
A semana foi de reinício do 
Projeto Galera do Bem, que 
objetiva capacitar alunos 
para a mediação de confli-
tos escolares. Cerca de 20 
alunos da Escola Vera Cruz 
participam da atividade e 
receberam camisetas na 
tarde de terça-feira, dia 4. 
Os encontros são media-

dos pelos policiais José 
Chaves e Flávio Schunke e 
envolvem alunos dos três 
turnos do educandário. O 
último encontro havia sido 
realizado em novembro 
do ano passado. A pausa 
de sete meses ocorreu em 
função da troca de gover-
no estadual.

A Vigilância Sanitária de 
Vera Cruz realiza mutirão 
de prevenção ao Aedes 
aegypti nos dias 15 e 29 
de junho. Nessas datas, 
agentes comunitários de 
saúde estarão visitando 
as residências e orientan-
do a população a colocar 
o lixo reciclável na rua. 
Tudo que pode acumular 

água e criar mosquitos 
será recolhido. No dia 15 
será nos bairros Arco-Íris, 
Araçá, Leopoldina, Cipria-
no de Oliveira, Boa Vista, 
São Francisco e Rincão 
da Serra. E no dia 2, nos 
bairros Centro, Esmeralda, 
Belo Horizonte, Conven-
tos, Bom Jesus, Imigrante 
e Linha Capão.

Foi lançado na tarde de 
ontem o programa “Santa 
Cruz Solar” que institui 
regras de incentivo fiscal 
para adoção de ener-
gia solar no município. 
O objetivo é incentivar 
a utilização de energia 
limpa e renovável. Entre os 
benefícios está o desconto 
adicional anual no valor do 
IPTU nas unidades habita-
cionais, comerciais, indus-
triais que implementarem 
sistemas de captação e 
aproveitamento da ener-
gia solar. O projeto será 
encaminhado à Câmara de 
Vereadores. O desconto 
irá variar de 4 a 6%.

Santa Cruz vai contar com 
mais quatro quilômetros de 
ciclovia, na rua Assis Brasil, 
e na Vitor Baumhardt, no 
Distrito Industrial. O anún-
cio foi feito ontem. Hoje, 
Santa Cruz já conta com 
15 quilômetros de ciclovia. 
Na rua Assis Brasil serão 
implementados 1,5 quilô-
metro, se estendendo até a 
Tiradentes. Já na rua Vitor 
Frederico Baumhardt, a 
ciclovia será expandida, e 
receberá mais 2,5 quilôme-
tros, desde a Escola São 
Canísio, no bairro Dona 
Carlota, até o trevo de 
acesso à BR-471, no Distri-
to Industrial.
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Galera do Bem

Xô, mosquito

IPTU Ciclovia

Encerram no domingo, 
dia 9, as inscrições para 
o Vestibular de Inverno 
da Unisc. Elas podem ser 
feitas pelo site www.unisc.
br. Para o curso de Medi-
cina, o vestibular perma-
nece no formato híbrido, 
composto pelas notas das 
provas objetivas do ENEM 
2016, 2017 ou 2018, mais a 
nota da Redação da Unisc, 
prova que ocorre no dia 
15 de junho, a partir das 
14h30min, somente no 
campus de Santa Cruz. Já 
para os demais cursos e os 
da Graduação Dinâmica, 
o Processo Seletivo será 
constituído por uma prova 
de Proficiência em Língua 
Portuguesa - Redação. 
A prova única ocorre no 
campus onde o curso está 
sendo ofertado, no dia 15 
de junho, às 14h30min. O 
valor da taxa de inscrição 
é de R$ 30 para os demais 
cursos e para Graduação 
Dinâmica e de R$ 100 para 
o curso de Medicina. O 
listão dos aprovados será 
disponibilizada no site 
da Unisc no dia 18, às 15 
horas.

Vestibular
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A Feira da Produção vai 
de hoje até o domingo em 
Vera Cruz. Para melhorar o 
tráfego e facilitar o esta-
cionamento, a rua Carlos 
Wild, que passa em frente 
ao Parque Municipal de 
Eventos, será mão única. 

Nos dias de evento, os veí-
culos vão trafegar apenas 
no sentido Santa Cruz/
Vale do Sol. A mão única 
inicia no entroncamento 
da Carlos Wild com a Tho-
maz Gonzaga, e vai até a 
rua Cândido de Medeiros.

Mão única


