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SANTO ÂNGELO, SEXTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2017
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O Mensageiro está há 20 anos contando a realidade dos 
fatos e fecha o ano de 2017 com duas mil edições impressas

Marcos Demeneghi
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Notas

Crescente
26/12 a 1º/1

A Biotipologa Io-
landa de Lima Gubert 
lançará o livro: O que 
Ninguém lhe Disse, “O 
Livro que lê você”.  A 
obrar fala sobre o estudo 
da Biotipologia huma-
na, e mostra as possibi-
lidades de melhorar os 
relacionamentos pesso-
ais, de trabalho e afeti-
vo através do estudo da 
biotipologia de cada um. 
Iolanda destaca que “O que Ninguém lhe Disse”, é 
fruto de seu pensar, do agir, do desejo de ser útil. É 
o fruto do amor pela vida e pelo conhecimento. Um 
livro que ajuda entender a própria mente e a identi-
fi car seus anseios. Mais informações, bem como re-
servas podem ser obtidas pelo telefone: (55) 99999-
1182, em breve estará disponível nas livrarias.  

O que Ninguém lhe Disse: 
“O livro que lê você”

Supermercados fechados 
na véspera de Ano Novo

 Os Supermercados não estarão abertos na vés-
pera de Ano Novo, dia 31, em Santo Ângelo. A falta 
de acordo entre supermercadistas, trabalhadores e 
Ministério do Trabalho impossibilitou  que esses es-
tabelecimentos comerciais fi cassem abertos. No fe-
riado de Natal, os supermercados atenderam das 8h 
ás 13h, pois um acordo entre os sindicatos que repre-
sentam funcionários e empresários do comércio de 
Santo Ângelo deu respaldo jurídico para a abertura.

Previsão é de chuva nos 
últimos dias de 2017

O último dia de 2017 deve ser marcado por for-
tes temporais nas áreas de concessão da RGE e RGE 
Sul. De acordo com o estudo climático elaborado 
por um instituto privado contratado pelas distribui-
doras, a chuva deve se intensifi ca até o dia 31, quan-
do há previsão de temporais entre a tarde e noite. 
No último dia de 2017 a massa de ar avança com 
mais força e cobre o território gaúcho. O tempo fi ca 
abafado e entre a tarde e noite chove com bastante 
intensidade e alerta para possibilidade de tempo-
rais generalizados em qualquer ponto do Estado.

Mesa Diretora 
apresenta balanço 

Na última segunda-feira, dia 18, o Poder Legis-
lativo de Santo Ângelo elegeu os novos membros da 
Mesa Diretora do Parlamento, os quais assumirão 
o comando da Casa Legislativa a partir do primeiro 
dia de 2018. Adolar Queiroz, eleito presidente no 
início deste ano,  foi quem comandou os trabalhos 
junto com o vice-presidente, Vando Nolasco e com 
o Secretário da Mesa Diretora, Vinícius Makvitz. em 
2017. Nesta semana, a Mesa Diretora apresentou um 
balanço da gestão, que pode ser conferido no site da 
Câmara: http://www.camarasa.rs.gov.br/

Piso do magistério terá 
aumento de 6,81%

O ministro da Educação, Mendonça Filho, as-
sinou hojea portaria que estabelece um aumento 
de 6,81% para o piso salarial dos professores para 
2018. O reajuste anunciado segue a Lei do Piso, 
que estabelece a atualização anual do piso nacio-
nal do magistério, sempre a partir de janeiro.

Agências bancárias 
reabrem terça-feira

As agências bancárias estão fechadas hoje ao 
público e funcionarão apenas para serviços in-
ternos, informa a Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban). Elas voltarão a funcionar na próxima 
terça-feira, dia 2.

Editorial

Neste momento você está 
lendo a edição de número 
2000. Para toda a equipe que 
construiu este conteúdo im-
presso a tiragem desta sexta-
-feira tem um valor especial, 
pois agrega uma história de 
20 anos. 

Gostaríamos de dividir 
com você a alegria deste mo-
mento, relembrando que a 
história deste veículo impres-
so foi construída com muitas 
mãos e mentes brilhantes. 
Arlindo Diel, nosso diretor, 
acompanhou a impressão da 
primeira edição do Mensagei-
ro no dia 02 de Fevereiro de 
1997, na edição número 1, e 
teve o privilégio de acompa-
nhar mais uma virada sim-

bólica nos números a frente 
deste veículo de comunicação. 

O Mensageiro foi criado 
para mostrar a “Realidade dos 
Fatos” ofertando um ponto 
de vista politicamente menos 
polarizado no município de 
Santo Ângelo. Estamos juntos 
neste final de 2017 e início de 
2018 e queremos agradecer a 
sua parceria nesta longa es-
trada. 

Cada assinante, leitor, co-
lunista, colaborador e anun-
ciante tem uma parcela de 
contribuição para que hoje ce-
lebremos a edição 2000. Es-
tamos todos unidos de algum 
modo em uma grande rede.  A 
edição 2000 é uma grata coin-
cidência que inspirou a última 

edição do ano. 
O trabalho impresso nesta 

sexta-feira, dia 29, faz a retros-
pectiva dos principais fatos 
jornalísticos ocorridos no ano 
de 2017 em Santo Ângelo. Pá-
gina a página, contamos a his-
tória de 2017. Do mesmo modo 
que, edição a edição nestes 20 
anos de existência, contamos a 
história de Santo Ângelo.

Agradecemos a você pela 
parceria, agradecemos aos 
jornalistas que já passaram 
per este veículo de comunica-
ção e todos os empresários e 
proficionais liberais de Santo 
Ângelo que acreditam no po-
tencial de suas marcas e im-
primem, edição a edição, sua 
melhor imagem. 

Reprodução

2000 edições contando 
a realidade dos fatos

Edição número 2000 Edição número 1

29/12/2017 - 14h
1° Prêmio -  1.115
2° Prêmio -  2.722
3° Prêmio -  7.669
4° Prêmio -  7.294
5° Prêmio -  4.984
6° Prêmio -  3.784

29/12/2017 - 18h
1° Prêmio -  1.115
2° Prêmio -  2.722
3° Prêmio -  7.669
4° Prêmio -  7.294
5° Prêmio -  4.984
6° Prêmio -  3.784

Cheia
2/1 a 7/1

Reprodução
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Ofertas válidas para os Supermercados COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões, de 27/12 a 30/12/17. Fotos meramente 
ilustrativas. Salvo erros de impressão. Encomendas pelos fones: 3312-4159 e 3312-2369

TEMOS CONVÊNIO COM: Sindicato dos Professores Municipais; Sindicato dos Municipários; Aceitamos Cartão Sintriasa (CONVEYNET)

COXA E SOBRECOXA
KG

R$ 4,69

A CADA R$ 50,00 EM COMPRAS,O CLIENTE RECEBE 1 
CUPOM P/ CONCORRER A VALE-COMPRAS. O SORTEIO 

NO 1º DIA ÚTIL DO PRÓXIMO MÊS.

ARROZ RAROZ
T1 5KG

R$ 9,99

LEITE LONGA VIDA 
LANGUIRU 1L

R$ 1,99

FILTRADO GOTAS 
GARIBALDI 660ML

R$ 7,69

LENTILHA CBS
500G

R$ 4,29

REFRIGERANTE 
COCA-COLA 2L

R$ 4,99
PEPINO EM CONSERVA 

INCOTRIL 300G

R$ 4,19

XA E SOBRECOXACOXA
O CHOCOLATE 

NEUGEBAUER BARRA 
115G

R$ 3,89

ECCCCCHCCHHCHCCCHHHCHHCHCHCHHHHHOCOCOCOOOCOCOCOCOOCOCCOOOCOCOCOOCCOLOLOLOOOLOLOLOLOLLOLOOLOLLOLOLLOLLOO ATAATATTATATTATATTTATTATTEEEEEEEEEEEEE 
RRRRANEEUGUGUGEBEBEBAUAUAUERERER BBBARARARRR PÊSSEGO CANTARELLI/

VEGA/CBS 450G

R$ 4,39

PÊSSEGO CANTO CA

CREME DE LEITE
CCGL TP 200G

R$ 4,79

MILHO VERDE QUERO 
LT 200G

R$ 1,29

A fl oreira que ornamenta o passeio público em 
frente da residência de Elisa e Sílvio Pizetta na Rua 
Antunes Ribas, há cerca de um mês, foi construída 
com peças de varias bicicletas que seriam descarta-
das. A ideia inicial foi de Elisa e concebida para ser 
uma lixeira, mas quem materializou o projeto foi Síl-
vio e no fi nal das contas, virou uma fl oreira montada 
com a colaboração de amigos que possuíam peças 
que iriam para o lixo. 

Além das peças os amigos ajudaram com ferra-
mentas e até mão de obra, como a solda que foi fei-
ta no próprio local com o aparelho e ajuda de um 
amigo. “A roda é de um tipo de bicicleta, o guidão 
é de outra” relatou Sílvio. O resultado surpreendeu 
a companheira e o objeto se consolidou como uma 
fl oreira que encanta quem passa. 

Sílvio ainda contou que o quadro foi doado por 
outro amigo que possuía três deles abandonados 

em sua propriedade na zona rural. As demais peças 
que eram de outros modelos de bicicletas também 
seriam descartadas. 

A cor amarela da “bicicleta fl oreira” foi uma es-
colha de Elisa, Sílvio executou com uma cor vibrante 
da linha automotiva que traz mais durabilidade para 
o acabamento e tem chamado a atenção de quem 
passa no local. Os moradores param, olham e até ti-
ram fotos da charmosa bicicleta fl oreira.

Sustentável e colaborativaSustentável e colaborativa
Bicicleta Floreira ornamenta o passeio público na Rua Bicicleta Floreira ornamenta o passeio público na Rua 

Antunes Ribas e foi feita com peças que seriam descartadas Antunes Ribas e foi feita com peças que seriam descartadas 

Sustentabilidade
Marcos Demeneghi

Floreira ornamenta o passeio público na Rua Antunes Ribas 
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Cidade

Uma adutora que conduz água po-
tável da Corsan rompeu pela quarta 
vez na Av. Getúlio Vargas esquina com 
a Rua Sete de Setembro. A pressão e 
volume de água que escapou do enca-
namento foi suficiente para destruir o 
asfalto e quase engolir uma retroesca-
vadeira da Corsan. A equipe da com-
panhia chegou para fazer o reparo por 
volta das 8h30min de terça-feira, dia 
26 e quando o operador da máquina 
posicionou o equipamento para ini-
ciar a escavação a terra cedeu, exigin-
do esforço extra para contornar o pro-
blema. Uma rachadura em um cano de 
amianto provocou o estrago. A Corsan 
comunicou que retomará o conserto 
hoje a noite. O trabalho inicia às 22h 
e deve ser concluído na madrugada.. 

Mais uma vez os comerciantes, 
moradores, condutores de veículos fo-
ram surpreendidos pela água e a terra 
que escorria pela sarjeta da Avenida. 
Houve confusão no trânsito e cami-

nhões de grande porte ficaram presos 
no cruzamento, pois o traçado da ró-
tula não permite que este tipo de ve-
ículo realize o contorno e sigam pela 
Rua Sete de Setembro. 

“Não vamos retirar a terra da cal-
çada”, disse a proprietária de um mer-
cado que fica praticamente em frente 
do cano estourado. “Na última vez que 
isso aconteceu tivemos que retirar 
quase 20 carrinhos de mão com ter-
ra que ficou no passeio e na sarjeta. 
Todo este transtorno prejudica nossas 
vendas, o trânsito, estamos sem água, 
causa poeira e lama e desperdício de 
dinheiro público”. Completou a co-
merciante que estava se sentindo pre-
judicada com o rompimento da adu-
tora.

O abastecimento de água foi inter-
rompido nos bairros Boa Esperança, 
Oliveira, Santo Antonio, Menges, Or-
tis, Dido, Ditz, Haller, Jardim Sabo, 
Sepé Tiaraju e Centro Sul. 

Rompimento de adutora deixa Rompimento de adutora deixa 
15 mil residências sem água15 mil residências sem água

Trabalhadores retomam o Trabalhadores retomam o 
conserto de uma adutora conserto de uma adutora 

de 200 milímetros que de 200 milímetros que 
rompeu na rótula da Av. rompeu na rótula da Av. 
Getúlio Vargas e Sete de Getúlio Vargas e Sete de 

Setembro. A operação Setembro. A operação 
iniciará às 22h desta iniciará às 22h desta 

sexta-feira e segue até sexta-feira e segue até 
o início da manhã de o início da manhã de 

sábado. Poderá faltar água sábado. Poderá faltar água 
em 15 mil residências em em 15 mil residências em 

Santo ÂngeloSanto Ângelo

Infraestrutura
Marcos Demeneghi

Funcionários trabalhando no conserto da tubulação
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A Polícia Civil, por meio da 1ª DP de Santo 
Ângelo defl agrou na manhã de ontem a 3ª fase 
da operação Tersus.  A ação teve por objetivo 
combater o tráfi co de drogas em Santo Ângelo 
e região e cumpriu 35 ordens judiciais. Os dez 
mandados de prisão preventiva e 25 mandados 
de busca e apreensão foram cumpridos em San-
to Ângelo, Panambi, São Miguel das Missões, 
Cerro Largo e Ijuí. 

As ações tiveram o apoio de um helicóptero 
da Divisão de Apoio Aéreo, reuniram 90 poli-
ciais civis, cinco delegados, 20 viaturas e foram 
comandadas pelo Delegado Heleno dos Santos, 
da 1ª DP de Santo Ângelo.

Nove pessoas - sete homens e duas mulheres - 
foram presas preventivamente por tráfi co de dro-
gas e organização criminosa, sete deles em Santo 
Ângelo. Não foi possível prender uma das mu-
lheres que estava sendo investigada e que possi-
velmente teria fugido para o Paraguai. Durante o 
cumprimento dos mandados foram apreendidos 
diversos celulares e também documentos.

Segundo o delegado Heleno dos Santos, a 
organização criminosa investigada, operava em 

Santo Ângelo, e possuía relações com grupos 
criminosos do Rio Grande do Sul e do Estado 
de São Paulo. As investigações apontaram que 
os criminosos realizavam o transporte de drogas 
utilizando “mulas” no transporte convencional 
intermunicipal de ônibus.  Além disso, era co-
mandado de dentro, tanto do Presídio quanto, 
do Instituto Penal de Santo Ângelo, com auxí-
lio de familiares. Alguns mandados tiveram por 
alvo justamente o interior de tais estabeleci-
mentos prisionais. 

As investigações iniciaram no mês de maio 
e somando todas as fases da Operação Tersus 
(expressão latina que signifi ca limpeza), até o 
momento foram feitas 29 prisões.  Durante as 
operações também ocorreram a apreensão de 
49Kg de maconha,  dois quilos de crack, um 
quilo de cocaína, dois veículos e R$ 25.000,00 
em dinheiro.  Heleno ressaltou que a maioria 
dos presos tem entre 25 e 35 anos e alguns de-
les possuem boas condições de vida. O delegado 
ainda concluiu salientando que as investigações 
devem prosseguir e que mais fases da operação 
poderão ser defl agradas no próximo ano. 

Helicóptero, viaturas e Helicóptero, viaturas e 
noventa policiais contra noventa policiais contra 

o tráfi co de drogaso tráfi co de drogas
A Polícia Civil defl agrou na manhã de ontem a terceira fase da Operação 

Tersus. Foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva e 25 mandados de 
busca e apreensão em Santo Ângelo e em municípios da região

Operação da Polícia 
Civil em Santo Ângelo 
contou com o apoio 
de um helicóptero 
da Divisão de 
Apoio Aéreo

Segurança Marcos Demeneghi
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Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Seres humanos – principalmente aqueles 

que têm mais estudos, que têm visões mais amp-
las e profundas, que enxergam mais longe e mel-
hor – perguntam-se e com razão se 2018 vai ser 
melhor que 2017. Olhado 2018 em termos gerais e 
realistas, não de jeitos pessimistas nem de modos 
imaginados, 2018 vai ser pior e bem pior que 2017, 
como pior e bem pior foi 2017 que 2016. Onde? Na 
Terra inteira. 

Terra. Pior e bem pior na Terra inteira. 
Camadas de ozônio detonadas, fl orestas destruí-
das de modo avarento a motosserras e a incên-
dios, a granas, oxigênios terrestres, ares e águas 
envenenadas e poluídas. Os estragos dos homens 
insaciáveis nos instintos de acúmulos de dinhei-
ro, de bens materiais e de poderes, oferecem as 
causas todas para o planeta Terra vingar-se dos 
homens culpados diretos e dos homens culpados 
indiretos. Eis algumas das vinganças do planeta 
Terra: mudanças drásticas e aceleradas de climas 
tropicais a secos, secas demoradas de anos e anos 
a fi o nalguns lugares, chuvas excessivas e tornados 
arrasadores noutros, gigantescos incêndios rurais 
e urbanos, horrores surpreendentes e destruições 
devastadoras. Cenas e mais cenas infernais. 

Nações e continentes. Pior e bem pior nos 
desentendimentos entre nações e continentes e 
dentro das próprias nações e continentes. Con-
tinuidade das guerras existentes e chegadas de 
novas guerras. Aliás, quanto à terceira guerra 
mundial, vem sem que ninguém e nada a ataque, 
estoura em julho ou não? Tomara que não venha 
nunca. Holocausto mundial uma guerra atômica 
ou de hidrogênio. Há nações e continentes que 
não se entendem. Os desentendimentos entre elas 
e eles tendem a aumentar sempre mais. Elas e eles 
– lobos vorazes – têm medos e desconfi anças de 
outras nações e de outros continentes. Que fazem 
– diálogo, diplomacia, paz? Não. O contrário: 
ataques verbais e armados. Corridas armamen-
tistas desenfreadas, loucas, inclusive atômicas. 
Para quê? Só para matar a humanidade toda e 
destruir a Terra inteira? Será mesmo que ainda há 
homens poderosos que pensam, planejam e agem 
em segredo, governantes políticos e outros que os 
governam, com mentes tão psicopatas, tão anti-
humanas planetárias e tão satânicas assim? 

Assim, os seres humanos do mundo inteiro, 
inclusive os brasileiros, até chegarem ao último 
dia deste ano hão de ver, ouvir e sentir inúmeros 
e intensos fatos infernais – alguns dos quais aqui 
espelhados – que em 2018 vão acontecer com a 
Terra e na Terra, também com o Brasil e no Bra-
sil. Ninguém e nada retardará nem lhes mudará 
os rumos. Sinais proféticos, apocalípticos, de pu-
rifi cação? Talvez. Cidadãos de virtudes têm isto: 
desistir da libertação nunca, persistir sempre.

O aumento do Transporte 
Coletivo Urbano em Santo Ân-
gelo foi autorizado por meio 
de um decreto publicado nesta 
sexta-feira, dia 29 e assinado 
pelo Prefeito Jacques Barbosa. A 

tarifa foi reajustada em 7,15% e 
passa a custar R$ 3,00. A meia 
passagem para estudantes será 
de R$ 1,50.

O decreto determina ainda 
que os professores municipais 

terão um desconto de 30%, me-
diante comprovação do desem-
penho da função. O último au-
mento autorizado foi publicado 
em março de 2017 e a passagem 
custava R$ 2,80.

Ficará mais caro andar Ficará mais caro andar 
de ônibus em 2018de ônibus em 2018

Passagem de ônibus custará R$ 3,00 em Santo Ângelo

Ônibus da Viação Tiaraju na Rua Antunes Ribas 

Infraestrutura
Marcos Demeneghi

Uma campanha de conscientização, com foco 
na separação de resíduos deverá ser lançada em fe-
vereiro de 2018.  A campanha terá como o objetivo 
despertar a consciência da população para a sepa-
ração correta dos resíduos domésticos, situação que 
não está ocorrendo e tem ocasionado prejuízos ao 
meio ambiente e às famílias trabalhadoras da reci-
clagem. 

O anúncio da campanha, foi feito pelo secretário 
municipal do Meio Ambiente, Francisco Medeiros, 
durante reunião com o prefeito Jacques Barbosa e a 
presidente da Associação de Reciclagem e Educação 
Ambiental Ecos do Verde Martiane Nicoletti e o se-
cretário Adair Tomazi.

Martiane justifi ca a necessidade desta ação de 
governo mais incisiva porque, segundo a presidente, 
o volume de material separado corretamente e le-

vado para a triagem tem apresentado redução, com 
consequente queda na renda das 36 famílias que se 
mantêm com a venda dos resíduos recicláveis. Ela 
diz que para reverter esta situação que reduziu os 
ganhos é preciso trabalhar informações para a cons-
cientização da população.

FESTAS DE FINAL DE ANO
Esta época de festas de fi nal de ano, período em 

que aumenta consideravelmente a geração de resí-
duos recicláveis, o Governo Municipal, através da 
Secretaria do Meio Ambiente, e a Associação Ecos 
do Verde, apelam para que a comunidade separe e 
acondicione corretamente o lixo seco e o úmido, fa-
cilitando a triagem pelos trabalhadores, incremen-
tando a renda das famílias e contribuindo para a 
preservação do meio ambiente. 

 Campanha alertará sobre a importância da 
correta separação do lixo no município
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Avenida Rio Grande do Sul 
ganha faixa elevada

Faixa está sendo instalada no trecho entre as ruas Marquês do Herval e 
Marechal Floriano, sentido oeste/leste, próximo ao Hospital da Unimed

Funcionários trabalharam durante a semana na instalação da faixa elevada

O Departamento Municipal 
de Trânsito (DMT) está instalan-
do uma faixa de pedestres ele-
vada na Avenida Rio Grande do 
Sul, trecho entre as ruas Marquês 
do Herval e Marechal Floriano, 
sentido oeste/leste, próximo ao 
Hospital da Unimed. O diretor do 
DMT, Gerson Rodrigues pede a 
atenção aos usuários que utilizam 
o trecho, em função das obras.

Segundo ele, a sinalização co-

meçou a ser instalada na terça-
-feira, 26, e a expectativa é de 
que até esta sexta-feira, dia 29, a 
faixa de segurança elevada esteja 
concluída, como obstáculo para 
conter o excesso de velocidade 
registrada no trecho. 

“Manter o trânsito ordenado e 
garantir segurança aos usuários do 
sistema viário é um compromisso 
de governo”, assinalou o diretor, 
lembrando que esta é a quinta faixa 

de segurança elevada instalada em 
pontos estratégicos da cidade neste 
primeiro ano de gestão. 

Para Rodrigues, 2017 foi um 
ano dedicado à reconstrução da 
sinalização viária de Santo Ânge-
lo, aliado ao trabalho de moder-
nização do trânsito e de campa-
nhas educativas, ações focadas 
na preservação da vida com a re-
dução do número de acidentes na 
área urbana.

Segurança
Marcos Demeneghi

RS registrou quase dez 
mil infrações somente 

no feriado de Natal
Da zero hora da sexta, do dia 22, até a meia-

-noite da segunda-feira, dia 25, 23.683 veículos 
foram alvo de fi scalização dos órgãos de trânsito 
no Estado na 82ª edição da Viagem Segura. Na 
operação realizada pela Polícia Rodoviária Fede-
ral, DetranRS, Brigada Militar e Comando Rodo-
viário da BM, foram registradas 9.429 infrações, 
recolhidos 761 veículos e retidos 171 documentos 
de habilitação.

Apesar do esforço conjunto dos órgãos de trân-
sito para a redução da acidentalidade, chegou a 189 
o número total de acidentes, que resultaram em 11 
mortes no local (média de 2,75 por dia) e 146 feri-
dos. No Natal do ano passado, foram 23 mortes em 
três dias da operação de Natal, considerando as ví-
timas que vêm a óbito em até 30 dias pós-acidente.

Últimos dias para a 
quitação do IPVA com 

desconto máximo 
O contribuinte interessado no desconto máxi-

mo previsto no Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) de 2018, que po-
derá chegar a 24,73%, tem ainda alguns dias para 
efetuar a quitação antecipada. Nesse período, que 
termina no próximo dia 2 de janeiro, o motorista 
tem uma redução de 3% sobre o valor do imposto e 
pode se valer também da Unidade de Padrão Fiscal 
(UPF) de 2017, antes da atualização na virada do 
ano prevista em 3,09%. 

Para alcançar o desconto máximo de 24,73% 
sobre o IPVA 2018, o contribuinte tem que somar 
as vantagens dos programas do Bom Motorista e 
do Bom Cidadão. Os condutores que não recebe-
ram multas nos últimos três anos têm dedução 
de mais 15%. Para quem não foi multado há dois 
anos, o índice é de 10%; e quem fi cou um ano sem 
infrações, o abatimento é de 5%.

O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dá aos 
proprietários de veículos que acumularam no míni-
mo 100 notas fi scais no programa Nota Fiscal Gaú-
cha mais 5% de desconto, válidos para pagamentos 
antecipados ou não. Mais informações podem ser 
obitidas no site: http://www.ipva.rs.gov.br

CNH digital já está disponível para condutores do RS

A versão impressa continuará sendo emitida normalmente, 
mas o condutor poderá dirigir apenas com a CNH-e

Douglas Mafra / DetranRS
Condutores gaúchos já podem acessar a ver-

são eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH-e) em seus smartphones. Previsto para 1º 
de fevereiro, o serviço foi disponibilizado pelo De-
tranRS antes do prazo, sendo o Rio Grande do Sul 
um dos seis primeiros Estados do país a adotar o do-
cumento digital . O serviço funciona por meio de um 
aplicativo gratuito, que pode ser baixado pela Google 
Play Store e pela App Store. 

A CNH-e só pode ser gerada para quem tem a úl-
tima versão da CNH impressa, que conta com um QR 
Code (código escaneável em aparelhos eletrônicos). 
O código está disponível nos documentos de habili-
tação emitidos a partir de 02 de maio de 2017. Antes 
de baixar o app, o condutor deve ter um número de 

celular e um endereço de e-mail cadastrados na base 
do Denatran. Para isso, as opções são duas: dirigir-
-se a qualquer CFC, informar os dados - caso não 
estejam atualizados - e então realizar um cadastro 
no Portal de Serviços do Denatran; ou, ainda, para 
quem possui certifi cação digital, comunicar todos os 
dados diretamente no Portal do Denatran.

A versão impressa continuará sendo emitida nor-
malmente, mas o condutor poderá dirigir apenas 
com a CNH-e. Nesse caso, deverá atentar para o fun-
cionamento de seu smartphone, já que, para efeitos 
de fi scalização, se o aparelho estiver descarregado, 
será considerado que a CNH não está sendo portada. 
A CNH-e é acessível offl ine, sem necessidade de co-
nexão wi-fi  ou dados móveis habilitados. 
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