
Desde sábado, o assunto 
de Vera Cruz é a morte do 
empresário Everton Luis 
Schuh, baleado após assal-
to na padaria da família. Foi 
o primeiro caso de latrocí-
nio do ano no município e 
deixou toda a cidade cons-
ternada. As homenagens 
foram no fim de semana, 
junto ao ginásio do Clube 
Vera Cruz. No domingo à 

tarde, após a despedida, 
as flores e as coroas foram 
levadas para a frente da 
Padaria Roque Schuh, local 
onde iniciou o crime, e para 
a lateral do prédio da fuma-
geira, onde foi disparado o 
tiro fatal que atingiu Gucho. 
Quem passou pelos dois 
locais se emocionou. Teve 
oração em frente às flores e 
o pedido de justiça.

50 mil pés de flores foram 
plantados em Santa Cruz 
do Sul em preparação à 
Oktoberfest. Eles estão nos 
principais acessos à cida-
de, aeroporto e nas ruas 

Marechal Deodoro e Co-
ronel Oscar Jost. A partir 
da segunda quinzena de 
agosto, mais 40 mil mu-
das serão distribuídas em 
outros pontos.

A Companhia Riogranden-
se de Saneamento (Cor-
san) começa nesta semana 
a limpeza dos 21 reservató-
rios de água de Santa Cruz 
do Sul. O serviço deve ser 
concluído até o dia 24 de 
julho e pode ocasionar 
falta de água em alguns 
pontos. Segundo a gerente 
local da Corsan, Rosângela 
Freitas dos Santos, a com-
panhia está organizando a 

ordem de onde a limpeza 
será feita, a fim de divul-
gar à comunidade, para 
que todos se organizem e 
saibam em que momentos 
pode acontecer o desabas-
tecimento. “É um serviço 
muito importante, feito em 
todos os municípios abas-
tecidos pela Corsan, para 
evitar a contaminação e 
garantir uma água saudá-
vel”, destaca.

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) come-
çou na sexta-feira a revisão 
de benefícios que apresen-
taram indícios de irregula-
ridades. A meta é analisar 
cerca de três milhões de 
pagamentos suspeitos 
pelos próximos 18 meses.  
A força-tarefa montada 
pelo órgão também vai 
permitir que pedidos de 
benefícios que estão pen-
dentes de análise há mais 
de 45 dias possam ser 
avaliados. Segundo o INSS, 
nas próximas semanas, 
os segurados que tiverem 

algum tipo de inconsistên-
cia receberão notificação 
por meio de seus bancos. 
Uma carta também poderá 
ser enviada à residência do 
segurado, caso seja neces-
sário efetivar o contato. No 
primeiro semestre, antes 
do início da revisão, 806 
mil notificações foram 
enviadas para que os se-
gurados esclareçam incon-
sistências encontradas no 
pagamento dos benefícios. 
A revisão é fruto da lei de 
combate a fraudes previ-
denciárias, sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.
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Uma cidade consternada

Para a Oktoberfest

Limpeza de reservatórios

INSS de olho

A Associação dos Jovens 
Empreendedores de Vera 
Cruz (Ajevec) realiza nos 
dias 23 e 24 de julho, um 
Workshop sobre controles 
financeiros. A programação 
ocorre na sala de cursos da 
Acisa, das 19 às 23 horas, e 
o investimento para cada 
associado Ajevec é de R$ 
60 e para não-associado, 
R$ 120. O evento, que tem 
a parceria do Sebrae, vai 
fazer o empresário refletir 
sobre “o que acontece com 
a sua empresa que não 
consegue se manter em 
uma crescente, fazendo 
investimentos e tendo boa 
rentabilidade?” 

A Receita Federal 
começou a pagar ontem 
o 2º lote de restituições 
do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 
2019, e as restituições 
residuais dos exercícios 
de 2008 a 2018. Serão 
depositados R$ 5 
bilhões para 3.164.229 
contribuintes. 

Ajevec

Restituições
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