
Desde 1978, quando foi 
inaugurado o Escritório 
Municipal da Emater em 
Vera Cruz, existe o trabalho 
com os grupos de mu-
lheres rurais, algo que se 
tornou referência no muni-
cípio. Na manhã de quarta-
feira, durante capacitação 
envolvendo diretorias dos 
15 grupos, foram entregues 

placas com a frase “Aqui 
tem Emater”, seguido pelo 
nome do grupo de mu-
lheres. Essas placas serão 
colocadas nos locais onde 
as mulheres se reúnem, 
como forma de valorizar o 
trabalho da extensão rural 
em Vera Cruz e o envolvi-
mento dessas trabalhado-
ras do campo.

Uma comissão com re-
presentantes da cultura e 
diversos setores de Santa 
Cruz se reúne, semanal-
mente, para discutir a 
programação dos 170 anos 
da imigração alemã no 
município. Já elencadas es-

tão atividades como: culto 
ecumênico em alemão, o 
baile da imigração, além 
de se esperar a presença 
do Cônsul da Alemanha. A 
programação vai de 16 de 
novembro a 19 de dezem-
bro, em Linha Santa Cruz.
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Nada de novidade. Com as 
chuvas dos últimos dias, 
o trecho urbano da RSC-
287, em Santa Cruz do Sul, 
volta a colecionar buracos. 
Motoristas que trafegam 
pela rodovia, entre os qui-
lômetros 99 e 102, devem 
ter atenção redobrada. 
A pior situação é pouco 

depois do viaduto Fritz e 
Frida, para quem trafega 
no sentido Santa Cruz/
Vera Cruz. Em 10 metros, 
10 buracos. Próximo ao 
trevo de acesso à Avenida 
Melvin Jones, a situação é 
semelhante. Quem utiliza a 
rodovia aguarda os reparos 
por parte da EGR.

Chuva = buracos

A ERS-409, na altura do 
bairro Bom Jesus, em Vera 
Cruz, também não está 
em perfeitas condições. 
Em frente ao primeiro 
quebra-molas, no sentido 
Santa Cruz/Vera Cruz, tem 
buraco desafiando condu-
tores. Nas proximidades 
do terceiro quebra-molas, 
também. A rodovia está 
em processo de municipali-
zação, mas ainda compete 
ao Estado a sua manuten-

ção. No entanto, segundo 
o secretário municipal de 
Obras, Gilson Becker, a 
Prefeitura já vem realizan-
do reparos em virtude do 
DAER não ter material para 
tapa-buracos. “Assim que 
o tempo permitir, vamos 
estar realizando um novo 
tapa-buracos em direção 
ao Bom Jesus. Tem alguns 
pontos que estão precisan-
do, mas não pode ter tanta 
umidade”, pontua. 

Por falar em buracos

Na segunda-feira, dia 27, 
serão conhecidos o patro-
no, o escritor homenagea-
do e as novidades da 32ª 

Feira do Livro de Santa 
Cruz do Sul. O evento será 
na Livraria e Cafeteria Ilu-
minura, às 10h30min.

Literatura em Santa Cruz

“Aqui tem Emater”

Imigração alemã

Com votação apertada 
(228 votos a 210), os depu-
tados transferiram o Conse-
lho de Controle de Ativida-
des Financeiras (COAF) do 
Ministério da Justiça, che-
fiado por Sérgio Moro, para 
o da Economia, de Paulo 
Guedes. Do Vale do Rio 
Pardo, os dois parlamen-
tares tiveram votos distin-
tos. Marcelo Moraes votou 
“sim”, para manter o COAF 
com Moro, e Heitor Schuch 
“não”. Moraes explicou que 
a opção não foi por dema-
gogia, como outros deputa-
dos do governo fizeram. “O 
governo é um só e é fiada 
essa conversa de alguns 
deputados de que tirando 
do Moro vai prejudicar o 
trabalho do Coaf. O Paulo 
Guedes não vai se negar a 
passar informações para 
o Moro em uma investi-
gação”, pontuou. Schuch 
justificou seu voto, dizendo 
entender que o Conselho 
de Controle de Ativida-
des Financeiras, que trata 
de questões econômicas, 
deve ser de competência 
do Ministério da Economia. 
“Votamos com absoluta 
tranquilidade”, afirmou.

COAF
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