
Vera Cruz está de aniver-
sário no próximo dia 7 e 
o Município prepara pro-
gramação especial para 
marcar a data. A página 7 
desta edição traz um pou-
co do que será a decora-
ção da Feira da Produção, 
que acontece no Parque 
Municipal de Eventos. Mas 
é preciso atentar também a 
outros pontos da cidade. O 

Trevo da antiga Casa Ass-
mann, por exemplo, passou 
por recente intervenção, 
quando foi proibida a con-
versão à esquerda. Desde 
então, ele não foi ajardina-
do. Contatado, o secretário 
de Obras de Vera Cruz, 
Gilson Becker, disse que 
deve ser colocada alguma 
ornamentação no espaço. 
A comunidade aguarda.

O prazo para a retirada 
das fichas para Educação 
Infantil em Santa Cruz ter-
mina hoje. Os interessados 
devem ir até a Secretaria 

de Educação, para obter 
o documento. Já as inscri-
ções, para os que garan-
tiram as fichas, iniciam na 
segunda-feira.

A fila para abastecer no 
posto que disponibilizou 
gasolina a R$ 2,50, em 
Santa Cruz, iniciou às 14 
horas de quarta-feira. 
Mas, como prometido, as 
fichas só foram distribuí-
das na manhã seguinte, 
para os 100 primeiros. 
Cerca de 200 motoristas 
aguardaram na esperan-
ça da desistência dos 
demais. Mas não teve. O 
limite de abastecimento 
era 20 litros. O posto fez 
a promoção como forma 
de protesto à alta taxa de 
impostos. Ontem foi o Dia 
Nacional da Liberdade de 
Impostos. 

Os vereadores de Santa 
Cruz aprovaram na sessão 
desta semana o projeto de 
lei que visa a adequação 
e regulamentação do 
contrato de concessão 
da Estação Rodoviária. 
Com isso, a concessionária 
passa a ser responsável 
apenas pelos guichês, 
lanchonete, sanitários, 
setor administrativo e a 

área dos ônibus. Para a 
Administração Municipal, 
a mudança é uma forma 
de economizar em aluguel, 
além de normalizar o 
contrato com a empresa, 
que está vencido desde 
2014. Quanto aos 
restaurantes e lojas, que 
agora passam a ser de 
responsabilidade do 
Município, a ideia é mantê-

los, porém sob novos 
contratos. Dentro das 
mudanças, também está 
a ampliação do espaço 
da Guarda Municipal, 
como forma de aumentar 
a segurança do local 
e, ainda, melhorias na 
infraestrutura para atender 
com excelência aos 
cidadãos e usuários da 
rodoviária.
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Não deve ficar assim

Educação infantil Muita fila

Concessão da rodoviária de Santa Cruz

A semana começou com 
nove confirmações de 
casos de dengue em 
Santa Cruz, mas o núme-
ro aumentou: até ontem, 
eram 12 constatados - um 
importado e 11 naturais 
da região. O surto iniciou 
nos bairros Santo Inácio e 
Universitário e mobiliza a 
Prefeitura, que atua com 
força-tarefa contra o mos-
quito. Moradores do Faxi-
nal Menino Deus, Esmeral-
da, Linha João Alves, Bom 
Jesus, Santuário, Belvedere 
e Aliança também estão 
entre os casos confirma-
dos pelo Laboratório Cen-
tral do Estado (Lacen).

Neste sábado tem campa-
nha de agasalhos e alimen-
tos, cujo recolhimento inicia 
às 9h30min e passará por 
Linha Henrique D’Ávila, 
Mato Alto, Coxilha Mandelli 
e entrada de Linha Fun-
dinho, no interior de Vera 
Cruz. A distribuição das 
peças será no sábado, dia 
8, a partir das 9 horas, no 
CTG Herança Farroupilha. 
Os alimentos serão doados 
às famílias necessitadas 
e ao Hospital Vera Cruz. 
A campanha é do Núcleo 
Sagrado Coração de Maria 
e tem apoio da Comunida-
de São José  e do Núcleo 
Nossa Senhora de Fátima.

Já são 12 Campanha
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