
Entorno do Back tem mudanças
Conversão à esquerda da Martim Francisco para a Roberto Gruendling já está proibida. Mais alterações serão feitas
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Prefeitura bloqueou passagem de veículos nesta semana. Mais obras começarão em breve
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Vale do Rio Pardo será contemplado com quase R$ 1,2 milhão
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· JOGO
A Sociedade Primavera, de 
Linha Capão, convida para 
o jogo no sábado, dia 9 de 
março, no Boa Vontade, com 
início às 14 horas.

· ENCONTRO DE FAMÍLIA
Nos dias 9 e 10 de março 
ocorre o XI Encontro da Fa-
mília Brand (Brandfest), 
no ginásio da Comunidade 
Evangélica de Vale do Sol. 
No sábado, dia 9, recepção 
às 10 horas; almoço às 12 
horas; roda da sorte às 14 
horas; recreação e inte-
gração com as famílias às 
15 horas; apresentação da 
genealogia da famílias às 19 
horas; jantar às 19h30min 
e reunião dançante a partir 
das 22 horas. No domingo, 
dia 10, culto da família com 
apresentação gospel de 
Irimo Panke, às 10 horas; 
12 horas, almoço; 14 ho-
ras, apresentação do grupo 
musical da Igreja Apóstolo 
Paulo, de Santa Cruz; 15 ho-
ras, reunião dançante.

· TALÃO
Os agricultores de Vera Cruz 
têm até o dia 15 de março 
para comparecer à Secre-
taria de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente para 
apresentação dos talões de 
produtor. A apresentação é 
obrigatória.

· PALESTRA
Os ingressos para a palestra 
“Caminhos de um vence-
dor”, que acontece no dia 
19 de março, no Clube Vera 
Cruz, podem ser adquiridos 
junto à Funerária Halmens-
chlager, no Grupo Arauto 
e na Acisa. O custo é dois 
quilos de alimentos não pe-
recíveis, que devem ser en-
tregues na hora da compra. 
A Liga sugere os alimentos: 
massa, azeite, farinha, arroz, 
açúcar, leite e bolacha. O 
palestrante do evento será 
Claiton Fernandez.

· EXCURSÃO
Para o dia 13 de março, a Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Rural de Vera Cruz orga-
niza excursão para a Expo-
direto, em Não-me-toque. 
A saída será às 6 horas, da 
Secretaria, e o retorno está 
previsto para as 16h30min. 
As inscrições  podem ser 
feitas na Secretaria e são 
limitadas. Mais informações 
pelo (51) 3718-1039.

AGENDA

Quem andou pelo Centro 
de Vera Cruz nesta sema-
na já pôde perceber parte 
das mudanças que serão 
implementadas no entorno 
do Back Supermercado. Os 
motoristas que trafegam pela 
rua Martim Francisco, no 
sentido Prefeitura/Back, já 
não podem mais converter à 
esquerda, ingressando na Ro-
berto Gruendling em direção 
a Santa Cruz. Uma contenção 
com pedras foi construída 
sobre o paralelepípedo, além 
da colocação de placas sinali-
zadoras. O sentido, com este 
impedimento, passa a ser 
somente à direita, em direção 
à rua Cláudio Manoel.

Para a próxima sema-
na, antecipa o secretário de 
Obras, Saneamento e Trân-
sito, Gilson Becker, estão 
previstas mais obras nas pro-
ximidades do supermercado. 
O projeto inicial, apresentado 
em novembro do ano passa-
do, é o que será executado. O 
Município chegou a divulgar 
outra mudança, mas voltou 
atrás, tendo em vista um 
pedido dos proprietários do 
estabelecimento, já que essa 
intervenção acabaria com 
o estacionamento bem em 
frente ao mercado – utiliza-

do hoje pelos veículos que 
transportam as mercadorias 
adquiridas pelos clientes. 

ENTÃO, 
O QUE SERÁ FEITO?
Conforme Becker, para os 

próximos dias servidores do 
Município darão início à co-
locação de uma divisória de 
pista na rua Roberto Gruen-
dling. Isso fará com que os 
condutores que andam no 
sentido Santa Cruz/Vera 
Cruz não possam ingressar à 

esquerda, no estacionamento 
do supermercado. Uma das 
alternativas será utilizar a 
rua lateral do Posto do Ico, a 
Professor Rodolfo Wazlawik, 
ingressar na Alvarenga, vin-
do até a Martim Francisco e 
pegar a Roberto Gruendling, 
no sentido Vera Cruz/Santa 
Cruz. Em frente ao Back, ain-
da, haverá uma faixa de segu-
rança elevada para pedestres, 
com o objetivo de reduzir a 
velocidade dos veículos.

Depois das alterações rea-
lizadas na Roberto Gruen-
dling, os servidores partem 
para outra obra, essa em 
frente ao Mercado Central, na 
rua Intendente Koelzer. Por 
lá, as mudanças contemplam 
a construção de uma terceira 
faixa no sentido Centro/
Rincão da Serra, o que permi-
tirá o ingresso à esquerda no 
estacionamento do Mercado. 
Para isso, parte do estaciona-
mento da rua será extinto.

OS MUNICÍPIOSO Governo do Estado 
anunciou a liberação de R$ 
25.298.705,33 para a área 
da Saúde dos municípios 
gaúchos. Os recursos foram 
apontados como prioritários 
na Consulta Popular 2018 
para serem executados no 
orçamento de 2019. O Co-
rede Vale do Rio Pardo vai 
levar quase R$ 1,2 milhão. 
O montante, que equivale 
a 100% das demandas vo-
tadas à área no Estado, será 
destinado para implantar 
260 projetos com o enfo-
que em saúde da família e 
regionalização da saúde, 
como compra de ambulân-
cias, novos equipamentos 
para hospitais, obras de 

melhorias de infraestrutura 
em leitos, entre outros. Os 
benefícios abrangem 211 
municípios em 26 regiões 
dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento (Coredes).

As prefeituras devem en-
tregar seus projetos, com a 
documentação completa, em 
suas respectivas Coordena-
dorias Regionais da Saúde, 
para que os valores sejam 
liberados. O prazo vai até o 
dia 18 de abril.

VALE DO RIO PARDO
O presidente do Corede 

Vale do Rio Pardo, Heitor 
Álvaro Petry, destaca a im-
portância da liberação destes 
recursos para a região. “É 
um dinheiro que vai servir 

Candelária: veículo leve, valor R$ 50.525,96
Santa Cruz do Sul: equipamentos para o Hospital Santa Cruz - 
R$ 580.525,96
Sobradinho: veículo leve - R$ 60 mil
Arroio do Tigre: veículo leve R$ 60 mil
Ibarama: veículo leve- R$ 60 mil
Segredo: veículo leve – R$ 60mil
Tunas: veículo leve - R$ 60 mil
Sinimbu - veículo leve – R$ 50 mil
Estrela Velha: veículo leve - R$ 60 mil
Passa Sete: veículo leve - R$ 60 mil
Lagoa Bonita do Sul: veículo leve - R$ 60 mil

para aplicar na melhoria 
da estrutura na área da 
saúde pública, em especial, 
aquisição de veículos e equi-
pamentos para hospitais e 
municípios”, observou. No 

ano passado foram registra-
dos 41.579 votos na Consulta 
Popular, que elegeram como 
prioridades as áreas da Agri-
cultura Familiar, Segurança 
Pública e Saúde.


