
Chamou atenção no fim 
de semana em Vera Cruz 
a presença expressiva 
da Brigada Militar, prin-
cipalmente na Feira da 
Produção e no entorno. 
Motorizados ou a pé, os 
policiais reforçaram a se-
gurança. Além do efetivo 
local, 32 alunos soldados 
do Curso Básico de For-

mação Policial Militar, em 
andamento no 2° BPM, 
em Rio Pardo, estiveram 
no município. Durante as 
atividades de policiamen-
to ostensivo, foram desen-
volvidas ações de abor-
dagem e identificação de 
indivíduos suspeitos, com 
o intuito de inibir ações 
delituosas.

A Brigada Militar lan-
çou durante a Festa das 
Cucas, em Santa Cruz, a 
Operação Cavalo de Aço, 
que consiste em ações de 
prevenção a delitos e a 

manutenção da tranquili-
dade pública. A ação con-
tou com policiais motoci-
clistas. Alunos soldados 
também contribuíram na 
segurança do evento.

A programação dos 60 
anos do município de 
Vera Cruz segue durante a 
semana. O tradicional En-
contro Regional da Melhor 
Idade será nesta terça-
feira, dia 11, no Clube Vera 
Cruz, a partir das 10 horas. 
Estão sendo esperadas 
ao longo do dia entre 300 
e 400 pessoas, de diver-
sos municípios da região. 
Serão mais de 10 grupos 
vindos de fora. Após a 
recepção dos visitantes, 
haverá almoço. Cerca de  
200 pessoas são espera-
das. À tarde tem baile, com 

animação da banda Acor-
des de Ouro. Já na quar-
ta-feira, dia 12,  acontece 
o Seminário Regional de 
Artesãos em Foco, no Clu-
be Vera Cruz, com início às 
9 horas. O evento pretende 
discutir a profissão de arte-
são, estimular a formação 
de grupos de produção, 
impulsionar a comerciali-
zação e contribuir para a 
qualificação, atualização e 
valorização do artesão e 
de sua produção. Além de 
palestras e dinâmica em 
grupo, haverá exposição 
de artesanato e oficinas.

Encerra hoje o período de 
inscrições para vagas na 
educação infantil em Santa 
Cruz. Os pais que retira-
ram as fichas e ainda não 
compareceram, têm das 
8 horas as 11h30min e das 
13h45min as 17 horas, para 

realizar a inscrição, junto 
à Secretaria de Educação, 
mediante toda documen-
tação exigida no edital. O 
número de vagas disponí-
veis ocorre de acordo com 
a capacidade de atendi-
mento de cada escola. 
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Alunos soldados em ação

Na Festa das Cucas também

60 anos de Vera Cruz

Educação infantil

Foi confirmado pela Secre-
taria Municipal de Saúde, 
na sexta-feira, mais um 
caso de dengue em Santa 
Cruz do Sul. Trata-se de 
uma criança, moradora do 
bairro Santo Inácio, e que 
frequenta uma escola de 
educação infantil da rede 
particular. Além desse, o 
município tem 13 casos 
confirmados e está em 
situação de alerta.

As meninas interessadas 
em concorrer aos títulos 
de rainha e princesas da 
Oktoberfest 2019 têm até 
sexta-feira, dia 14, para 
fazer a inscrição, na sede 
da Assemp, em Santa Cruz. 
Na última semana, a enti-
dade anunciou que 14 já 
haviam confirmado partici-
pação. Restavam, na sexta 
passada, portanto, somen-
te quatro vagas.

Pensando no bem-estar 
animal, a Prefeitura de San-
ta Cruz do Sul anunciou 
que vai disponibilizar junto 
aos chimarródromos da 
cidade um espaço para os 
animais beberem água. O 
recipiente fica na parte in-
ferior do equipamento, que 
já oferece água quente e 
fria aos usuários. O primei-
ro protótipo foi instalado 
na Praça Getúlio Vargas.

Mais um Termina sexta Aos animais
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A audiência pública da As-
sembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, realizada na 
semana passada, em Santa 
Cruz do Sul, rendeu um re-
gistro histórico. Hoje depu-
tada estadual, Kelly Moraes 
publicou no Facebook uma 
foto com Eliana Giehl e He-
lena Hermany, que foram 
suas adversárias em 2008, 
na única eleição municipal 
que teve três mulheres na 
disputa pela Prefeitura. Na 
legenda da foto, feita no 
último dia 7, Kelly escreveu 
“que o respeito sempre 
esteve entre nós!”
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Respeito acima de tudo
Para evitar faltas e es-
quecimento em relação 
às consultas médicas, a 
Secretaria de Saúde de 
Santa Cruz do Sul avisa 
todos os pacientes do SUS 
por torpedo SMS sobre as 
consultas marcadas. De 
acordo com o titular da 
pasta, Régis de Oliveira 
Júnior, como o teste deu 
certo com os pacientes 
da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) Pedro Eggler, 
de Monte Alverne, agora 
a Secretaria segue com a 
ideia para todas as unida-
des da cidade.

Torpedo 


