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DIA 6
Abuso sexual preocupa em Vale do Sol. Dos 

3.870 atendimentos prestados pelo Conselho 
Tutelar de Vale do Sol ao longo de 2016 e 2017, 
47 foram denúncia de abuso sexual e nove de 
estupro de vulnerável.

DIA 10
Desde janeiro, polícia localiza em Santa Cruz 

e Vera Cruz 10 veículos clonados. Investigações 
apontam que há duas modalidades do crime. 
A simples, que altera apenas a placa, e a sofis-
ticada, que modifica o número do chassi e do 
vidro e troca adesivos identificadores. Maior 
parte dos carros vem da região metropolitana.

DIA 13
Ministério Público começa a ouvir teste-

munhas da Operação Fura-Fila. Cerca de 100 
pessoas passarão pelas oitivas que, segundo 
a Promotoria de Justiça, devem confirmar as 
evidências apuradas até agora pela investi-
gação. Defesa dos envolvidos diz que demora 
para a formalização da denúncia é porque não 
há provas.

DIA 27
Operação da Polícia Federal intimida furto 

de veículos e tráfico de drogas. Na manhã de 
ontem, dezenas de agentes cumpriram man-
dados em Vera Cruz e Santa Cruz do Sul. Nos 
dois municípios, seis pessoas foram presas, 
suspeitas de integrarem um esquema de ex-
torsão. As vítimas pagavam para reaver motos 
e carros levados pelos criminosos.

DIA 3
Após sete anos, gripe volta a matar em Vera 

Cruz. Vítima é uma idosa. 

DIA 3
Perdeu o jogo. Levou o título. Boa Vontade 

enfrentou o Verona na decisão do Campeonato 
Municipal de Futebol. Voltou a erguer o troféu 
após dois anos.

DIA 10
Grupo Arauto inaugura segunda rádio. Com 

sede em Mato Leitão, emissora gera conteúdo 
local e retransmite parte dos programas da 
95,7 FM.

DIA 13
Durante período eleitoral, pelo menos seis 

projetos param em Vera Cruz. Desde o dia 7 
fica proibida a transferência de recursos. Pavi-
mentação asfáltica na avenida Nestor Frederico 
Henn, na Cipriano de Oliveira e na rua Tiraden-
tes, bem como a aquisição de retroescavadeira 
e implementos agrícolas, além de construção 
de pavilhão ficam pendentes.

DIA 13
Os choros: 187 pela vida, 223 pela morte. Em 

2017, número de óbitos em Vera Cruz foi maior 
do que o de nascimentos. Maioria dos que 
partiram tinha entre 70 e 79 anos. Cemitério 
que mais recebeu sepultamentos foi o Munici-
pal, localizado no bairro Arco-Íris, seguido do 
Evangélico e do Católico do Centro.

DIA 4
Dia para saber mais do interior. Teve passeio 

de carroça, visita às lavouras, colheita de ver-
duras direto da horta, recolhimento de ovos 
dentro dos galinheiros e muito mais. A primeira 
edição da Feira da Roça levou um bocado de 
gente até as terras de Sérgio Frantz, na Entrada 
da Rapadura.

DIA 15
Município amplia vagas e anuncia nova 

creche para tentar zerar fila. Após inaugurar 
aumento na EMEI Sabor de Alegria, no Cipriano, 
Poder Público se prepara para abrir licitação 
para construção de escola no bairro Imigrante. 
Prefeitura vai pagar prestação de locação ao 
longo de 20 anos e, ao final, bens serão incor-
porados ao patrimônio público.

DIA 22
Identificados 27 loteamentos irregulares em 

Vera Cruz. Depois de vistoria e levantamento 
fotográfico, Município fixou placas informando 
a ilegalidade. Intuito é impedir novas constru-
ções e venda de terrenos. Maioria dos locais 
clandestinos está localizada no Rincão da Serra. 

DIA 25
Greve causa apreensão e vera-cruzenses se 

apressam para garantir combustível. Enquanto 
caminhoneiros realizam protesto reivindican-
do baixa no preço cobrado pelas refinarias, 
filas se formavam em postos do município. 
Encher o tanque era o desejo. Paralisação no 
transporte de cargas afeta também distribuição 
de gás de cozinha.

DIA 3
Região vai pressionar candidatos pela priva-

tização e duplicação da RSC-287. Movimento 
lançado ontem formará grupo que cumprirá 
agenda intensa. Em momento oportuno, farão 
concorrentes à Assembleia Gaúcha e à Câmara 
Federal assinar documento de comprometi-
mento com a demanda. Aspirantes ao Piratini 
também serão cobrados.

DIA 7
Veículos da Prefeitura de Vera Cruz levam 

uma multa a cada 15 dias. Maioria das infra-
ções de trânsito é por excesso de velocidade 
e cometida pela frota da Secretaria de Saúde. 
Em Vale do Sol, número de autuações é de, em 
média, uma por mês. 

DIA 10
Cobertura da Moacir Pereira sairá do papel. 

Entrada na lateral da escola Pe. Benno Muller 
vai receber telhado após 10 anos de reivindi-
cação.

DIA 14
O crime que chocou. Após ter desapare-

cido, no domingo de Dia dos Pais, Francine 
Rocha Ribeiro, de 24 anos, foi localizada pela 
família, estrangulada, em um matagal atrás 
do Lago Dourado. O episódio causou revolta, 
dor e comoção popular que ultrapassou as 
fronteiras da região. Passados 12 dias, a Polícia 
Civil prendeu o acusado de espancar, abusar e 
asfixiar Francine Ribeiro. No dia 24 de agosto, 
a Polícia prendeu o suspeito do crime: Jair 
Menezes Rosa, de 58 anos.

DIA 1º
Vera Cruz faz paralisação histórica e se une 

ao movimento dos caminhoneiros. Carreata, 
tratoraço, caminhada e ato público no trevo 
da RSC-287 mobilizaram centenas de pessoas, 
que reivindicam baixa de impostos, produtos 
e serviços. 

DIA 5
Kabonghi: da última colocação em 2017 

para o lugar mais alto do pódio. Equipe se 
reinventou, organizou eventos, garimpou re-
cursos e veio com força total. Com este título, 
ela chega ao hexacampeonato.

DIA 8
Título de Cidadão Vera-cruzense vai para 

Lino Munaro. No ano em que o município 
completa 59 anos, o homenageado é o diretor 
superintendente da empresa Kopp Tecnologia.

DIA 22
Ana Nery assume a gestão do Hospital Vera 

Cruz. Tem pela frente o pagamento de uma 
dívida milionária, mas garante buscar alterna-
tivas para equacioná-la. 

DIA 4
Após três meses de atraso, salários de 

funcionários do HVC estão em dia. Gestão 
compartilhada entre Fundação de Saúde Dr. 
Jacob Blész e Hospital Ana Nery proporciona 
mudanças para buscar equilíbrio financeiro. De 
junho para cá surgem os primeiros resultados, 
entre eles a quitação de folha de pagamento, 
reorganização da escala e revisão de contratos.

DIA 7
Legislativo de Vale do Sol destaca Harry 

Matschulat. Primeira sessão solene do ano terá 
entrega de título de Cidadão Emérito.

DIA 11
Comunidade entrega abaixo-assinado na 

Câmara e reivindica igualdade. Antes do início 
da sessão ordinária, grupo de mães desabafa, 
pede atendimento com pediatra no Espaço 
Mamãe Criança e protocola documento junto 
ao Legislativo. Comunidade de Vila Progresso 
se alia à luta e inicia mobilização na localidade.

DIA 21
Vencedor do The Voice Kids de 2017, Thomas 

Machado foi a sensação no encerramento dos 
festejos farroupilhas de Vera Cruz. Multidão de 
quatro mil pessoas acompanhou show com 
cerca de 20 canções, na Praça José Bonifácio.

DIA 28
Operação Fura-Fila chega na etapa final 

de identificação dos beneficiados. Até agora, 
conforme o Gaeco Saúde, investigação apon-
tou nome de 226 pessoas. Dessas, 25 já foram 
ouvidas. 


