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ESTRANHA AUSÊNCIA
A partir da iniciativa do Grupo Arauto de Comu-

nicação, Vera Cruz viveu um momento histórico na 
terça-feira ao reunir cinco ex-prefeitos. O encontro, 
documentado em fotos e vídeo, serviu para relem-
brar detalhes dos 60 anos do município e projetar o 
futuro. Todo material editorial será levado ao públi-
co em junho, por ocasião da Semana do Município.  
O momento histórico apenas não foi completo por-
que a ex-prefeita Rosane Petry não compareceu ao 
encontro, diferente do seu marido, ex-prefeito e pre-
sidente do Sicredi, Heitor Petry, que marcou presença 
e ofereceu ricas contribuições. Ficou estranho que a 
única mulher a governar Vera Cruz e a que possui os 
últimos dois quadros na galeria dos ex-prefeitos tenha 
se ausentado, por razões que só ela pode explicar. O 
fato é que seu gesto impediu que estivessem reuni-
dos todos os ex-prefeitos vivos nos 60 anos da Vera 
Cruz. Uma pena.

PREOCUPAÇÃO
Está acanhada a divulgação da Feira da Produção 

e os festejos de aniversário de Vera Cruz. Faltando 
duas semanas para a Gincana e três para os 60 anos 
do município, a cidade ainda não viu material gráfi-
co sobre as festividades. Da Secretaria de Cultura, 
a informação é de que mais de 80% dos estandes 
estão comercializados. É preciso concentrar esforços 
e lembrar que há disputa com outros eventos no fim 
de semana do dia 8 e 9 de junho. Em Santa Cruz, o 
Parque da Oktoberfest sediará mais uma Festa das 
Cucas.

MIGRAÇÃO
Estão conhecidos os integrantes inscritos da Gin-

cana de Vera Cruz deste ano. O que chama atenção 
na nominata é a migração de participantes. Quem 
se dizia apaixonado por uma equipe, vestiu fácil fácil 
outra camiseta. Os motivos? Só eles sabem. O que se 
vê também é que famílias opostas na política estão 
integradas na mesma equipe de Gincana. A disputa, 
neste caso, não tem partido.

CAUSA ANIMAL
Embora nem todas as notícias sejam boas em 

Santa Cruz do Sul, sobretudo pela preocupação do 
aumento vultuoso dos casos suspeitos de dengue, a 
causa animal vem comemorando conquistas. Nesta 
semana, por exemplo, a informação é de que o Canil 
Municipal vai trocar de endereço, indo para um espa-
ço três vezes maior que o atual. A expectativa é que 
as portas sejam abertas em um ano. Recentemente, 
também, a assinatura do contrato para o Hospital Ve-
terinário, que vai atender toda a região. Coincidência 
ou não, com a presença de alguém que defenda os 
animais no Legislativo e com uma amizade cada vez 
mais próxima com o Prefeito, muitos projetos estão 
saindo do papel.

MOSAICO

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br


