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ESTADO QUITA SALÁRIOS DE 137
MIL SERVIDORES.

ç O governo do Estado paga inte-
gralmente, nesta sexta-feira (29),
os salários de setembro para os
servidores com rendimento líquido
de até R$ 1. 750, o que contempla
40% do funcionalismo vinculado
ao Executivo. A medida atende
determinação do governador José
Ivo Sartori para priorizar os salá-
riosmenores. Ao todo, são 137mil
vínculos.

CPERS REAFIRMA A FORÇA DA
GREVE DE PROFESSORES.

ç Após 23 dias de greve de
professores estaduais, o governo
chamou o Comando de Greve do
CPERS, na tarde desta quinta-
feira (29), para uma audiência.
”Diante da falta de respostas con-
cretas às reivindicações dos edu-
cadores”, o Comando de Greve
afirmou que a greve continuará
forte. A categoria exige o paga-
mento em dia e integral dos salá-
rios dos servidores.

PREFEITO VAI APRESENTAR NOVO
PROJETO SOBRE IPTU.

ç O prefeito de Porto Alegre, Nel-
son Marchezan Júnior, lamentou
nesta quinta-feira (28) a não apro-
vação do projeto do Executivo que
tinha o objetivo de implantar o
IPTU real. Ele diz que vai apre-
sentar novo projeto para revisar o
IPTU. Após mais de 15 horas de
discussão, a CâmaraMunicipal re-
jeitou o projeto de lei do Executivo.

EDITAL PARA ADOÇÃO DE ÁREAS
VERDES DA ORLA DO GUAÍBA.

ç Com as obras do trecho 1 do
Parque Urbano da Orla do Guaíba
em fase final, porto-alegrenses e
turistas estão mais perto de co-
nhecer o “chão de estrelas” proje-
tado por Jaime Lerner para o pas-
seio na beira do rio. A prefeitura
lançará nos próximos dias edital
para adoção integral das áreas
verdes do espaço entre a Usina do
Gasômetro e a Rótula das Cuias.

ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES
MANIFESTA APOIO A

MAGISTRADO.
ç A Associação dos Juízes do
Rio Grande do Sul solidariedade e
apoio ao desembargador Rinez da
Trindade citado em caso de cor-
rupção envolvendo vereador de
Venâncio Aires. A Associação re-
afirma a confiança nas instituições
e lamenta que pessoas se apro-
veitem de sua proximidade de ma-
gistrados para vender facilidades
ou tirar vantagens.

CONGRESSO EM BENTO
GONÇALVES REFLETE SOBRE PAPEL

DAMAGISTRATURA.
ç A Ajuris abriu nesta quinta-feira
(28), em Bento Gonçalves, o XII
Congresso Estadual de Magistra-
dos. Com a proposta de deba-
ter a atuação da magistratura no
cenário atual, o evento segue até
esta sexta-feira (29). O presi-
dente da Ajuris, Gilberto Schäfer,
fez um discurso apontando a ne-
cessidade de refletir sobre o papel
da magistratura.

ATO DE APOIO À UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CIÊNCIAS NA CAPITAL.
ç Em uma ação voltada para pe-
dir o repasse integral de verbas
do Governo Federal para as ins-
tituições federais de ensino supe-
rior, ocorre nesta sexta-feira (29),
às 12h, o ”Abraço à UFCSPA ”.
O evento será no prédio principal
da universidade (localizada na rua
Sarmento Leite, 245, Porto Ale-
gre).

AEROPORTO DE URUGUAIANA
COMPLETA 72 ANOS.

ç O Aeroporto de Uruguaiana
completa nesta sexta-feira (29) 72
anos de operações. O superin-
tendente do Rubem Berta, Fabrí-
cio Cardoso de Lima, destaca que
desde a retomada dos voos regu-
lares, em 2015, o terminal se tor-
nou o principal e o mais ágil meio
de transporte entre o município e
a capital gaúcha.

POLÍCIA COMUNITÁRIA SERÁ
TEMA DE EVENTO.

ç Na segunda-feira e terça-feira
da semana que vem, a Brigada
Militar realizará no hotel Ritter de
Porto Alegre o 3º Seminário Inter-
nacional de Polícia Comunitária. A
edição deste ano é alusiva ao ani-
versário de 180 anos da corpora-
ção. As palestras ressaltarão te-
mas como a gestão da segurança
pública no Brasil e a importância
da comunicação no segmento.
SISTEMA DE CELULAR TEM CURSO

GRATUITO.
ç O Sine Municipal tem 40 vagas
abertas para o curso técnico em
instalação de sistema de celular.
Interessados em participar do pro-
cesso seletivo devem compare-
cer à unidade do Centro Histórico
(avenida Sepúlveda, esquina com
Mauá, até a próxima segunda-
feira, a partir das 13h30min, mu-
nidos do comprovante de maiori-
dade e de conclusão do ensino
médio.
DOMINGO TEMMAIS UM TOUR

CERVEJEIRO.
ç Este domingo é dia da sexta
edição do Tour Cervejeiro, roteiro
especial da Linha Turismo que
percorre cervejarias artesanais de
Porto Alegre. Das 14h às 17h, o
itinerário inclui a visita aos esta-
belecimentos e a degustação da
bebida. O embarque ocorrerá na
travessa do Carmo, 84, no largo
Zumbi dos Palmares. Em caso de
chuva, a atividade será adiada.
HOMEM QUE ABUSOU DE CRIANÇA

PODE ESTAR ENVOLVIDO EM
OUTROS CRIMES.

ç O promotor de Justiça da Infân-
cia e da Juventude Júlio Almeida
defendeu a prisão preventiva do
homem que foi flagrado abusando
de uma criança de 5 anos em um
supermercado de Porto Alegre, no
dia 23. Segundo ele, ”há fortes in-
dicativos ou possibilidades de que
existam outros fatos envolvendo
essa pessoa”.


