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Valdeci de Almeida

ENERGIA ELÉTRICA É ASSUNTO NO GABINETE

PROCISSÃO DE NAVEGANTES É NESTE DOMINGO

Todos os anos, a localidade de Linha Dois de Dezembro, 
no interior de Vera Cruz, realiza a tradicional procissão 
de Nossa Senhora dos Navegantes. Neste ano, ela está 
marcada para o domingo, dia 3 de fevereiro, com saída 
às 8h30min da Escola Municipal Júlio de Castilhos, em 
caminhada até às margens do rio Pardo, na divisa entre 
Vera Cruz e Rio Pardo. Os romeiros percorrem cerca de 1,5 
quilômetro até a barranca do rio. A procissão atrai fiéis de 
diversas comunidades de Vera Cruz, bem como de Santa 
Cruz do Sul, Vale do Sol e Rio Pardo.

Após a peregrinação, os fiéis vão participar da missa 
campal, presidida pelo padre Dionísio Kist, que fará a 
bênção das velas, de São Brás e da garganta. Este será 
um momento de demonstração de fé, pedidos e agrade-
cimento. Os fiéis, após as bênçãos, poderão colocar velas 
às margens do leito do rio e flores. Em caso de chuva não 
será realizada a procissão e a celebração vai ocorrer no 
pavilhão da escola Júlio de Castilhos, conforme adianta 
o coordenador Irineu dos Santos.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 31/01/2019

EM 31/01/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· INSCRIÇÃO PARA CADASTRO 
DE PROFESSORES
Professores de todas as disciplinas podem se 
inscrever no cadastro temporário de contra-
tação emergencial nas escolas estaduais. As 
inscrições iniciaram ontem, dia 31 de janeiro 
e seguem até o dia 7 de fevereiro. O edital nº 
01/2019, do Diário Oficial do Estado do Rio 
Grande do Sul, oferece vagas para as 20 Coor-
denadorias Regionais de Educação e Divisão 
Porto Alegre (DPA). O edital e detalhamento 
estão disponíveis no site da Secretaria da 
Educação: http://servicos.educacao.rs.gov.
br/pse/srv/cep.jsp?ACAO=acao1 .

· FGTS PARA ATINGIDOS PELAS CHUVAS
O governo do Estado orientou, nesta terça-
feira, dia 29, os prefeitos de 19 municípios 
afetados pelas chuvas das últimas semanas 
sobre como proceder para garantir que 
o FGTS possa ser liberado aos cidadãos 
atingidos. Em reunião no Palácio Piratini, 
o coordenador estadual da Defesa Civil, 
coronel Júlio César Rocha, e o secretário 
de Articulação e Apoio aos Municípios, Ro-
drigo Lorenzoni, apresentaram as normas 
para que as prefeituras das cidades com 
a situação de emergência homologada 
pelo Estado e reconhecida pela União se 
habilitem para que os moradores saquem 
o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Até 
o momento, são nove municípios com o 
decreto oficial de situação de emergência 
e que já podem encaminhar a documenta-
ção necessária para o acesso aos recursos.

NO PAÍS

· BRUMADINHO: ESPERANÇA DIMINUI 
E AUMENTA NÚMERO DE VÍTIMAS
No sétimo dia de buscas por vítimas do 
desastre causado pelo rompimento da 
barragem Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho, nos arredores de Belo Hori-
zonte, as autoridades contabilizavam 99 
mortos e 259 desaparecidos. O número 
de vítimas aumenta na proporção que a 
esperança diminui. Bombeiros experien-
tes relatam que há dificuldades devido ao 
mar de lama que tomou conta da região.
Os trabalhos de resgate começam dia-
riamente, por volta das 4 horas, e vão 
até a noite. A barragem B6, com água, 
segue monitorada 24 horas, sem risco de 
rompimento. Um plano de contingência, 
entretanto, foi elaborado de forma pre-
ventiva. Nos dois últimos dias, segundo 
o Corpo dos Bombeiros, as buscas se con-
centraram onde ficava o antigo refeitório 
da Vale. É realizado monitoramento na 
área por onde os rejeitos se espalharam, 
coberta a partir de grupos distribuídos 
em 18 pontos. Há locais em que a lama 
se acumula a 10 metros de profundidade.
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O prefeito de Vera Cruz, Guido Hoff, o secretário de 
Obras, Saneamento e Trânsito, e de Desenvolvimento Ru-
ral e Meio Ambiente, Gilson Becker, o chefe de gabinete 
Nerí Goecks e o vereador Ludwig Conrad estiveram reuni-
dos na terça-feira, dia 29, com o consultor de Negócios da 
RGE Sul, Cristiano Guedes da Silva. O encontro serviu para 
expor necessidades da população e do Poder Público, 
especialmente em eventos climáticos adversos. Confor-
me o secretário, nos últimos temporais registrados, Vera 
Cruz sofreu como um todo com o desabastecimento de 
água, em razão da falta de energia elétrica no ponto de 
captação, em Linha Andréas. Dessa forma, a prefeitura 
solicitou prioridade para retomar o abastecimento e 
maior atenção com a rede que está diretamente ligada 
ao problema. 

O Município também deve iniciar nos próximos dias 
um levantamento das localidades e propriedades que 
carecem de rede trifásica. Um formulário será dispo-
nibilizado na prefeitura para que os produtores rurais 
informem a demanda de energia de que necessitam.


