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A Defesa Civil Estadual emitiu, na tarde des-
ta quarta-feira (15/7), um alerta para possi-
bilidade de inundação em 17 cidades gaú-
chas,em decorrência da chuva acumulada 
prevista a partir desta quinta (16/7). O alerta 
tem vigência de 48 horas e foi emitido em 
razão do risco hidrológico (inundações) nas 
bacias dos rios Gravataí, Sinos, Caí e Taquari.
O aviso é válido para cidades de Alvorada, 

Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Encan-
tado, Estrela, Gravataí, Lajeado, Montene-
gro, Muçum, Novo Hamburgo, Porto Ale-
gre, Roca Sales, Santa Tereza, São Leopoldo, 
São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul.
Ao longo da quinta-feira (16/7) as chu-

vas retornam ao Estado, acumulando os 
maiores volumes novamente na meta-
de norte gaúcha, onde o solo já se encon-
tra saturado e os rios, acima da normalida-
de em função da chuva dos últimos dias.
Os prognósticos indicam que a maior 

parte da chuva prevista deve virar es-
coamento superficial, contribuindo ra-
pidamente com a elevação dos rios nas 
bacias da metade norte, bem como po-
tencializando a ocorrência de inundações.
As maiores respostas em função das chu-

vas devem ocorrer principalmente em ní-
vel de sub-bacia, ou seja, em córregos, 
arroios e rios de menor ordem, além de 
bacias com rápida resposta, como Taqua-
ri-Antas, Pardo e Caí, e também nas bacias 
do Sinos e Gravataí, as quais seguem com 
níveis acima dos limites de inundação.

A Defesa Civil Estadual, juntamente com a Sala 
de Situação da Secretaria do Meio Ambiente 
e Infraestrutura, segue acompanhando a evo-
lução das chuvas previstas a partir desta quin-
ta (16). As nove Coordenadorias de Defesa 
Civil estão com todas as equipes técnicas mo-
bilizadas para prestar suporte aos municípios.

Na sexta-feira (17/7), as instabilidades per-
dem força e a chuva só ocorre no norte gaú-
cho, no período da manhã, e ainda assim de 
forma isolada e fraca intensidade. No restan-
te do Estado o tempo mistura sol com nuvens.
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Levantamento aponta 245 ataques de 
Bolsonaro à imprensa no primeiro semestre

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) di-
vulgou novo levantamento, com dados atualizados, 
sobre o número de ataques do presidente Jair Bol-
sonaro contra a imprensa. No primeiro semestre des-
te ano, foram monitoradas 245 ocorrências. Dentre 
elas, 211 foram categorizadas como descredibiliza-
ção da imprensa, 32 como ataques pessoais a jorna-
listas e duas como ataques contra a própria entidade.

Os dados apresentados contemplam declarações 
em redes sociais, como as feitas em suas lives pu-
blicadas no YouTube e em postagens em sua con-
ta pessoal no Twitter. Além disso, foram apuradas 
manifestações do chefe do Executivo federal em 
vídeos de entrevistas coletivas em frente ao Palá-
cio do Alvorada e transcrições de discursos e en-
trevistas disponibilizadas no portal do Planalto.

DADOS ABRANGEM DECLARAÇÕES EM LIVES PUBLICADAS NO YOUTUBE, CONTA PESSOAL NO TWITTER, VÍDEOS DE 
ENTREVISTAS COLETIVAS E TRANSCRIÇÕES DE DISCURSOS

A Federação defende que essa postura do presi-
dente estimula a violência contra jornalistas, por 
parte da população. Dentre os exemplos citados 
para sustentar essa argumentação estão o caso do 
repórter Renato Peters, em 10 de abril, em São Pau-
lo, que teve o microfone arrancado por uma apoia-
dora do presidente, quando estava ao vivo. Outras 
situações mencionadas foram perseguições em 
Salvador e agressões físicas em Brasília, além de 
Porto Alegre e Fortaleza, todas por bolsonaristas.

União da categoria
Em 30 de junho, entidades se mobilizaram e protoco-

laram uma ação contra a omissão do governo federal 
na promoção de segurança na atuação de jornalistas. 
Assinaram o documento a Fenaj, o Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais do Distrito Federal, o Instituto Vladi-
mir Herzog, o Intervozes – Coletivo Brasil de Comuni-
cação Social, o Repórteres sem Fronteiras e a Artigo 19.
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4ª parcela do Auxílio Emergencial começa a ser 
paga no dia 20 a beneficiários do Bolsa Família

PARA OS DEMAIS TRABALHADORES, 4ª E 5ª PARCELAS DO BENEFÍCIO SEGUEM SEM DEFINIÇÃO.

Começa na próxima segunda-feira (20) o pagamen-
to da quarta parcela do Auxílio Emergencial de R$ 
600 para quem recebe o Bolsa Família. Esses be-
neficiários têm calendário distinto dos demais tra-
balhadores inscritos no aplicativo e site do Auxílio.
Os pagamentos para esse grupo são feitos da 
mesma forma que o Bolsa Família, de acor-
do com o Número de Identificação Social (NIS). 
Os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais 
duas parcelas de R$ 600, seguindo o calendá-
rio de pagamentos do próprio programa. Assim, 
a quinta parcela será paga entre 18 e 31 de agosto.
Veja calendário:
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