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MENOS REPRESENTAÇÃO
A bancada do PTB deve diminuir no Legislativo de 

Santa Cruz do Sul. Na segunda-feira, a sigla se reuniu 
com os atuais vereadores e deu 30 dias para eles 
decidirem se permanecem ou não no partido. O en-
contro foi amigável e ocorreu depois da aproximação 
de parlamentares com o atual governo municipal e 
pelos rumores de desligamento que rondam a cidade. 
A presidência do PTB local pontuou nesta reunião que 
não deve pedir as cadeiras daqueles que saírem do 
partido. Pelo menos dois vereadores já manifestaram, 
publicamente, o desejo de sair. 

ARTICULAÇÃO
Enquanto o partido leva um revés em Santa Cruz, 

por Vera Cruz o cenário se desenha diferente. Na 
semana passada, o deputado federal Marcelo Moraes 
anunciou emenda para o Hospital e reuniu filiados e 
simpatizantes, no Bar Braun. O que chamou atenção, 
no entanto, foi a presença de outros partidos no 
evento. Do PRB, por exemplo, estava o presidente 
local, Mário Baumgarten, e o assessor do deputado 
Carlos Gomes, Oscar Sartório. Seria uma articulação 
para o pleito do ano que vem? Nos bastidores, a in-
formação é que as duas siglas estão conversando e 
trocando ideias.

NÃO É TÃO FÁCIL
Mais uma proposição difícil de ser posta em prá-

tica surgiu na sessão de segunda-feira da Câmara de 
Vera Cruz. O vereador José Adroaldo da Silva indicou 
que fizesse a pavimentação, seja asfáltica ou com 
bloquetes, da recém-nomeada rua Valdemar Berlt, 
que liga a ERS-409 com a ERS-412, em Vera Cruz. 
Os moradores das proximidades foram convidados 
e marcaram presença na reunião, na expectativa de 
em um futuro próximo ver o fim da poeira. Só que 
não é tão fácil. Proposição não é projeto e para ser 
executada precisa de recursos. E Vera Cruz tem? Hoje, 
obras só saem do papel, muitas vezes, com emendas 
parlamentares. Qual será o deputado que contempla-
rá aquela região?

A GINCANA VEM AÍ 
As especulações sobre a Gincana de Vera Cruz, que 

será no próximo fim de semana, são muitas. Será a 
disputa da intelectualidade, do conhecimento ou da 
agilidade? Ou quem sabe uma mescla disso tudo? 
Nos bastidores da comissão elaboradora, a dica é 
se preparar física e psicologicamente, pois será uma 
maratona. Eduardo Nagel não adianta nem ao menos 
uma pista para o desfile, que é a atração maior ao 
público, mas não contém o riso quando lembrado que 
nos 50 anos de Vera Cruz teve bolo de aniversário 
nos carros alegóricos. Vai ter de novo homenagem ao 
município? São especulações! O que se sabe é que 
todas as tarefas estão escritas e agora serão revisadas. 
Na semana que vem, também, ainda sem data, haverá 
reunião entre a comissão e os líderes de equipe.
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