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A informação publicada em primeira mão, aqui na coluna, sobre a previsão 
da Rek Parking de ceder um veículo à prefeitura para fiscalização dos parquí-
metros já repercutiu na Câmara de Vereadores. A vereadora Dr.ª Deili (PTB) 
pediu a formação de uma comissão especial com o objetivo de apurar possí-
veis irregularidades na prestação do serviço de estacionamento rotativo. Ela 
teve o apoio de outros seis vereadores para fazer o pedido, que será avaliado na 
sessão de hoje.

A vereadora quer convocar responsáveis da prefeitura e da Rek Parking para 
esclarecer como funcionaria esse veículo “fiscalizador” (foto), que contará com 
câmeras para fotografar os carros estacionados irregularmente na Zona Azul. 
Mas a comissão também tratará de denúncias recebidas e averiguadas em 
2016 por uma CPI na Câmara e que não estariam ainda esclarecidas.

 – No passado existiu uma CPI que fez contundentes apontamentos inclusi-
ve ao Executivo e, agora, precisamos saber se foram cumpridos, bem como, no-
vos fatos foram noticiados e que precisam ser apurados. (As denúncias) dizem 
respeito à parte fiscal, operacional e até mesmo contratual. Nossa função, neste 
momento, é apurar e esclarecer da melhor forma, afinal, falamos de serviço e 
recurso público – declarou, segundo sua assessoria.

Outra informação em primeira mão. 
A empresa caxiense L. Formolo, que as-
sumiu a administração dos cemitérios 
São José e Santa Rita por 15 anos, reno-
váveis por mais 15, terá de fazer não só 
obras de melhorias, ao custo de R$ 1,5 
milhão, conforme a coluna adiantou on-
tem. Uma das etapas do contrato com a 
prefeitura prevê que L. Formolo terá de 
fazer o recadastramento dos donos dos 
cerca de 1,8 mil túmulos e das 280 car-
neiras do Cemitério São José. Isso será 
necessário porque há muitos túmulos 
bem antigos que foram abandonados 
pelas famílias, enquanto há muita gente 
interessada em comprar novos jazigos, 

que estão em falta na cidade.
Na primeira quinzena de junho, a 

empresa lançará um edital e dará um 
prazo de 60 dias para todos os pro-
prietários e sucessores comparecerem, 
levando comprovante de propriedade 
ou documento comprovando serem 
sucessores dos donos, comprovante de 
pagamento da anuidade de 2016 ou 
2017, além de RG, CPF e comprovante 
de residência. Depois, a partir de no-
vembro, a L. Formolo poderá remover, 
identificar e guardar os restos mortais 
de túmulos que não tiverem dono. 
Esses jazigos poderão ser revendidos 
futuramente.

A exatos três meses da inauguração, 
o Shopping Praça Nova Santa Maria já 
está com a obra na reta final e com lojas 
em fase de finalização, acabamento ou 
já concluídas. Segundo a VBI Real Estate 
e a administradora Aliansce, hoje 79% 
da área do shopping já está locada – são 
22.065 m² de área bruta locável. O shop-
ping abrirá em 1º de setembro e, segundo 
a VBI, a previsão é gerar mais de 1,5 mil 
empregos diretos e indiretos. Quando tudo 
for comercializado, ele terá mais de 180 lo-
jas, cinemas e 20 fast foods, com praça de 
alimentação com 900 lugares. Na frente, 
terá um boulevard, com cinco atrações de 
gastronomia e entretenimento ao ar livre, 
que permanecerão abertos após as 22h.

A L. Formolo confirmou que, antes de dois 
anos e meio, não deve inaugurar o cremató-
rio no cemitério Santa Rita, pois dependerá 
da tramitação de licenças da Fepam e das 
obras. O contrato prevê que 5% das crema-
ções feitas no local serão realizadas de graça 
para o município. Isso significa que pessoas 
de baixa renda também poderão optar por, 
em vez de seus entes queridos serem enter-
rados, acabarem sendo cremados na cidade. 
A prefeitura fará os critérios para definir 
quem terá direito à cremação gratuita.

Jovens empreendedores de Santa Maria 
já criaram várias empresas de tecnologia 
que despontaram no mercado, mas novas 
safras de cérebros estão montando startups 
e seguem atrás de investimentos. Por isso, 
no próximo dia 13, às 18h, no auditório da 
Cacism, será realizado o Workshop Empre-
endedor – Invest Santa Maria, em que 12 
startups do Santa Maria Tecnoparque, do 
Pulsar-Agittec da UFSM, e das incubadores 
ITSM (UFSM) e ITEC (Unifra) poderão 
expor seus potenciais a investidores de Santa 
Maria e de fora. Tomara que surjam novas 
parcerias para acelerar essas startups para 
que elas cresçam mais rapidamente.

Nova comissão vai 
fiscalizar parquímetros

Donos de jazigos do cemitério São 
José terão de fazer recadastramento

Faltam três meses

Crematório fará 5% dos 
serviços de graça

Para startups crescerem

z Enquanto os políticos 
tentam escapar da Justiça, em 
Brasília, a população segue 
sofrendo com o desemprego 
no país, que subiu e fechou 
em 13,6% no trimestre 
móvel encerrado em abril. 
No trimestre de novembro 
a janeiro, estava em 12,6%. 
Traduzindo em números, é 
1,1 milhão de desempregados 
a mais do que em janeiro, 
com o Brasil ficando em abril 
com um total de 14 milhões 
de desempregados. É mais 
do que toda a população do 
Rio Grande do Sul, ou como 
se todos os 11,3 milhões 
de gaúchos não tivessem 
trabalho, e ainda sobraria 
gente.

z Na comparação com 
igual trimestre de 2016, o 
total de desocupados no 
Brasil subiu 23,1%, o que 
significa um aumento de 
2,6 milhões em um ano no 
número de desempregados.

z Ao menos, em Santa 
Maria, a geração de postos 
com carteira assinada 
voltou a ficar no positivo 
este ano, com uma criação 
de 500 novos empregos 
desde janeiro. Mas devido ao 
crescimento da população 
ativa, é possível até que o 
número de desempregados 
tenha crescido aqui – na 
cidade, não há pesquisa sobre 
desemprego.

z De hoje a domingo, 
acontece a seletiva do Freio 
de Ouro no parque de 
exposições da UFSM.

z Com a nova queda de 
11,25% para 10,25% na 
taxa básica de juros, a Selic, 
o Banco Central deu ontem 
mais uma injeção no paciente 
para tentar reanimá-lo. O 
problema é que leva tempo 
até que a queda dos juros seja 
sentida pelo consumidor. O 
ministro Henrique Meirelles 
adiantou que o PIB do 
1º trimestre deve indicar 
crescimento de 0,7%.
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