
O sinal da operadora 
Vivo apresentou falhas em 
pelo menos três cidades 
da região na quarta-fei-
ra. O problema começou 
a ser notado por volta das 
14h45min nos municípios 
de Santa Cruz, Vera Cruz e 
Passo do Sobrado. Serviços 
como ligações, internet e 
mensagens não funciona-
vam. O Grupo Arauto conta-
tou com a operadora para 
entender o defeito. Ela disse 
que as dificuldades de utilização de serviços de voz e da-
dos móveis eram devido ao rompimento de cabo óptico, 
ocasionado por poda de árvore. De acordo com a Vivo, as 
equipes atuaram para que o problema fosse solucionado 
no menor prazo possível.
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VIVO SEM SINAL

CAMPANHA DO CPERS

EXPOSIN

A fim de fomentar a liberdade de expressão e o pensa-
mento crítico nas escolas, o 18º Núcleo CPERS/Sindicato, 
com sede em Santa Cruz, lançou na quarta-feira, dia 7, 
a campanha “Abrace o seu Professor”. O ato aconteceu 
na Praça Getúlio Vargas e reuniu cerca de 100 pessoas, 
entre professores, alunos e apoiadores. Conforme Cira 
Kaufmann, a entidade tem percebido uma tentativa de 
criminalização dos professores. “Estão colocando o pro-
fessor como doutrinador, como se fizessem mau para os 
alunos, para a educação, e sabemos que não é assim. Há 
um movimento de criminalização do professor, quando é 
o professor que recebe atrasado, que não tem reposição 
salarial há quatro anos”, destaca. 

Nesta sexta, durante a Exposin, ocorre o Dia da Melhor 
Idade. A programação inicia pela manhã, com a recepção 
dos grupos e do público para a programação festiva. À 
tarde, o ponto alto será a escolha da nova Rainha, Prin-
cesas e Simpatia da Terceira Idade de Sinimbu e, pela 
primeira vez, escolha do Rei. O baile, após a escolha, será 
o momento de integração. A animação será da Bandinha 
Boa Vontade. Para a escolha da nova corte, uma surpresa 
está sendo preparada. Conforme a coordenadora do CRAS 
de Sinimbu, Patrícia Knod, o evento será diferente dos 
realizados nos últimos anos.

A Exposin começou na noite de ontem e se estende 
até domingo, no pátio da Comunidade Católica. O in-
gresso ao parque é gratuito. Já os bailes no pavilhão da 
Comunidade Católica – com exceção do da Terceira Idade 
– terão cobrança de ingresso na hora.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· ATAQUES A BANCO
Três ataques a banco foram registrados na 
madrugada de ontem no Estado. Os casos 
foram em Joia, Casca e Mato Castelhano. 
No primeiro ataque, por volta das 3 horas, 
pelo menos oito homens foram flagrados 
por uma guarnição da BM ao tentar atacar 
caixas eletrônicos do Banrisul. Os criminosos 
haviam arrombado a porta quando a BM 
chegou. Ao avistarem os policiais, o grupo 
efetuou disparos e fugiu. Em Casca, o ataque 
simultâneo a agências do Banco do Brasil e 
da Caixa Federal ocorreu cerca de uma hora 
depois. Nesta ocorrência, os bandidos che-
garam a explodir caixas eletrônicos. Houve 
confronto com os policiais e os criminosos 
também fugiram. Em Mato Castelhano, 
os bandidos arrombaram um posto do 
Banrisul, à margem da rodovia que corta o 
município. O crime foi por volta das 4 horas.

· TENTATIVA DE SUICÍDIO NA 386
Uma mulher se jogou da ponte sobre o Rio 
Taquari, entre Estrela e Lajeado, na manhã 
de ontem. Ela alegava que a vida não tinha 
mais sentido. Os Bombeiros até tentaram 
impedir que ela caísse na água, mas sem 
sucesso. A alternativa foi se posicionar no 
rio com um bote e fazer o resgate assim que 
ela se atirasse. Após a queda, a guarnição 
resgatou a mulher, aparentemente sem fe-
rimentos graves. A vítima foi encaminhada 
ao Hospital Bruno Born. O trânsito chegou 
a ficar bloqueado, em meia-pista, por 45 
minutos na BR-386. 

NO PAÍS

· MAIS DA REFORMA
O presidente eleito Jair Bolsonaro se 
reuniu ontem com parlamentares para 
negociar parte da reforma da Previdên-
cia. A finalidade foi garantir a aprovação 
ainda este ano de algumas propostas de 
tramitação mais simples no Congresso 
Nacional. Em meio a dificuldades pela 
falta de consenso no Congresso, Bolsonaro 
indicou que a negociação passe a buscar a 
aprovação de medidas que não alterem a 
Constituição. Segundo ele, a aprovação da 
reforma da Previdência é um avanço tam-
bém para buscar soluções para as contas 
públicas. “O que queremos é votar alguma 
coisa o quanto antes”, ressaltou Bolsonaro.

· BOLETOS BANCÁRIOS
A partir deste sábado, boletos vencidos 
poderão ser pagos em qualquer banco 
ou correspondente e não apenas na insti-
tuição financeira em que foram emitidos. 
Isso será possível com a conclusão da 
implementação da Nova Plataforma de Co-
brança (NPC), sistema desenvolvido pela 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
em parceria com os bancos. Na última 
fase do processo, passa a ser obrigatório 
o cadastramento de títulos referentes a 
faturas de cartão de crédito e doações no 
novo sistema. Segundo a Febraban, além 
da praticidade, a implementação da NPC 
torna o processo de pagamento via boleto 
mais seguro, sem risco de fraudes.
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