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DIA 5
Despesas com diárias chegam a R$ 242 

mil. Maior fatia é empenhada aos servidores 
que trabalham em trânsito, nas secretarias 
de Saúde, Educação, Desenvolvimento Rural 
e Obras. Em 2018, Prefeito quer ainda mais 
rigidez neste gasto.

DIA 9
15 incêndios e um acúmulo de prejuízos 

aos fumicultores. Índice é o maior dos últimos 
três anos. Só em Vera Cruz foram 10. Em Vale 
do Sol, cinco.

DIA 19
FURA-FILA: Liminar dá direito a afastados 

voltarem no dia 15 de fevereiro. Com decisão, 
vereadores e vice-prefeito retornam aos car-
gos. No entanto, recontratação de servidores 
da Câmara ainda é dúvida. No Executivo, 
Prefeito afirma que políticos continuarão fora 
da Administração até que investigação esteja 
concluída.

DIA 26
Uma semana de anúncios no setor empresa-

rial. Mor confirmou instalação da distribuidora 
nos antigos prédios da Alliance One, na rua 
Roberto Gruendling. Já a Inovare informou 
compra de área à margem da RSC-287 que 
abrigará sua futura fábrica de móveis.

DIA 26
Ponte em Vale do Sol será recuperada graças 

a superávit. Com recursos próprios, Prefeitura 
vai executar obra em Linha Cristina, após ten-
tativas frustradas junto ao DAER.

DIA 2
Negros e pardos terão cotas em concursos. 

Sancionada por Guido Hoff, lei pioneira na 
região traz assunto para debate. Lei nº 4.627 
determina ao Município disponibilizar 20% das 
vagas para negros e pardos em seus concursos.

DIA 6
Colheita da uva é aberta com previsão de 

chegar a 70 toneladas em Vale do Sol. Videiras 
do Vale reuniu autoridades para oficializar 
início da vindima. 

DIA 16
Políticos retornam, defendem conduta séria 

e querem pasta agrícola ao PTB. Desde que 
a Operação Fura-Fila foi deflagrada, no dia 5 
de dezembro do ano passado, vice-prefeito, 
alguns vereadores e servidores suspeitos de 
envolvimento em esquema na área da saúde e 
da agricultura deixaram cargos. Depois de limi-
nar, voltaram às funções públicas. Na edição do 
dia 20, na primeira sessão após o retorno dos 
investigados, vereadores usam a Tribuna para 
afirmar que não cometeram irregularidades. 

DIA 23
Medo no interior. Luciano Machado da Silva, 

conhecido por praticar assaltos a carro-forte,foi 
interceptado pela Polícia na RSC-153, em Fer-
raz. Trocou tiros com os brigadianos, entrou em 
matagais, amarrou e roubou mulher.

DIA 27
Corações em luto. Amigos de infância, 

Thiago Henrique Rech Frantz e Dérick Eduardo 
Teixeira morreram na ERS-412, após carro se 
chocar em barranco e se partir ao meio.

DIA 2
Violência contra mulher: 80 ameaças; 38 

lesões corporais; 1 estupro. Raio-x de 2017 
mostra que a Delegacia de Polícia de Vera Cruz 
recebeu uma denúncia a cada três dias. Na 
maioria dos casos, há relação com o consumo 
de bebida alcoólica ou de drogas.

DIA 6
Invicto, Verona vence Kaimana por 6 a 4 e fica 

com o título do Campeonato de Verão. 

DIA 9
Décadas de luta surtem efeito. Poeira em Lª 

Henrique D’Ávila vai acabar. Governo do Estado 
anunciou rescisão unilateral do contrato com 
a Construtora Ribas. Uma nova licitação vai co-
nhecer a empresa que executará a pavimenta-
ção da VRS-847, que liga Vera Cruz a Rio Pardo.

DIA 13
Depois da batalha, a conquista: ERS-409 está 

municipalizada. A partir desta quinta-feira, 
Executivo vera-cruzense tem poder para reali-
zar todo e qualquer serviço na rodovia, entre a 
ponte do Rio Pardinho e o entroncamento com 
a RSC-287, em Rincão da Serra. Construções 
também podem ser licenciadas.

DIA 23
Animada, Vila Progresso recebe Sartori. Co-

munidade prestigiou evento de inauguração 
das placas de energia solar da Escola Hanne-
mann, viabilizadas por meio do programa “Es-
cola Melhor, Sociedade Melhor”, da Secretaria 
da Educação (Seduc), com adesão da Philip 
Morris Brasil.


