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Exped iente Jornal Integração
CIRCULAÇÃO SEMANAL

O suplente de vereador
de Palmares do Sul, Ro-
berto Boeira (PDT), anun-
ciou nesta semana uma
emenda de R$ 120 mil que
será destinada do Hospi-
tal São José. Em março
deste ano, quando assumiu
a cadeira no Legislativo
palmarense por 30 dias,
Roberto, além de várias
reivindicações feitas jun-
to ao Executivo para a co-
munidade, foi em busca de
recursos para o Hospital
através do deputado fede-
ral Pompeo de Mattos.
“Os argumentos do Rober-
to foram muitos e tão con-
vincentes que estamos
destinando essa emenda
para custeio ao Hospital
São José, um recurso que
será investido na veia, que
irá beneficiar diretamente
a comunidade de Palmares
e região. Quando fizemos
para a saúde, fizemos para
todos. É o que o Roberto
fez e estamos fazendo.
Compromisso firmado”,
disse Pompeo.

Roberto agradeceu a
parceria com o deputado

Suplente de vereador Roberto
Boeira anuncia emenda de
R$ 120 mil ao Hospital São José
Emenda destinada pelo deputado federal Pompeo de Mattos foi articulada em março e será
investida na compra de um novo aparelho de raio-x para o Hospital São José

federal. “Agradeço ao
Pompeo, em nome de toda
a comunidade e do Hospi-
tal São José. Recurso esse
que chegará em boa hora”,
comentou o pedetista. Bo-
eira lembrou que a emen-
da inicial seria de R$ 100
mil, mas com sua articu-
lação, o valor total será de
R$ 120 mil, que será in-
vestido na compra de um
novo aparelho de raio-x
para o Hospital. “Fiquei
sabendo que a o aparelho
de raio-x havia queimado,
estava com problemas.

Então entrei em contato
com o presidente Roberto
Dutra e consegui articular
junto ao deputado esses
R$ 20 mil a mais para po-
dermos contribuir com o
Hospital na aquisição des-
te novo aparelho”, desta-
cou Roberto.

“Quando comunica-
mos que nosso aparelho
de raio-x havia queima-
do, prontamente o Rober-
to Barbeiro articulou jun-
to ao deputado uma am-
pliação do valor para po-
dermos fazer essa aquisi-

ção. Em uma rapidez im-
pressionante, o deputado
Pompeo agilizou isso e
fomos contemplados
com essa emenda. O apa-
relho de raio-x é impor-
tantíssimo para a comu-
nidade, onde sem ele os
pacientes teriam que se
deslocar para outras ci-
dades, gerando custos a
todos. Agradecemos ao
Roberto e ao deputado.
Quem ganha é a comuni-
dade”, disse o presiden-
te do Hospital Roberto
Dutra.

Gasol ina mais barata é
possível ou é ano eleitoral?
A Petrobras anunciou uma nova redução no preço

da gasolina vendida às refinarias, desta vez de R$ 0,15.
A partir desta sexta-feira, 29, o litro médio do combus-
tível passa de R$ 3,86 para R$ 3,71, uma diminuição
de R$ 3,88% no valor.

Como o preço do repasse de combustíveis pela Pe-
trobrás às refinarias é um dos itens calculados no pre-
ço final, isto é, quanto o consumidor paga na bomba
pela gasolina, a expectativa é de uma redução nos pró-
ximos dias, chegando a aproximadamente R$ 0,11 em
média.

O novo valor foi aprovado após aval do Conselho
de Administração da Petrobrás à Diretriz de Formação
de Preços no Mercado Interno a ser aplicada aos deri-
vados de petróleo e gás natural comercializados nacio-
nalmente. Essa diretriz, no entanto, não altera a políti-
ca de equilíbrio de preços da empresa com o mercado
internacional.

Esta é a segunda redução seguida anunciada pela
petroleira em julho. Na semana passada a Petrobrás
determinou uma redução de R$ 0,20 no preço médio
sobre o valor comercializado em maio, que era de R$
3,86.

O preço médio do litro da gasolina caiu 2,9% pela
quarta semana seguida, passando de R$ 6,07 para R$
5,89 nos postos do país. De acordo com levantamento
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) realizado entre os dias 17 e 22 de
julho e divulgado nesta sexta-feira, o combustível fi-
cou R$ 0,18 mais barato no período. O valor é o mais
baixo registrado pela agência desde julho do ano pas-
sado, quando marcava R$ 5,81.

No Rio Grande do Sul o preço médio apurado é de
R$ 5,80, abaixo do resultado nacional. Desde que en-
trou em vigor a redução da alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos es-
tados, a gasolina foi o combustível que mais recuou.
Ficou 20,2% mais barata.

De acordo com a imprensa, desde quando Caio Paes
de Andrade assumiu a estatal, ele tem sido pressiona-
do pelo governo federal, ou seja, pelo presidente Jair
Bolsonaro, a reduzir o preço dos combustíveis, para
tentar reverter a desvantagem diante de Lula anuncia-
da nas pesquisas de intenção de voto.

O que nos leva a pensar em duas opções: a primei-
ra, já noticiada pela mídia, de que o governo Bolsona-
ro está buscando meios para se reeleger, ou a segunda,
a esperança de todo brasileiro, que é possível sim ter-
mos combustíveis com preços acessíveis no país, no
momento em que não houver pessoas dispostas a rou-
bar mais do que trabalhar pelo bem comum dos brasi-
leiros.
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