
Inflação sobe 
0,92% em julho

Ainflação em Santa Maria voltou a 
registrar um índice alto em julho, ficando 
em 0,92%. Os principais responsáveis 
por esta alta foram o reajuste da conta 

de água e esgoto, pois a Corsan subiu a tarifa 
em 11%, e o aumento de preço do feijão, que 
teve nova alta, de 20%, no mês passado. O arroz 
também teve aumento expressivo, de 12% no 
mês. No acumulado do ano, de janeiro a julho, 
o Índice do Custo de Vida de Santa Maria 
(ICVSM), calculado pelo Laboratório de Práticas 
Econômicas da Unifra, chegou a 6,75%. Já nos 
últimos 12 meses, o índice atinge 10,59%.

Os alimentos, que são apenas um dos grupos 
pesquisados pelo ICVSM,tiveram alta de 0,21% 
em julho, mas acumulam aumento de 10,7% 
desde janeiro e de 14,55% nos últimos 12 meses 
na cidade. Em julho, outros produtos que também 
tiveram alta expressiva foram os itens de higiene 
pessoal, como xampus e cremes (veja quadro).

Uma chuva de granizo 
danificou 40 casas às 18h 
de ontem, no interior de 
Caçapava do Sul e Lavras 
do Sul. Na primeira cidade, o 
granizo afetou as localidades 
de Tarumã, Passo do Feio, 
Pinheiro e Coxilha do Lobato.  
Há previsão da volta do frio 

Obra do viaduto

Bloqueio de rua na travessia e novo 
desvio na Faixa Velha a partir de hoje

A obra do viaduto da Faixa Velha 
da Camobi, no cruzamento com a 
Avenida Osvaldo Cruz, já mudou 
muito o cenário no local. Do alto, 
é possível ver melhor a extensão 
da obra, como mostram essas 
fotos aéreas feitas na sexta. A pista 
antiga deu lugar a escavações para 
instalação de canalizações e estacas 
dos pilares. Ao lado da pista antiga, a 
rua lateral foi asfaltada e está sendo 

Granizo 
atinge 40 

casas

Das 8h de hoje até o final de semana, 
será bloqueado o acesso da BR-158 pela 
Rua Dom Miguel de Lima Valverde, 
no bairro Dom Antônio Reis. Segundo 
o Dnit, a interrupção no trânsito é 
necessária para as obras de duplicação 
da travessia urbana. Por isso, os 
moradores deverão utilizar a BR-392 
para ingressar ou sair do bairro.

Já na duplicação da Faixa Velha de 
Camobi, ontem foi liberado o trânsito 
na pista antiga, em frente aos blocos 
residenciais da Base Aérea. Hoje, ao longo 

do dia, em horário ainda incerto, o Daer 
bloqueará a pista antiga entre a Citroen 
e o antigo hospital da Cauzzo. Quem vai 
do Centro a Camobi, quando chegar em 
frente à Citroën, terá de entrar à esquerda 
e seguir pela pista nova, que ficará em 
mão dupla até a antiga Cauzzo, quando 
retornará à pista antiga. Quem vai de 
Camobi ao Centro seguirá pela pista 
nova até a sinaleira da Osvaldo Cruz. O 
bloqueio nesse trecho é para instalar 
tubos de esgoto e deve durar mais de dois 
meses, segundo o Daer.

Restaurante popular
A prefeitura fará licitação em 6 de 

setembro para definir quem vai administrar 
o restaurante popular Dom Ivo Lorscheiter, 
fechado desde março. Na época, a prefeitura 
rescindiu o contrato com uma empresa 
alegando que ela não prestava o serviço 
adequadamente. O Executivo reformou o 
prédio e previa a reabertura em junho. Agora, 
ainda não há data exata para reabertura. O 
local servia 400 almoços ao dia, a R$ 1,45.
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A alegria durou pouco. Dois 
dos quatro abigeatários 

foram soltos ontem (sábado) 
mesmo, não ficaram nem 

sete horas presos. Estou tão 
indignado que vou me abster 
de fazer mais comentários, 
porque daqui um pouco o 

errado vai ser eu.”
Marco Aurélio da Silveira, 
comandante da Brigada 

Militar de São Pedro do Sul, 
em entrevista ao jornal São 
Pedro Agora, ao comentar 
o caso do abigeato em que 
ladrões foram presos em 

Dilermando de Aguiar com 
300kg de carne roubada e um 
terneiro vivo dentro do carro

A prefeitura conheceu, ontem, as propostas 
de preço das quatro empresas que concorrem 
aos serviços de recuperação e manutenção 
da iluminação pública. A Instaladora Elétrica 
Guaramirim ofereceu o menor preço mensal: 
R$ 109.489,08. Depois dela, o segundo menor 
preço foi o da Eon Energia e Iluminação Ltda, 
com R$ 119.699,64, seguida pela Engeluz 
Iluminação e Eletricidade, com R$ 129.455,21, 
e pela Sadenco Sul-Americana Engenharia 
e Comércio, com R$ 146.995,68. A partir de 
agora, as propostas feitas pelas empresas 
passarão por análise da prefeitura. Em 
seguida, o relatório será remetido à Comissão 
de Licitações, que irá se manifestar sobre o 
resultado. Não há prazo para a divulgação e 
para que as empresas assumam a manutenção 
da iluminação, que voltou a gerar muitas 
reclamações na cidade. Até porque os santa-
marienses pagam a contribuição mensal na 

R$ 109 mil por mês 
para a iluminação

MAIS SUBIRAM EM JULHO
Escova de cabelo e pente 31%
Creme de pele e bronzeador 30%
Artigos de maquiagem 29%
Xampus 22%
Feijão 20%
Repolho 18%
Lentilha 16%
Farinha de milho 14%
Perfume e desodorante 14%
Manteiga 13%
Arroz 12%
Creme dental 8%

MAIS BAIXARAM EM JULHO
Lenha -20%
Laranja -18%
Mamão -17%
Cebola -14%
Maçã -14%
Antialérgicos -8%


