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MELHORIAS

FELIZCIDADE NA PRAÇA É CANCELADO 

Quem circula pelo interior de Vera Cruz percebe a 
limpeza de sarjetas em diversas localidades. O serviço 
é realizado pelas secretarias de Obras, Saneamento e 
Trânsito e de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, 
que aproveitam os dias úmidos, quando é inviável aten-
der solicitações em muitas propriedades. Três frentes de 
trabalho atuam nas melhorias desde a semana passada. 
Uma equipe realiza serviços em Mato Alto e Linha Henri-
que D’Ávila, atendendo proposição oriunda da Câmara 
de Vereadores. Servidores das duas pastas também 
atuam às margens da VRS-836, em Ferraz. O trabalho é 
executado em parceria com o DAER, que é responsável 
pelo trecho. Outra equipe está na região de Tapera, Entre 
Rios e Fundinho. 

Além da limpeza, na quarta-feira, dia 4, foi iniciado 
o alargamento da Travessa Becker. A melhoria atende 
solicitação de motoristas, especialmente de empresas de 
transporte coletivo. O trecho inicial, nas duas primeiras 
curvas entrando por Linha Sítio, era bastante estreito, 
o que dificultava a trafegabilidade e colocava em risco 
condutores e passageiros. De acordo com o secretário 
Gilson Becker, foi realizado licenciamento ambiental e 
retirada da vegetação necessária para o alargamento. 
Na próxima semana, o trecho deve receber cascalho. 

O FelizCidade na Praça, que iria acontecer neste do-
mingo, dia 8 de julho, a partir das 13 horas, foi cancelado 
em virtude da previsão do tempo. A meteorologia aponta 
chuva torrencial para o fim de semana, o que impede a 
realização do evento. Conforme o secretário de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer de Vera Cruz, Marcelo Carvalho, 
uma nova data será divulgada no início da semana que 
vem. Além de apresentações culturais e do show de cães 
e gatos adestrados, o FelizCidade teria a participação 
de expositores. No artesanato, patchwork, pintura em 
tecido, dentre outros. Na gastronomia, cerveja artesanal, 
pastel, nega maluca, bolinho e muitas outras atrações. 
Agora, é esperar para saber qual será a nova data.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· REFORÇO NA SEGURANÇA
O governo do Estado reforçou a Segu-
rança Pública com 949 novos servidores. 
A contratação dos profissionais aposen-
tados, reservistas e temporários, que 
vão atuar na Brigada Militar, no Corpo 
de Bombeiros Militar, na Polícia Civil, na 
Susepe e no Instituto-Geral de Perícias 
(IGP) está publicada no Diário Oficial 
do Estado de ontem. Os servidores vão 
trabalhar em atividades administrativas 
e internas, videomonitoramento, con-
trole de tornozeleira eletrônica, patru-
lha escolar, policiamento comunitário, 
ambiental e fazendário, guarda externa 
de presídios, guarda de prédios públicos, 
ensino e treinamento, apoio às funções 
de bombeiro.

· ATAQUE A BANCO
Pelo menos 10 homens armados ata-
caram duas agências bancárias, uma 
lotérica e uma agência dos Correios em 
Jaquirana, na Serra Gaúcha, na tarde des-
ta quinta-feira. De acordo com a Brigada 
Militar, o Banco do Brasil, na avenida Cen-
tral, o Banrisul, na avenida Vera Cruz, uma 
lotérica na mesma rua e uma agência dos 
Correios foram alvos dos assaltantes por 
volta das 13h30min. Cordões humanos 
foram feitos com as vítimas, que, em caso 
de chegada da BM ou Polícia Civil, seriam 
usadas como escudos para os criminosos. 
Os assaltantes fugiram em um veículo 
Tiida vermelho. Ninguém ficou ferido.

NO PAÍS

· SARAMPO
Foi confirmada ontem a morte de um 
menino de 7 meses, diagnosticado com 
sarampo em Manaus. É a primeira morte 
registrada no Amazonas desde março e a 
terceira no Brasil - as outras duas ocorreram 
em Roraima. Um outro caso suspeito de 
morte pela doença está sob investigação. 
Até o momento, 271 casos de sarampo 
foram confirmados desde março deste ano.

· VIAGEM À EUROPA
O Parlamento Europeu aprovou um novo 
sistema de controle para a entrada de 
turistas na Europa. A partir de 2021, os tu-
ristas isentos de visto, como os brasileiros, 
deverão solicitar uma autorização online 
para visitar os países europeus, a um custo 
individual de 7 euros. A partir de agora, o 
procedimento deverá ser formalmente 
adotado pelo Conselho Europeu e vai estar 
operacional até 2021. Completamente ele-
trônico, o sistema é destinado a visitantes 
de países que não precisam de visto para 
a zona Schengen. Atualmente, cidadãos 
de 62 países podem entrar sem visto por 
até 90 dias. O sistema vai recolher dados 
pessoais como o nome, o tipo de docu-
mento de viagem, os dados biométricos 
(combinação de quatro impressões digitais 
e imagem facial), data e local de entrada 
e de saída e possíveis recusas de entrada. 
Serão também feitas perguntas básicas re-
lacionadas com os antecedentes criminais 
e a presença em zonas de conflito.
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