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PROJETO MULHERES EM AÇÃO CHEGA NO ARCO-ÍRIS

PASSAGEM MAIS CARA

NUMERAÇÃO

Os encontros do Grupo Mulheres em Ação seguem a 
todo vapor. Na quinta-feira, dia 28 de junho, foi a vez de 
reunir a comunidade do bairro Arco-Íris. Este foi o segun-
do encontro de 2018. Na ocasião, participou o secretário 
de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, Marcelo Carvalho. 
Ele explicou o funcionamento da pasta, sobre o público 
atendido, além dos cursos e projetos que são oferecidos. 
As participantes aproveitaram para fazer alguns pedidos 
e sugestões ao Secretário, como: teatro aberto para todas 
as pessoas participarem, principalmente para um grupo 
adulto; mais ornamentações nos bairros, no Arco-Íris 
na época do Natal; alguma ocupação, um curso para 
as crianças do bairro São Francisco no turno inverso da 
escola; curso de dança. O próximo encontro acontece no 
dia 2 de agosto, às 18h30min, na rua Pedro Souza, 184, 
também no Arco-Íris.

Quem utiliza o transporte da Empresa Primavera entre 
Vera Cruz e Santa Cruz, já sente o peso do reajuste das 
tarifas dos transportes intermunicipais. Proposta pela 
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos De-
legados do RS (Agergs), a medida, anunciada na semana 
passada, entrou em vigor no domingo, dia 1º de julho. 
Para o trajeto entre Vera Cruz e Santa Cruz, o aumento foi 
de R$ 0,35, passando de R$ 3,80 para R$ 4,15. O último 
aumento no valor da tarifa do Primavera foi em outubro 
do ano passado.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· MENOS PEDÁGIOS
O fim do atual contrato que mantém a 
manutenção da freeway se encerra às 
23h59min de hoje. Uma nova prorrogação 
é possível. Porém, o pouco tempo até lá 
indica que a cobrança nas três praças de 
pedágio e todos os serviços vinculados, 
hoje executados pela Triunfo Concepa, 
deixará de ser feito a partir de quarta-
feira. Dessa forma, ficam suspensos a 
conservação da pista, serviços de roçada, 
ambulância, guincho e monitoramento 
das câmeras. 

· NADA DE AVISAR SOBRE BLITZ
A Brigada Militar prendeu na noite de 
domingo, dia 1º de julho, em Fontoura 
Xavier, no norte do Rio Grande do Sul, 
um jovem que avisou amigos sobre uma 
barreira policial no município. Ele enca-
minhou uma mensagem em um grupo de 
WhatsApp com mais de cem integrantes. 
A prisão em flagrante foi registrada na 
Delegacia de Polícia de Soledade e o 
homem encaminhado ao presídio do mu-
nicípio. Segundo o delegado Guilherme 
Pacífico, de Soledade, a barreira estava 
ocorrendo nas proximidades da praça 
central da cidade, mas foi cancelada após 
o aviso considerado criminoso. O Código 
Penal, em seu artigo 265, considera a 
atitude um delito mediante flagrante 
sem direito a fiança.

NO PAÍS

· CVV
As ligações para o Centro de Valorização 
da Vida (CVV), que auxilia na prevenção do 
suicídio, passaram a ser gratuitas em todo 
o país. Um acordo de cooperação técnica 
com o Ministério da Saúde, assinado em 
2017, permitiu o acesso gratuito ao servi-
ço, prestado pelo telefone 188. Por meio 
do número, pessoas que sofrem de ansie-
dade, depressão ou que correm risco de 
cometer suicídio conversam com volun-
tários da instituição e são aconselhados. 
Antes, o serviço era cobrado e prestado 
por meio do 141. A ligação gratuita para 
o CVV começou a ser implantada em Santa 
Maria, há quatro anos, após o incêndio na 
boate Kiss, que matou 242 jovens.

· É TANTA MOTO
O número de motocicletas é maior que 
o de carros em 45% das cidades brasilei-
ras, segundo a Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM). De acordo com a 
pesquisa, havia em abril deste ano mais 
motos do que carros circulando em 2.487 
do total de 5.568 municípios brasileiros. 
Em todo o país, foram contabilizadas 
26,4 milhões de motos, uma frota 3,44% 
maior do que a registrada em abril do ano 
passado. A proporção é de uma moto para 
7,86 habitantes. A região que lidera essa 
proporção é o Nordeste, onde a frota de 
motos chega a 7,49 milhões.
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Proprietários de imóveis localizados na nova área 
anexada ao perímetro urbano de Vera Cruz devem pedir 
numeração residencial. A solicitação deve ser feita no 
Setor de Fiscalização de Obras do Município, com Adriana 
ou Jefferson. A medida vale para moradias localizadas 
no Rincão da Serra e na Rua Roberto Gruendling, além 
de outros pontos incorporados ao perímetro urbano.  


