
À espera da liberação para 2019

Mesquita confraterniza e comemora a inaugurção da quadra

Empresa de engenharia vai reavaliar custos da obra e entregar ao DAER. Com isso, Município aguardará pela licitação

FO
TO

 A
RQ

U
IV

O
 A

RA
U

TO

Guido Hoff diz que já há verba garantida para pavimentação

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

COMO TUDO COMEÇOU

SONHO REALIZADO

ASFALTO DE LINHA HENRIQUE D’ÁVILA

GERAL 08ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2018

· JOGO I
A Acea Sempre Amigos de 
Mato Alto convida a todos 
para o jogo de bingo que 
ocorre no sábado, dia 8, às 
19 horas, com surpresas.

· JOGO II
A diretoria da Sociedade 
Primavera, de Linha Capão, 
convida para o jogo no sába-
do, dia 8 de dezembro, com 
início às 14 horas, no Boa 
Vontade. Haverá confrater-
nização entre as sócias.

· ORQUÍDEAS
A Associação Vera-Cruzense 
de Orquidófilos convida 
para visitação à exposi-
ção de orquídeas em Mato 
Leitão (Cidade das Orquí-
deas), neste domingo, dia 
9. Saída às 13h30min. Re-
servas pelos telefones (51) 
3718-1072, com Ivoni Henn, 
ou 99805-6514, com Mira 
Klinger.

· SEMINÁRIO
Na sexta-feira, dia 7 de 
dezembro, acontece o XI 
Seminário de Educação Fis-
cal e a I Feira JEPP - Jovens 
Empreendedores Primeiros 
Passos - junto à Escola João 
Carlos Rech, no bairro Ara-
çá, em Vera Cruz. O evento 
começa às 15 horas e se 
estende até as 19h30min. 
Entre as atrações, apresen-
tação do grupo de danças 
da escola e visitação aos 
projetos desenvolvidos pe-
los estudantes até o 9º ano.

O descerramento da fita ocorreu ao final dos pronunciamentos

A história do asfaltamento de Linha Henrique D’Ávila come-
çou em 1993, quando a obra ficou parada em virtude de im-
plicações da empresa Ribas, vencedora da licitação na época. 
A empresa chegou a fazer os bueiros e terraplenagem. De-
vido a problemas, a empresa não deu continuidade à obra e 
impedia que outras empresas continuassem a pavimentação 
asfáltica. Após o envolvimento do DAER, foi possível retirar a 
Ribas do contrato. Depois de 25 anos, o projeto é retomado e 
cada vez chega mais perto de se tornar realidade.

AGENDA

BAILES E FESTAS

· CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Servi-
dores Municipais de Vera 
Cruz informa que a confra-
ternização de fim de ano 
será realizada no dia 14 
de dezembro, no salão dos 
espelhos da Comunidade 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o convite para 
a festa no RH da Prefeitura, 
com Ângela ou Ieda.

· QUERMESSE 
A Comunidade Imaculada 
Conceição, de Linha Dona 
Josefa, convida para a sua 
quermesse e Festa da Pa-
droeira, no domingo, dia 9. 
Às 10 horas, missa. Ao meio-
dia, almoço no valor de R$ 25 
(adultos) e de R$ 15 (crianças 
de 7 a 12 anos), com carnes 
servidas nas mesas. À tarde, 
reunião dançante com a 
banda Bier Fest, de Sinimbu. 

A poeira está perto de 
chegar ao fim para os mora-
dores da localidade de Linha 
Henrique D’Ávila, interior de 
Vera Cruz, que reivindicam 
por pavimentação asfática 
há mais de 20 anos. Nesta 
quinta-feira, dia 6, o prefeito 
Guido Hoff, em coletiva de 
imprensa, anunciou que o 
projeto avança para a nona 
de 10 etapas. Nesta fase, a 
empresa Enecon Engenharia, 
de Santa Cruz do Sul, ficará 
responsável por fazer o le-
vantamento e reavaliação do 
projeto para atualizar o custo 
da obra.  

A empresa tem até o fim 
deste ano para apresentar o 
orçamento atualizado para 
o Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem 
(DAER). Feito isso, o projeto 
para a pavimentação dos 
12 quilômetros da VRS-847,  
que ligam Vera Cruz a Albar-
dão, em Rio Pardo, poderá 
ser licitado -  o que deverá 
ocorrer no próximo ano, na 
gestão do novo governador 
Eduardo Leite. Hoff diz que 
já há garantia de verba para 
o orçamento do Estado no 
próximo ano. “Faltará, única 
e exclusivamente para o pró-

ximo ano o governo aprovar e 
abrir o processoo licitatório”, 
comemora.

PEDIDO REFORÇADO
Na visita de Eduardo Leite 

a Vera Cruz, durante cam-
panha eleitoral, Guido Hoff 
havia entregue um ofício 
solicitando que priorizasse 
e incluísse no futuro plano 
orçamentário, se eleito, verba 
para o asfalto. Segundo Hoff, 
Vera Cruz ainda tem a garan-
tia de prioridade do DAER. 
“Uma postura forte e política 
foi fundamental para avançar 
neste processo todo, tudo em 
favor da comunidade que 
merece”, sublinha, ao lembrar 
que há muitos anos não se via 
um projeto tramitar tão rapi-
damente no DAER. Há nove 
meses Guido Hoff anunciou 
o início das tratativas para o 
projeto de asfaltamento da 
estrada de Linha Henrique 
D’Ávila.

COMUNIDADE COMEMORA
Antônio Valmor da Sil-

veira, mais conhecido como 
Didi, é uma das lideranças da 
localidade que acompanhou 
o anúncio do prefeito Guido 
Hoff, no Gabinete. Para ele, 
é uma alegria imensa receber 
tal notícia. “Não é um luxo, 
é uma questão que vai além 
de eliminar a poeira, é saú-
de”, avalia. “Será um grande 

presente de Natal para a 
comunidade ouvir a notícia, 
embora ainda não tenhamos 
máquinas trabalhando lá”, 
completa.

ESFORÇOS
Após diversas gestões lu-

tarem por este sonho da 
comunidade, Hoff se sente 
muito feliz em dar esta no-

tícia. “Não tem obra mais 
importante para Linha Henri-
que D’Ávila e para o prefeito, 
porque sei do caos que gera 
essa poeira”, diz ele. “Esta 
não é uma obra do Guido, 
é uma obra do Estado, e foi 
preciso persistência, persua-
são e credibilidade política”, 
avalia. 

A Escola Estadual Tenente 
José Jerônimo Mesquita viven-
ciou uma noite especial nesta 
quarta-feira, dia 5, quando 
realizou a inauguração da 
quadra coberta, conquistada 
após mais de 20 anos de rei-
vindicação e confraternizou o 
fim de ano com a comunidade 
escolar. 

Na ocasião, o prefeito Guido 
Hoff se fez presente, assim 
como membros da equipe 
Kopp Construções e que con-
tou com a presença do diretor 
superintendente, Lino Mu-
naro. O coordenador Luiz 
Ricardo Pinho de Moura, da 6ª 
CRE, também participou deste 
momento.
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Além do pronunciamento 
das autoridades, os estudantes 
do educandário prestaram 
uma homenagem. Tanto os 
alunos do turno da manhã 
quanto da tarde, cantaram em 
alusão aos festejos de Natal.

A diretora Márcia Mueller 
Regert não escondia a emoção 
ao ver que o sonho da escola 
foi realizado, graças ao progra-
ma Escola Melhor, Sociedade 
Melhor, tornando possível o 
envolvimento da Kopp.

Em sua fala, Márcia frisou 
seu sentimento: “Estou sen-
tindo uma imensa gratidão. 
Gratidão pelo que está acon-
tecendo aqui, agora. Agra-
deço o apoio de cada colega, 
da comunidade escolar que 
sempre está comprometida 
com a educação e agradeço 
carinhosamente a Kopp por 

realizar este projeto”.
Luiz Pinho de Moura, da 

6ª CRE, reforçou o reconheci-
mento ao prefeito Guido Hoff, 
frente ao trabalho que vem 
realizando em prol do muni-
cípio e principalmente pela 
educação, se envolvendo não 
apenas em questões voltadas 
às escolas municipais, mas 
também nas estaduais.

Lino Munaro, por sua vez, 
revelou ter ficado surpreso 
com tamanha importância que 
a escola deu à obra e reforçou 
o quanto é fundamental so-
nhar. “Sempre que pudermos 
ajudar será transformado em 
extraordinário, porque é um 
sonho realizado”, finaliza. Já 
Guido Hoff destacou o traba-
lho realizado a várias mãos. 
“A concretização disso tudo é 
graças a todo o envolvimento”.


