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RÉVEILLON GARANTIDO

PREFEITURA SEM EXPEDIENTE NA SEXTA

Se você está em algum grupo de WhatsApp que 
recebeu a divulgação da festa de fim de ano marcada 
para a Prainha da Coxilha Mandelli, no interior de Vera 
Cruz, saiba que a “promoção” ganhou o apoio do pre-
feito Guido Hoff. Foi disseminado nas redes o seguin-
te: “A Prefeitura de Vera Cruz informa que o Réveillon 
2018/2019 na Praia da Coxilha Mandelli (Mantel) será 
o melhor de todos os tempos, com uma semana de 
duração e músicas com os melhores cantores da atua-
lidade. Já estão confirmados: Jorge e Matheus 26/12; 
Henrique e Juliano 26/12; Matheus e Kauan 27/12; 
Bruno e Marrone 27/12; Wesley Safadão 28/12; Gusta-
vo Lima 28/12; Victor e Léo 29/12; Zé Neto e Cristiano 
29/12; Anitta 30/12;  Rodrigo Sbardelati 30/12; e para 
fechar: Leonardo e Eduardo Costa e Ivete Sangalo 31/12.  
O Prefeito queria colocar Marcos e Belutti também, mas 
o pendrive já estava cheio.”

...
Ao chegar no conhecimento do Prefeito na sexta-fei-

ra, dia 7, ele entrou na brincadeira. Mandou a foto bem 
humorada e publicou: “Festa garantida. Compramos mais 
pen drives”.  Agora nenhum artista fica de fora.

A Prefeitura de Vera Cruz não fará atendimento ao 
público externo na sexta-feira, dia 14. A medida ocorre 
em razão da migração de dados do sistema informati-
zado do Município, que é mantido pela Dueto. Com isso, 
não será possível acessar serviços de arrecadação, como 
caixa e tesouraria, além do protocolo. Quem precisar 
realizar pagamento de guias poderá procurar as agências 
e correspondentes bancários. Neste dia também não será 
possível emitir notas fiscais.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· RIO PARDO NA TRANSIÇÃO 
A região do Vale do Rio Pardo estará re-
presentada no governo de transição do 
Ministério da Agricultura para a gestão 
Bolsonaro. O nome do ex-prefeito de Rio 
Pardo, Fernando Schwanke, formado em 
engenharia florestal, saiu durante esta se-
mana no Diário Oficial da União. Formado 
pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), com MBA e pós MBA em gestão 
empresarial nos Estados Unidos, Schwanke 
usará seus conhecimentos técnicos em prol 
do governo de transição, mas também sua 
experiência política. O porto-alegrense, 
que tem residência em Rio Pardo, pretende 
defender a cultura do tabaco, utilizando o 
que sabe sobre a região produtora, a fim 
de garantir a valorização dos produtores. 
“Devemos defender a produção e não 
dificultar a vida dos agricultores”, afirma. 

· HAVAN NA REGIÃO?
Após ter anunciado, em fevereiro deste 
ano, investimento de R$ 2 milhões no 
Rio Grande do Sul, a Havan inaugurou no 
sábado a primeira filial gaúcha da rede, 
em Passo Fundo. E quem esteve no evento 
foi o prefeito de Venâncio Aires, Giovane 
Wickert, que durante um diálogo com o 
proprietário Luciano Hang, entregou um 
dossiê sobre o município. Conforme Wic-
kert, a ideia é estimular a vinda de uma 
loja da rede não unicamente para Venâncio 
Aires, mas para alguma cidade do Vale do 
Rio Pardo ou Taquari. 

NO PAÍS

· ÚLTIMO MINISTRO
O presidente eleito Jair Bolsonaro definiu 
o último integrante da Esplanada dos Mi-
nistérios. Em comunicado nas redes sociais, 
ele informou que o advogado e administra-
dor Ricardo de Aquino Salles será o ministro 
do Meio Ambiente. Salles é vinculado ao 
ex-governador de São Paulo, o tucano Ge-
raldo Alckmin, derrotado nas eleições pre-
sidenciais deste ano. Entre 2013 e 2014, foi 
secretário particular de Alckmin. De 2016 
a 2017, foi secretário de Meio Ambiente 
de São Paulo. O futuro ministro é formado 
em direito pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, cursou pós-graduação nas uni-
versidades de Coimbra e de Lisboa, além 
de ter especialização em administração de 
empresas pela Fundação Getúlio Vargas. 

· VOTAÇÃO DIFERENCIADA
Bolsonaro disse no sábado que irá propor 
ao Congresso Nacional uma mudança no 
sistema de votação já no primeiro semes-
tre de 2019. Ao participar da conferência 
da Cúpula Conservadora das Américas, 
afirmou que o número de votos que re-
cebeu nas eleições deste ano deveria ter 
sido maior. “Nós pretendemos votar no 
primeiro semestre uma boa proposta de 
sistema de votação no Brasil, porque eu e 
muitos entendem que nós conseguimos a 
vitória porque tínhamos muitos, mas muito 
mais votos do que eles [PT], e tivemos uma 
situação parecida, de um certo equilíbrio”, 
argumentou.
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