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Caminhoneiros

Colatto debate Lei com Transportadores de Cargas e empresários do setor
Fotos: Euclides Staub/JI

São Miguel do Oeste
Sindicato das
Empresas de Transporte de Cargas realizou
um debate na noite de terça-feira (30), com a classe
para discutir a lei que regulamenta a proﬁssão de
motorista no país. O
encontro aconteceu no
salão nobre da prefeitura
e teve a participação do
Movimento União Brasil
Caminhoneiro, Fetransesc e do deputado federal
Valdir Colatto. O deputado trabalha na alteração
da lei que está em vigor.
Segundo o parlamentar, o
novo projeto de lei pretende corrigir os problemas
enfrentados com a lei em

O

vigor. Segundo ele, o novo
projeto já foi aprovado
pela comissão especial e
está pronto para ser votado em plenário. O deputado anotou os pontos que
precisam mudar na lei,
apontados pelos trabalhadores, e vai levar para Brasília.
Segundo o diretor de
assuntos econômicos da
Fetransesc, Darci Zanotelli, os pontos principais
foram levantados e vão
ser encaminhados ao congresso nacional. Ele disse
que a entidade defende a
permanência da jornada
de oito horas para os motoristas. Outro ponto que
preocupa o setor são os

pedágios. Zanotelli disse
que as concessionárias
não podem cobrar os valores dos eixos erguidos e
nem a parte do reboque
que não está sendo usada.
Também defende alterações na forma de pesagem
dos caminhões nas balanças instaladas em rodovias pelo país. De acordo
com o diretor da entidade,
o controle deve observar o
peso bruto da carga e não
por eixo como ocorre hoje.
Outra questão apontada
no encontro foi a ﬁscalização do Inmetro. Segundo
Zanotelli, não é admissível que na compra de um
caminhão novo, que já
vem com o tacógrafo afe-

rido, o caminhoneiro precise fazer novamente a aferição.
Por último Zanotelli
disse que os caminhoneiros podem fazer nova paralização no dia da votação
do projeto da lei dos motoristas.
Os representantes da
região sugeriram que a
categoria pare os caminhões quando a matéria
for votada em plenário. Se
o projeto não for aprovado, os caminhoneiros
podem desencadear uma
nova greve geral. O projeto, que já passou pela
comissão especial, ainda
não tem data para ser votado em plenário.

Biblioteca Pública José de Alencar completa 53 anos de criação este mês
São Miguel do Oeste
Secretaria Municipal
de Cultura Lazer e
Turismo prepara atividades especiais neste mês
para comemorar o aniversário de 53 anos da Biblioteca Pública Municipal
José de Alencar.
No sábado, dia 10, a
biblioteca atenderá o
público com serviços de
empréstimo e devolução

A

de material, cadastro de
usuários, contação de histórias, espaço infantil e
presença de personagens
do folclore brasileiro,
além de Exposição Mitos e
Lendas vinda em parceria
com o SESC.
A secretaria também
prepara o lançamento da
campanha de criação do
slogan e mascote da biblioteca, que envolverá os

alunos de escolas públicas
e privadas, a partir do terceiro (3º) ano do Ensino
Fundamental ao terceiro
(3º) ano do Ensino Médio.
Outra ação, segundo a
bibliotecária Maria Regina Andreatto, é a realização da Campanha de Arrecadação de Livros, enfocada no lema “Agosto é o
mês de aniversário da
Biblioteca Pública. Vamos

presenteá-la com livros e
gibis?”. Os interessados
efetuar sua doação podem
repassar o material à
biblioteca ou nos pontos
de coleta.
Nos dias 12 a 23 de
agosto, a equipe da biblioteca se dedica para atender às escolas, desenvolvendo a Exposição Mitos e
Lendas, contação de histórias a partir do Folclore

Brasileiro, oﬁcina de ori-

gami e espaço para leitura.
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