
O presidente Jair Bolsona-
ro determinou a suspen-
são do uso de radares de 
fiscalização de velocidade 
móveis em rodovias fede-
rais. A ordem foi publicada 
ontem e dada ao Ministé-
rio da Justiça, responsável 
pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). O despa-
cho não especifica quando 
a medida entra em vigor. 
Na segunda-feira, Bolso-

naro havia afirmado que 
pretendia acabar com os 
radares móveis no país 
já na semana que vem. 
Na ocasião, disse que se 
tratava de uma decisão 
dele próprio e que era “só 
determinar à PRF que não 
use mais”. O presidente, 
no entanto, afirmou que 
poderia voltar atrás se 
alguém “provar que esse 
trabalho é bom”.

Cerca de 8 mil usuários 
dos serviços do SUS foram 
convocados no começo 
do ano para fazer o reca-
dastramento do cartão em 
Santa Cruz do Sul. Entre-
tanto, 5,7 mil pessoas não 
compareceram. Diante 
disso, 5,2 mil cartões SUS 
acabaram sendo desativa-
dos e os usuários não têm 
mais acesso a procedimen-
tos eletivos, como con-
sultas, cirurgias e exames. 
Apenas o atendimento 
de urgência e emergência 
será mantido. Os nomes 

das pessoas que tiveram 
os documentos cancela-
dos estão no Portal Arau-
to. Para voltar a ter acesso 
aos demais serviços da 
saúde, será necessários 
fazer um novo Cartão SUS. 
A Secretaria de Saúde 
prepara agora a segunda 
fase do recadastramento, 
prevista para novembro. 
20 mil pessoas serão cha-
madas. No entanto, será 
um novo grupo. Quem já 
foi chamado e não fez a 
atualização teve o docu-
mento cancelado.

Uma ação civil pública do 
Ministério Público Federal 
de Santa Cruz do Sul, de 
dezembro do ano passado, 
fez ampliar a prestação 
de serviço postal pelos 
Correios em loteamentos 
de Vera Cruz. Há cerca de 
três semanas, moradores 
do Monte Belo, Bela Vista 
I, II e III, Jardim Tropical, El 
Álamo e Belo Horizonte 
estão recebendo corres-
pondências e encomendas 
diretamente no domicí-
lio. Segundo os Correios, 
toda vez que uma área 
se expande e a carga de 
correspondências aumenta 

para um determinado local 
na cidade, é necessário um 
estudo das novas ruas e 
zonas do bairro (a partir 
do mapeamento realiza-
do pelo órgão municipal 
responsável) para a rea-
dequação da entrega. O 
processo ocorre através 
do chamado “Sistema de 
Distritamento”. Por meio 
desse estudo, é possível 
levantar a quantidade de 
carga a mais que a unida-
de receberá e o número 
de carteiros que serão 
necessários para realizar 
a entrega domiciliária nos 
novos locais.
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Fim dos radares

Cancelamento do Cartão SUS

Área ampliada dos Correios

A CDL Santa Cruz realiza 
o quarto sorteio da Cam-
panha CDL Presente com 
Você, nesta sexta-feira. O 
evento ocorre a partir das 
17 horas, na Casa da CDL, 
junto à Praça Getúlio Var-
gas. Numa pesquisa feita 
com os lojistas ao longo da 
semana em números reais, 
pode-se dizer que 72,7% 
das empresas pesquisadas 
apresentaram crescimento 
nas vendas, enquanto que 
9,1% permaneceram no 
mesmo patamar do ano 
passado. Segundo o presi-
dente da CDL Santa Cruz, 
Márcio Farias Martins, o 
Dia dos Pais é a terceira 
data mais importante do 
comércio, atrás apenas do 
Natal e do Dia das Mães. 
“Os números refletem a 
realidade da economia, 
que ainda não está reagin-
do da forma que se espera. 
Mas entendemos que até 
o final do ano pode-se me-
lhorar ainda o desempe-
nho”, apontou. Atualmente, 
84 lojistas participam da 
Campanha CDL Presente 
Com Você.
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