
Atos em apoio ao Governo 
de Jair Bolsonaro ocor-
reram durante o domin-
go em várias cidades do 
Brasil. E Santa Cruz do 
Sul não ficou de fora. Os 
apoiadores defenderam a 
reforma da Previdência, o 
pacote anticrime, o porte 
e posse de armas, além 
de ministros do governo 
como o da Justiça, Sergio 

Moro, e o da Economia, 
Paulo Guedes. Em Santa 
Cruz, a concentração foi na 
Praça da Bandeira. Muitos 
dos participantes levaram 
cartazes e bandeiras do 
Brasil, além de cantarem 
o hino nacional e fazerem 
uso do microfone para co-
mentários sobre a Reforma 
da Previdência e outros 
projetos.

272 viaturas foram en-
tregues para a Brigada 
Militar e 89 carabinas para 
a Polícia Civil nesta se-
gunda-feira, contemplan-

do, ao todo, 126 cidades 
do Rio Grande do Sul. Do 
Vale do Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul recebeu uma 
carabina. Outros muni-

cípios próximos, como 
Cachoeira do Sul, ganhou 
duas viaturas, e Lajeado, 
quatro viaturas e duas 
carabinas. 

O Parque de Eventos de 
Vera Cruz já ganha a cara 
do que será a Feira da 
Produção 2019. No fim 
de semana, por exemplo, 
a empresa vencedora da 
licitação para a instalação 
dos tablados, bem como 
as estruturas de divisórias 
dos estandes, tanto na 
área externa como dentro 
do ginásio, descarregava 
o material. Conforme o 
presidente da festa, Gil-
son Becker, boa parte das 
pirâmides já está mon-
tada do lado de fora do 
ginásio. Ainda segundo 
ele, nesta semana come-

ça a instalação dos es-
paços de decoração. Os 
próximos dias marcam 
também a colocação de 
material britado nas proxi-
midades do ginásio. Esse 
trabalho, pontua Becker, 
é realizado com equipes 
próprias da Prefeitura. A 
festa acontece nos dias 7, 
8 e 9 de junho e vai enal-
tecer as potencialidades 
locais, com destaque às 
agroindústrias. Comércio e 
empresas também marca-
rão presença. No quesito 
entretenimento, haverá 
Parque de Diversões e 
shows musicais. 
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Atos verde-amarelo

Reforço na segurança pública do Estado

Sem parar no fim de semana

A Gincana de Vera Cruz 
é no fim de semana. Mais 
carros na rua, mais adre-
nalina para a execução 
das tarefas. Mas é preciso 
também mais atenção 
no trânsito. Elaborador 
da edição 2019, Eduar-
do Nagel pede que os 
competidores não com-
binem álcool e direção e 
evitem tragédias, como 
a do último fim de sema-
na, em Arroio do Meio. 
A cidade vivia a Gincana 
e dois jovens de 17 anos 
perderam a vida após o 
Gol que estavam colidir 
contra uma árvore. O 
motorista do carro, de 21 
anos, foi encaminhado 
para atendimento médico. 
Os jovens mortos, identifi-
cados como Vitor Juchem 
e Léo Felipe Ely Hammes, 
integravam a equipe Curê, 
que ganhou a disputa. 
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