositado em conta 
corrente ou em poupança. Os 
demais cotistas poderão fazer 
os resgates conforme calen-
dário divulgado pela Caixa e 
Banco do Brasil.

Essa liberação das cotas 
do PIS/Pasep foi feita por 
meio da Medida Provisória 
889/2019, anunciada pelo 

governo no início do mês. Pela 
MP, também houve liberação 
de saques do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). A liberação das cotas 
é diferente do pagamento 
anual do abono salarial. Esse 
pagamento do calendário 
2019/2020 começou no final 
de julho.

No caso das cotas do PIS/
Pasep, os recursos ficarão 
disponíveis para todos os 
cotistas, sem limite de idade. 
Diferentemente dos saques 
anteriores, agora não há prazo 
final para a retirada do dinhei-
ro, lembrou o Ministério da 
Economia. Veja as datas no 
Portal Arauto.


