
Lombadas na ERS-409 
vão começar a multar
Instaladas há cerca de três meses, Inmetro fará aferição nesta terça-feira. 
Após, Prefeitura está autorizada a emitir infrações a quem exceder 40km/h
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ATENÇÃO

Lombadas eletrônicas estão instaladas na área central de Vera Cruz e no Rincão da Serra

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2018

AÇÃO DE VOLUNTARIADO
DESENVOLVIDA PELOS ESCOTEIROS
O Grupo de Escoteiros de Vera Cruz desenvolve inúmeros 

projetos sociais. Além de contribuir com a qualidade de vida 
da comunidade, são fortalecidas ações que resultam na 
formação e no caráter dos jovens, tornando-os pessoas res-
ponsáveis e voluntárias, fazendo o bem sem olhar a quem. 
No último sábado, o Grupo de Escoteiros, formado por mais 
de 15 adolescentes, limpou, organizou e plantou verduras na 
horta do Hospital Vera Cruz. Nosso reconhecimento ao chefe 
Eduardo e ao sargento Borges, incansáveis em proporcionar 
e propagar o bem. Nosso muito obrigado à colega e também 
chefe de patrulha, Cátia, que apresentou a demanda do HVC 
ao grupo. Agradecemos também aos empresários que reali-
zaram voluntariamente a doação das verduras e hortaliças, 
que serão utilizadas no preparo das refeições dos pacientes 
internados no hospital.

DOAÇÃO
 No dia 10 de outubro, o HVC recebeu dos alunos da tur-

ma do Instituto Crescer Legal 2018, que acontece na escola 
Hannemann, a doação de 305 Kg de alimentos não perecí-
veis, arrecadados em ação solidária desenvolvida no dia 20 
de setembro, em prol do HVC. E, ainda, R$ 679, arrecadados 
no brechó realizado no dia 9 de outubro, envolvendo as lo-
calidades de Vila Progresso, Tapera, Entre Rios, Linha Sítio e 
localidades próximas à escola. Nosso reconhecimento a todos 
que se envolveram e estão ajudando o hospital.

RIFA DE NATAL
O Hospital Vera Cruz está organizando para final de ano 

sua tradicional rifa de Natal. Contamos com o envolvimento 
dos empresários, através da doação de prêmios, e com a 
comunidade, adquirindo as rifas. O recurso arrecadado será 
utilizado para pagamento de serviços, priorizando sempre 
a manutenção do hospital e a qualidade dos atendimentos.

Mais perto do que nunca. 
As lombadas eletrônicas da 
ERS-409 vão começar a mul-
tar. Instaladas em três pontos 
da rodovia, a velocidade 
máxima será de 40km/h. Os 
equipamentos foram coloca-
dos há cerca de três meses e 
ainda não haviam sido aferi-
dos pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro). O 
órgão estará no município 
nesta terça-feira, dia 23. Após 
conferência, a Prefeitura está 

autorizada a emitir as infra-
ções.

As lombadas estão dispos-
tas na localidade de Rincão 
da Serra, próximo à Agrope-
cuária Agromilho, e no trecho 
urbano da rodovia, em frente 
à Mor Distribuidora. No Rin-
cão, a velocidade é aferida nos 
dois sentidos. Na área urbana, 
apenas no sentido Vera Cruz/
Santa Cruz.

OS EQUIPAMENTOS
As lombadas eletrônicas 

instaladas pela empresa Kopp 
Tecnologia, em julho deste 
ano, foram apenas realoca-
das, conforme o secretário de 
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de outubro, a Associação 
dos Jovens Empreendedores 
de Vera Cruz (Ajevec) reali-
za mais uma edição do Case 
de Sucesso. O palestrante 
será o empresário Roberto 
Galvan, proprietário da Ex-
clusive Piscinas. O evento 
será a partir das 20 horas, no 
Clube Vera Cruz. A entrada 
é gratuita.

A EMPRESA
A Exclusive piscinas sur-

giu em 2010, com a abertura 

AJEVEC

Roberto Galvan participa do Case de Sucesso 
da primeira loja de piscinas. 
Quatro anos depois, inaugu-
rou sua primeira fábrica em 
Vale do Sol. Hoje, conta com 
um espaço de 20 mil metros 
quadrados à margem da 
RSC-287, em Vera Cruz.

Presente em mais de 60 
cidades, cinco estados e três 
países, a Exclusive conta 
com três franquias próprias 
e mais de 50 lojas autori-
zadas comercializando as 
piscinas com a marca da 
empresa. Galvan é dono da Exclusive

Obras, Saneamento e Trânsito 
de Vera Cruz, Gilson Becker, 
não sendo necessárias novas 
aquisições. A que está em 
frente à Mor era a que estava 
próximo a Comercial Tipua-
nas, na rua Ernesto Wild. Ela 
foi retirada pois, segundo 
Becker, ficava em frente a um 
prédio comercial recém-cons-
truído. E as duas lombadas do 
Rincão da Serra são as que fis-
calizavam no bairro Cipriano 
de Oliveira, próximo à EMEI 
Sabor de Alegria. Essa mu-
dança ocorreu tendo em vista 
o baixo número de infrações 
registradas neste ponto.


