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País & Mundo NH

Com 16 mil casos em 
75 países, o surto de va-
ríola dos macacos está se 
espalhando rapidamen-
te pelo mundo, diz rela-
tório do Fórum Econômi-
co Mundial (WEF, na sigla 
em inglês) divulgado nes-
ta segunda-feira.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) de-
clarou neste fim de sema-
na a doença como uma 
emergência global de saú-
de pública. Para o WEF, a 
declaração da OMS sina-
liza claramente a neces-
sidade de uma resposta 
internacional coordena-
da, o investimento opor-
tuno de recursos signifi-
cativos e a intensificação 
da colaboração transfron-
teiriça em termos de vaci-
nas, tratamentos e outros 
recursos essenciais para 
controlar e combater es-
se surto emergente. (AE)

Juntamente com Be-
lo Horizonte (MG) e João 
Pessoa (PB), Porto Alegre 
(RS) deve ter o sinal de 5G 
ativado até sexta-feira. A 
previsão é de que a tecno-
logia esteja disponível ini-
cialmente nas áreas mais 
populosas como Centro 
Histórico, Bom Fim, Tris-
teza e Rio Branco.

Primeiramente, as mu-
danças serão notadas nas 
utilizações industriais e de 
automação. Ajustes serão 
feitos de forma gradativa 
e conforme a demanda.

O 5G é o padrão de tec-
nologia de quinta geração 
para redes móveis e de 
banda larga, que as em-
presas de telefonia celu-
lar começaram a implan-
tar em todo o mundo no 
final de 2018, e é o suces-
sor planejado das redes 
4G que fornecem conecti-
vidade para a maioria dos 
dispositivos atuais.
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Auxílio a taxistas e 
caminhoneiros será 
pago a partir de agosto

Cerca de dez dias após 
a promulgação da emenda 
constitucional que ampliou 
benefícios sociais, o Ministé-
rio do Trabalho e Previdên-
cia divulgou ontem o calen-
dário para o pagamento dos 
auxílios a caminhoneiros e 
taxistas afetados pela alta 
do preço dos combustíveis. 
Os benefícios serão pagos de 
agosto a dezembro, com a 
parcela de agosto sendo pa-
ga em dobro em relação às 
demais parcelas.

As parcelas de julho e de 
agosto do Auxílio Caminho-
neiro serão pagas juntas em 
9 de agosto, somando R$ 2 
mil. As demais parcelas, que 
serão pagas até dezembro, 

equivalerão a R$ 1 mil. 
Em relação ao Auxílio Ta-

xista, o limite máximo de ca-
da parcela soma R$ 1 mil, po-
dendo atingir R$ 2 mil em 
agosto (pagos em datas dife-
rentes no mesmo mês), mas 
os valores efetivos depende-
rão do número de taxistas 
cadastrados pelas prefeitu-
ras. Caso haja mais taxistas 
cadastrados que o previsto, 
o valor para cada um fica-
rá menor.

O Auxílio Taxista come-
çará a ser pago em 16 de 
agosto. As prefeituras terão 
até domingo para informar 
a lista e o número de bene-
ficiários ao governo federal. 
(ABr)

PGR pede arquivamento de 
apurações contra Bolsonaro 

A vice-procuradora-ge-
ral da República, Lindôra 
Araújo, apresentou ao STF 
nesta segunda pedidos de 
arquivamento de apurações 
derivadas das investigações 
da CPI da Covid contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
e aliados. Braço direito do 

procurador-geral da Repú-
blica Augusto Aras, Lindôra 
defende que o STF encerre 
expedientes que atribuíram 
supostos crimes de charla-
tanismo, prevaricação, cri-
me de epidemia e infração 
de medida sanitária preven-
tiva. (AE)

Quem tem direito
Poderão receber o 

Benefício Emergencial 
aos Transportadores 
Autônomos de Carga 
(BEm Caminhoneiro) 
os transportadores 
de carga autônomos 
cadastrados até 31 de 
maio no Registro Nacional 
de Transportadores 
Rodoviários de Cargas 
(RNTR-C). O cadastro 
precisa estar ativo, 
com exigência de CPF 
e Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) válidos.

Cada transportador 
receberá o valor fixo, 
independentemente da 
quantidade de veículos 
que possuir. Todos os 
meses, o Ministério da 

Infraestrutura repassará 
ao Ministério do Trabalho 
e Previdência os dados 
atualizados do RNTR-C.

Em relação ao Auxílio 
Taxista, terão direito ao 
benefício os motoristas 
de táxi registrados nas 
prefeituras, titulares de 
concessões ou alvarás 
expedido até 31 de maio. 
Não será necessária 
qualquer ação por parte 
dos taxistas. Em caso 
de dúvidas, o motorista 
deve entrar em contato 
com a prefeitura para 
verificar o cadastro 
municipal. A prestação 
das informações 
caberá inteiramente às 
prefeituras.

Dólar 
cotado a 
R$ 5,37

O alívio nos mer-
cados doméstico e in-
ternacional fez o dólar 
ter a maior queda diá-
ria em 16 meses e fe-
char abaixo de R$ 5,40. 
A bolsa de valores su-
biu mais de 1% e encer-
rou acima dos 100 mil 
pontos pela primeira 
vez em quase três se-
manas. O dólar comer-
cial encerrou esta se-
gunda-feira vendido 
a R$ 5,37, com recuo 
de R$ 0,129 (-2,35%). 
A cotação operou em 
baixa durante todo o 
dia, fechando próxima 
dos níveis mínimos da 
sessão. No mercado 
de ações, o dia tam-
bém foi de recupera-
ção. O índice Iboves-
pa, da B3, fechou aos 
100.270 pontos, com 
alta de 1,36%. O indica-
dor encerrou no maior 
nível desde 8 de julho. 
(ABr)

O ator americano 
Paul Sorvino, que es-
trelou o clássico da 
máfia Os Bons Compa-
nheiros (1990), morreu 
nesta segunda-feira 
aos 83 anos, informou 
sua família nas redes 
sociais.

“Estou completa-
mente devastada”, es-
creveu sua viúva, Dee 
Dee Sorvino, no Face-
book, ao lado de uma 
foto do ator. “O amor 
da minha vida e o ho-
mem mais maravilho-
so se foi. Meu coração 
está partido.”

Em cinco décadas 
de carreira, Paul Sor-
vino somou mais de 
cem aparições como 
ator no cinema e na 
televisão. Ele interpre-
tou o ex-conselheiro 
de segurança Henry 
Kissinger no filme de 
1995 Nixon, dirigido 
por Oliver Stone. 

Mas o papel que 
mais transcendeu sua 
carreira foi Paul Cice-
ro, personagem inspi-
rado no mafioso Paul 
Vario para o filme Os 
Bons Companheiros, cult 
de 1990 dirigido por 
Martin Scorsese. (AE)

Morre o ator 
Paul Sorvino 

Dia 23, sábado
Wally Metz (89 anos), Nova Petrópolis
Wilson Pereira dos Santos (83 anos), Campo bom
Luiz Correa da Silva (74 anos), Parobé
Zelinda Grigoleto (74 anos), Novo Hamburgo
João Albrecht Novo de Oliveira (71 anos), Montenegro
Cleber Raul Kirsch (65 anos), Novo Hamburgo
Gilberto Haefliger (64 anos), Campo Bom
Suzana Beatriz da Silva Duarte (62 anos), Gramado
José Gilvan de Moura (55 anos), Novo Hamburgo
Marcia Margarida Raione Puntel (41 anos), Parobé
Pedro Henrique Ubal Borreia Lopes (25 anos), São 
Leopoldo

Dia 24, domingo
Mirian Siqueira (89 anos), Montenegro
Antenor Ferras Vieira Filho (85 anos), Tramandaí
Noeli de Lima Machado (82 anos), Novo Hamburgo
Terezinha Eloi de Oliveira (81 anos), Novo Hamburgo
Ademar Gavarello Jacoby (80 anos), Tramandaí
Adir de Oliveira (80 anos), Novo Hamburgo
José Ires da Cruz (72 anos), Montenegro
José Carlos Valmarath (71 anos), Igrejinha
Maria Neldi dos Santos Flores (71 anos), São Sebastião do Caí
Marcio Luiz Rodolfo (70 anos), Parobé
Daniel Felix da Silva (50 anos), Campo Bom
Kevin Martins Rohsmann (24 anos), São Leopoldo

Dados de funerárias da região.

Falecimentos

Para anunciar participação de falecimento, 
missas e cultos de sétimo dia, 30 dias ou mais: 

(51) 3594-0488 (WhatsApp) e obituario@gruposinos.com.br

Auxílio Brasil: pagamento é antecipado

O pagamento da 
parcela de agosto 
do Auxílio Brasil 
foi antecipado. 
Tradicionalmente 
realizado nos dez últimos 
dias úteis de cada mês, o 
pagamento, que ocorreria 
entre 18 e 31 de agosto, 
passou para o intervalo 
entre 9 e 22 de agosto.

As novas datas 
foram publicadas 
no Diário Oficial da 
União. Conforme a 
emenda constitucional 
promulgada no último dia 
14, as parcelas mínimas 
terão o valor de 600 
reais até o fim do ano. 
As datas de pagamento 

de setembro, outubro, 
novembro e dezembro 
não mudaram. Os 
benefícios continuarão a 
ser pagos nos últimos dez 
dias úteis de cada mês.

O secretário especial 
do Tesouro e do 
Orçamento do Ministério 
da Economia, Esteves 
Colnago, disse ontem 
que o governo deve 
definir em 400 reais o 
valor do Auxílio Brasil no 
Orçamento de 2023. De 
acordo com o secretário, 
o entendimento da 
equipe econômica é que 
a legislação não obriga o 
pagamento do adicional 
de 200 reais.

O Município de Dois Irmãos torna público a realização de CHAMAMENTO
PÚBLICO Edital n.º 5/2022 – Objeto: CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica
como livreiro, distribuidoras e editoras, interessadas em participar da 33ª feira
do livro de Dois Irmãos. Credenciamento de 26/07 até 15/08/2022. O edital
encontra-se na Prefeitura Municipal, no horário de expediente ou no site
www.doisirmaos.rs.gov.br. Informações, pelo fone (51) 3564-8806. Dois
Irmãos,26/07/2022. JERRI ADRIANI MENEGHETTI Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Dois Irmãos

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL N.º 5/2022

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022

O Município de Araricá/RS, por meio de seu Prefeito, torna público a todos os
interessados, que realizará em Sessão Pública, a licitação na modalidade de
CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR TARIFA, com a finalidade de escolher a proposta de
trabalho mais vantajosa para a CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e ESGOTAMENTO SANITÁRIO,
de acordo com os requisitos estabelecidos no edital e seus anexos. O edital e seus
anexos estarão disponíveis no sítio eletrônico do Município (https://ararica.rs.gov.br)
a partir de 03 de agosto de 2022. A data da sessão pública será em 29 de setembro
de 2022, às 10:30h, no endereço Av. José Antônio de Oliveira Neto, n° 355 - Centro
– Araricá, RS Maiores informações em https://ararica.rs.gov.br/pagina/view/17

Araricá/RS, 26/07/2022.
FLÁVIO LUIZ FOSS
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ


