
“EU NÃO VENDO ILUSÃO”

Em POA, Guido pleiteia
crescimento do Rincão
Na primeira visita ao governo, Prefeito buscou habilitar Município para 
plano habitacional e quer nova adutora para gerar mais água na localidade
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BOA RECEPTIVIDADE

Na Secretaria de Transportes, a pauta foi o asfalto de LHD

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2019

A terça-feira para o prefeito 
Guido Hoff foi de boa recep-
tividade na primeira visita 
ao novo governo gaúcho, em 
Porto Alegre. O encontro foi 
destinado a estreitar relações 
e pleitear projetos que vislum-
bram o crescimento de Vera 
Cruz. A primeira audiência foi 
na pasta do Meio Ambiente. O 
Prefeito destaca que o cresci-
mento industrial do Município 
se concentra às margens das 
rodovias 471, 287 e 409 e, pen-
sando no desenvolvimento da 
região de Rincão da Serra para 
tal, ele fez o pedido de uma 
adutora para a localidade, para 
ampliar a geração de água. E 
quer aproveitar a ocasião em 
que acontecer o pagamento 
por serviços ambientais aos 

produtores do Protetor das 
Águas para receber o Secretá-
rio em Vera Cruz e a equipe da 
Agência Nacional das Águas 
(ANA). “Tenho esperança 
de encaixar recursos do fun-
do hídrico para Vera Cruz”, 
confessa o Prefeito. Também 
vislumbrando a expansão da 
região de Rincão da Serra, Gui-
do Hoff habilitou Vera Cruz 
para se adequar e participar 
do plano habitacional do Es-
tado. Na Secretaria de Obras, 
o pleito, portanto, é por mais 
casas populares.

ERS-409
Na Casa Civil, o Prefeito tra-

tou da efetiva municipalização 
da ERS-409. Devido ao período 
eleitoral, no ano passado só 
conseguiu a outorga para libe-
rar as construções às margens 
da rodovia, mas não sobre 
fiscalização e lombadas, por 
exemplo. O projeto de muni-

cipalização, efetivamente, será 
encaminhado à Assembleia 
Legislativa para ser aprova-
do. “Com todos os direitos e 
deveres para o Município”, 
atesta Hoff.

LINHA HENRIQUE D’ÁVILA
Na Secretaria de Trans-

portes, o Prefeito finalizou 
seu roteiro em Porto Alegre. 
O assunto, aquele que é o 
sonho da comunidade de 
Linha Henrique D’Ávila e o 
principal projeto da Adminis-
tração Municipal. A recepção 
na pasta, enaltece Hoff, foi a 
melhor possível. Lá, a garan-
tia de que o projeto segue em 
tramitação, sem interrupções 
devido à troca de governo. 
Faltam duas etapas, aponta ele, 
a começar pela consultoria do 
Estado para a reavaliação dos 
custos da obra, já que o projeto 
de asfaltamento iniciou e foi 
paralisado há muitos anos.

O prefeito Guido Hoff reiterou 
que para Vera Cruz, o asfalto de 
Linha Henrique D’Ávila é a obra 
mais importante da gestão, 
aguardada pela comunidade. 
Mas ele também sabe que 
para o Estado, há dezenas de 
obras mais importantes, com 
município ainda sem acesso 
asfáltico. No entanto, frisou que 
o encontro foi muito favorável 
e que o projeto segue sem 
interrupções. “Eu não vendo 
ilusão. Vou trabalhar até a 
conquista final”, declara.

| Hoje, dia 15, às 20 horas, reunião dos Casais Reencontristas 
de Ferraz, sobre a organização da festa, e no domingo, dia 17, às 
9 horas, culto com batismo. Na quinta-feira, dia 21, às 14 horas, 
o encontro da OASE, em preparação ao Dia Mundial da Oração 
(DMO) 2019 (IECLB).

| Nesta sexta-feira, dia 15, o retiro dos casais para Arroio do 
Sal. Na quarta-feira, dia 20, às 20 horas, culto com Santa Ceia, 
na Escola Gonçalves Dias (IELB).

| Na quarta-feira, dia 20, o 1º encontro das Mulheres Rurais 
“A união faz a força”, junto à Escola Gonçalves Dias, com início 
às 14 horas.

| A Comunidade São Luiz, de Linha Floresta, realiza sua tra-
dicional quermesse no dia 24 de fevereiro. Às 10 horas missa 
festiva, ao meio-dia almoço com churrasco, galeto, linguiça e 
saladas diversas. A partir das 15 horas, reunião dançante com 
a banda Kattivah.

| Teremos neste sábado mais uma rodada do Campeonato 
Regional de Futebol Sete de Gol de Placa. A partir das 14 horas, 
enfrentam-se Soldas Bolgrin e The Mister; Santo Antônio e ECGB; 
Pumas/Ferraz e GE Rincão da Serra; Milan e Inter/Monte Verde; 
Evaldo Prass e Personal Car; e Sem Stress e H’lera.

| O E.C. Independente estreou no Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo no último domingo fora de casa, frente ao 
Clube Vera Cruz, com vitória nos aspirantes por 2 a 1 e empate 
em 1 a 1 nos titulares. Neste domingo estará recebendo o Na-
cional/Águia/Dona Josefa em Vila Progresso. A diretoria convoca 
todos os atletas inscritos, apoiadores, simpatizantes e torcedores 
a prestigiarem as equipes aspirantes e titulares. O campo e a 
estrutura do clube vem recebendo diversas melhorias, através 
de mutirões realizados nas últimas semanas.

| No último sábado ocorreu a final da Copa Noturna de Velo-
cross, na Pista dos Eucaliptos, sempre com grande participação 
de pilotos e público.

| Na próxima semana terão reinício as aulas nas escolas 
municipais e estaduais, do ano letivo de 2019.

| A Comunidade Católica de Vila Progresso organiza baile no 
dia 23 de fevereiro, sábado, com a Banda Destinus e diversas 
atrações.

| A próxima missa na Igreja Imaculada Conceição será no dia 
3 de março, às 10 horas, e quermesse durante o dia, que terá 
almoço ao meio-dia ao preço de R$ 25 por pessoa. Na parte da 
tarde, reunião dançante com duas bandas.

| A AERC Juventude Unida, através deste espaço, agradece 
a todas as pessoas que deram sua contribuição para o preparo 
do almoço, servindo a todos da melhor forma possível, aos 
que atenderam na copa e cozinha, aos árbitros Paulo Chagas e 
Ricardo da Palma pelo bom trabalho, ao Inácio Mueller pela so-
norização e a todos que deram seu patrocínio para a divulgação 
dos jogos no torneio, em especial a Afubra, grande incentivadora 
do Torneio das Famílias. Também a parceria do Derli Blank, do 
Gol de Placa, a Construtora Márcio Forster, ao Paulo Deufel, e 
Comercial Schuh, pelo patrocínio dos troféus e medalhas, e ao 
Sr. Geraldo Back pela parceria, e ao Jornal Arauto pela divulgação 
de mais um evento da AERC Juventude Unida. A todos, o nosso 
muito obrigado.

| A AERC Juventude Unida, em parceria com o Águia/Nacional 
e Juventude Unida, fará sua estreia no Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo neste domingo, jogando em Vila Progresso, 
contra o Independente, com inicio às 13h45min. Todos os atletas 
devem estar no local às 13h15min para a conversa inicial da 
comissão técnica.

| Pensamento: “A moral não é a melhor doutrina que nos 
ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos 
dignos da felicidade.”

Corrida e Caminhada têm inscrições abertas
9 DE MARÇO

A 4ª edição da Corrida e 
Caminhada da Mulher está 
com as inscrições abertas. O 
evento ocorre no dia 9 de mar-
ço, às 14h30min, na Praça José 
Bonifácio. A programação, 
alusiva ao Dia Internacional 
da Mulher, também é aberta 
ao público masculino. As 
inscrições são realizadas no 
site www.ucrsm.com/4cor-
ridaecaminhadadeveracruz 
até o dia 3 de março. O valor 
é de R$ 40 até este domingo. 
Depois, sobe para R$ 45. O 
pagamento pode ser feito 

por boleto bancário ou com 
cartão de crédito, através do 
PagSeguro, com acréscimo 
de R$ 5. Os inscritos recebem 
um kit (camiseta e sacola) 
que será entregue no dia do 
evento. Para retirada é neces-
sário apresentar comprovante 
de inscrição e documento de 
identificação. 

Os percursos são de três 
quilômetros para caminhada 
e de três e seis quilômetros 
para corrida. A largada acon-
tece às 17 horas. Os partici-
pantes vão percorrer as ruas 

Cláudio Manoel, Tiradentes, 
Huberto Hoesker e Carlos 
Wild, retornando até à Praça. 
São esperadas mais de 200 
pessoas. Haverá medalhas 
para todos que concluírem 
a prova. Também serão pre-
miados os três primeiros colo-
cados em diversas categorias. 
A organização é do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher e tem o apoio das 
Secretarias de Desenvolvi-
mento Social, de Cultura, de 
Obras, Emater/RS-Ascar, 
Rotary e Hospital Vera Cruz.


