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MELHORIAS EM FERRAZ

AGROINDÚSTRIAS

PEDA DE LICENÇA

A preocupação com a segurança dos moradores e dos 
motoristas que circulam pela VRS-836, em Ferraz, levou o 
prefeito Guido Hoff e o Secretário de Obras, Saneamento 
e Trânsito, Gilson Becker, à Superintendência Regional 
do DAER, em Santa Cruz do Sul. A visita ao engenheiro 
responsável pela 3ª superintendência, José Fernando 
Freitas Kniphoff, foi realizada na manhã de ontem. Na 
oportunidade, foi solicitada a pintura da rodovia que 
corta a localidade de Ferraz. O DAER deve deslocar uma 
máquina de outra Superintendência para realizar a sina-
lização horizontal da estrada, já que a Regional de Santa 
Cruz não possui equipamento para pintura de asfalto.

Mais de 30 municípios participam hoje da primeira 
edição do Seminário Regional de Agroindústrias, em 
Vera Cruz. O evento, promovido pelo escritório local da 
Emater/RS-Ascar, tem início às 8h30min, no Clube Vera 
Cruz. Cerca de 200 pessoas são esperadas para a progra-
mação, que se estende até as 16h30min. O Seminário irá 
reunir proprietários e responsáveis por agroindústrias já 
existentes e interessados em atuar no segmento, veteri-
nários dos Serviços de Inspeção Municipal e Vigilâncias 
Sanitárias, e técnicos da Emater. Entre os assuntos a se-
rem abordados nos painéis da manhã estão o Programa 
Estadual da Agroindústria Familiar, com a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural; o papel da Emater na legaliza-
ção das agroindústrias; e a divulgação da plataforma de 
comercialização Daqui, com o Arranjo Produtivo Local de 
Agroindústrias e Produção de Alimentos Vale do Rio Pardo.

A vaga do vereador Valdir Justmann (Peda) está sendo 
ocupada pelo suplente Luiz Carlos Souza. Isso porque um 
acidente de trabalho registrado no dia 22 de maio im-
possibilita o exercício profissional de Peda, que também 
está de licença da Prefeitura. Ele teve múltiplas fraturas 
no joelho. Está bem, mas não tem previsão de retornar 
ao Legislativo e ao Executivo.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· ENFIM, INAUGURADO
Com a presença do governador, José Ivo 
Sartori, o tão sonhado viaduto Fritz e Frida 
foi inaugurado na sexta-feira, dia 15. O trá-
fego de veículo foi liberado ainda em abril. 
Segundo o engenheiro da Empresa Gaúcha 
de Rodovias (EGR), Luiz Fernando Vanacor, 
embora a obra esteja finalizada, a EGR con-
tinua trabalhando. “Não vamos abandonar. 
Queremos reforçar a sinalização, insta-
lando placas, principalmente no sentido 
Venâncio Aires/Santa Cruz, que indiquem 
tanto o acesso à entrada do município 
quanto para a redução da velocidade por 
se tratar de um trecho de travessia urbana”, 
disse. De acordo com Sartori, o governo foi 
além da capacidade. “Foi um envolvimento 
de todos os setores, principalmente da EGR 
e da Secretaria de Transportes”, frisou. O 
Governador salientou que há ainda o que 
ser feito na região. “Queremos a duplica-
ção de quatro quilômetros da rodovia e 
a manutenção de toda a 287, que vamos 
fazendo aos poucos”, comentou.

NO PAÍS

· CORPO DE VITÓRIA
O corpo da adolescente Vitória Gabrielly 
Guimarães Vaz, de 12 anos, que desapare-
ceu ao sair para andar de patins, em Ara-
çariguama, São Paulo, foi encontrado em 
uma estrada de terra, no sábado. Os pais da 
garota acompanharam de perto o trabalho 
da polícia. Conforme a PM, a menina estava 
com a mesma roupa que vestia no dia do 
desaparecimento. O corpo foi localizado 
em uma trilha, a 15 metros do trecho onde 
passam veículos. As causas da morte são 
investigadas. Com base nos depoimentos,a 
Polícia acredita que a adolescente tenha 
sido morta por engano e confundida com al-
guém da família de um usuário de drogas. O 
corpo da menina foi enterrado no domingo.

· CONDENAÇÃO
A Justiça condenou o publicitário Marcos 
Valério a 16 anos e 9 meses pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e peculato pelo desvio 
de R$ 3,5 milhões de estatais mineiras, em 
1998, durante a campanha à reeleição do 
ex-governador de Minas Eduardo Azeredo. 
Os sócios de Valério, Cristiano Paz e Ramon 
Hollerbach, também foram condenados 
no processo à mesma pena. De acordo 
com decisão da juíza Lucimeire Rocha, os 
condenados participaram do esquema de 
corrupção que desviou recursos da Copasa, 
da Comig e do antigo banco estatal Bemge. 
Os fatos ficaram conhecidos como “mensa-
lão mineiro”.
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