
RECOLHIMENTO DE LIXO
A empresa que faz o recolhimento 
do lixo em Vera Cruz, a Conesul, está 
com dificuldades de levar caminhões 
para Minas do Leão, onde é feito o 
descarte. Então, nesta sexta-feira, 
informa o Departamento do Meio 
Ambiente (DEMA), o recolhimento 
será só no centro. Na próxima 
semana pode sofrer alteração 
também, caso a mobilização 
permaneça. A Acotrali, que faz a 
coleta seletiva, por enquanto está 
com recolhimento normal, mas a 
situação deve durar até que haja 
abastecimento do caminhão.

HOSPITAL VERA CRUZ
O Hospital Vera Cruz tem estoque até 
segunda-feira garantido.  Mas se a 
greve continuar, a situação fica bem 
delicada, explica a coordenadora de 
Desenvolvimento Humano do HVC, 

Cintia Genehr. “Estamos no momento 
com 15 internados. Dependemos 
totalmente das distribuidoras. Hoje 
a farmácia interna abastece toda 
internação e prontoatendimento.  
Com a falta de medicações, num 
primeiro momento precisamos 
cancelar cirurgias eletivas”, explica 
Cíntia.

PRIMAVERA
A empresa Primavera informa 
mudanças nos horários. De Vera 
Cruz para Santa Cruz vão paralisar as 
linhas: 05:45/08:45/09:30/10:15/
11:00/14:30/15:15/16:00/16:30/
17:00/19:15/20:15. De Santa Cruz 
para Vera Cruz, estão suspensas: 
06:30/08:45/09:30/10:15/
11:00/13:45/14:30/15:15/16:45/
18:15/20:00. Os demais horários, 
segundo comunicado da empresa, 
permanecem inalterados.
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COMBUSTÍVEIS
Foi o assunto desta quinta-feira a procura por gasolina, causando filas em todos os 
postos de combustível de Vera Cruz e da região. Pelos contatos atendidos, no Muni-
cípio apenas o Posto Central, ao lado da Padaria Schuh, possuía gasolina no fim da 
tarde de ontem e com previsão de abastecer ainda nesta sexta-feira. Os demais, em 
sua maioria, apenas diesel.

GÁS DE COZINHA
Na tarde de ontem, quinta-feira, o Nosso Jornal contatou com cinco distribuidoras 
de gás de cozinha de Vera Cruz. Com exceção da Distribuidora Ghiel, localizada no 
bairro Arco-Íris, que ainda tinha previsão de atender com o estoque por dois dias, 
as demais anunciaram ao longo do dia que não havia fornecimento e nem previsão 
de normalização.

A Prefeitura de Vale do Sol divulgou 
nota na manhã de ontem, em apoio à 
paralisação dos caminhoneiros. O pre-
feito Maiquel Silva também se mostrou 
contrário ao aumento do preço dos 
combustíveis. Por essas razões, nesta 
sexta-feira, dia 25, só irão funcionar 
os veículos essenciais da Secretaria 
de Saúde do Município. Não haverá 
aula e não terá expediente ao Público 
na Prefeitura. Será realizado somente 
expediente interno.

VERA CRUZ
O prefeito Guido Hoff se reuniu 

na tarde de ontem com o secretariado 
para deliberar sobre o assunto que 
tomou conta do dia dos brasileiros. 
Os veículos destinados à  Secretaria da 
Saúde foram todos abastecidos, assim 
como os que serão utilizados no fim de 
semana, com a realização da gincana. 
“O movimento é mais do que justo, 
desde que não interfira no direito de 
ir vir do cidadão”, apoia o Prefeito. 
Os ônibus para o transporte escolar es-

tão abastecidos e as aulas seguem nor-
malmente. Apenas veículos das obras 
reduziram os trabalhos. Na semana 
que vem será feita nova avaliação, 
informa a Administração Municipal.

A paralisação é uma medida orien-
tada pela Federação dos Municípios 
do Rio Grande do Sul (Famurs). As 
prefeituras gaúchas devem paralisar, 
nesta sexta-feira, dia 25, todos os 
equipamentos e serviços que utilizam 
combustíveis, exceto na área da saúde. 
A decisão foi tomada com base em 
pesquisa realizada pela Famurs junto 
aos prefeitos. 

Dos 497 municípios, 381 anunciaram 
que devem aderir à paralisação. A 
orientação da Famurs é que os muni-
cípios façam uma paralisação por um 
dia considerando os preços abusivos 
praticados, o corte do repasse da Con-
tribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide-combustíveis) aos 
municípios e em apoio aos caminhonei-
ros, que estão em greve há quatro dias.

A Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc) decidiu por cancelar 
aulas em função das paralisações. 
Em nota assinada pelo pró-reitor 
de Graduação, Elenor José Schnei-
der, a Unisc diz que tendo em vista 
o quadro de paralisação por que 
passa o país e visando a preservar a 
segurança de todos, a universidade 
comunica a suspensão das aulas 

na noite de 24 de maio (ontem) e 
na manhã de hoje, sexta-feira, 25 
de maio, em todos os campi da 
Universidade. Caso o mesmo qua-
dro persista durante o dia de hoje, 
a medida será também essa para 
as aulas da tarde e da noite desta 
sexta-feira. 

As aulas serão recuperadas em 
datas a serem comunicadas.

No Vale, expediente interno e sem aula.
Em Vera Cruz, redução nas Obras

Unisc cancela aulas

Correria em busca de combustíveis
Na manhã de ontem, os postos 

que ainda tinham combustíveis em 
Vera Cruz registravam filas. No 
Auto Posto Vera Cruz, em frente 
ao Clube, por exemplo, dezenas de 
motoristas se aglomeravam à espe-
ra de abastecimento. No Posto do 
Ico, a fila durante a tarde chegou na 
frente do Back Supermercado. São 
aos menos três quadras de veículos 
parados.

GARANTIU GASOLINA
Guido Greelmann, de Mato 

Alto, foi um dos que aproveitou 
para encher o tanque na manhã de 
quinta-feira. A gasolina, segundo 

ele, é o que move seu trabalho. “Sou 
agricultor, planto diversos tipos de 
verdura, e sempre preciso de gaso-
lina. Devo levar também para usar 
na motosserra”, comentou. Mas o 
que mais preocupa o vera-cruzense 
e a sua esposa é a falta de alimen-
tos que a greve dos caminhoneiros 
pode ocasionar. “Sou a favor de 
paralisar, acho que do jeito que 
está não pode ficar. Mas e se faltar 
comida?”, indaga. “Isso aqui está 
um caos. Do jeito que está não pode 
ficar”, desabafa ele, que aos 59 anos, 
já pôde ver, há três décadas, a falta 
de combustível.
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