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Ouvidoria do Município passa por mudanças neste mês

Sexta-feira foi de 
paralisação contra a 
Reforma. Em Santa 
Cruz, rodovia chegou 
a ser bloqueada por 
alguns minutos

No Centro de Santa Cruz, caminhada para mobilizar Manifestantes bloquearam BR-471 no início da manhã

Manifestações podem ser encaminhadas por telefone

PROTESTO

MAIS COMUNICAÇÃO
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Na rodovia, na praça, 
no centro. Prevista 
para ocorrer em todo 

o território nacional, a Greve 
Geral da última sexta-feira, 
dia 14, teve reflexos em Santa 
Cruz do Sul. Ela iniciou com 
bloqueio total da BR-471, 
importante via de acesso ao 
município. A interrupção 
do trânsito ocorreu por 40 
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Região apoia a greve geral
minutos, em frente à Estação 
Rodoviária. O grupo, forma-
do por cerca de 100 pessoas, 
pedia o fim da Reforma da 
Previdência e protestava 
contra os cortes na educação. 
Durante o bloqueio da 471, 
apenas ambulâncias eram 
liberadas. O congestiona-
mento ultrapassou o Trevo 
do Bom Jesus e alcançou o 
bairro Avenida, no sentido 
inverso. Houve princípios 
de confusões, mas nada que 
fosse preciso a interferência 
da polícia. 

O ato seguiu com pro-
gramação na Praça Getúlio 
Vargas, organizada pelo Sin-
dicato dos Comerciários, pela 
União dos Estudantes San-
ta-Cruzenses (UESC), pelo 

Movimento de Mulheres em 
Luta (MML) e a CSP/Conlu-
tas, ao lado de outras entida-
des que integram o Comitê 
Contra o Fim da Previdência 
Pública do Vale do Rio Pardo, 
com falas de representantes 
sindicais. 

O grupo, com mais de mil 
pessoas, participou de cami-
nhada pelo centro, iniciando 
na Marechal Floriano, seguin-
do pela Borges de Medeiros, 
Marechal Deodoro e Ramiro 
Barcelos, onde realizou um 
ato na esquina com a Tenente 
Coronel Brito. O protesto en-
cerrou em frente à agência do 
INSS. Durante a tarde, quem 
presenciou as manifestações 
foi o município de Venâncio 
Aires. Na Capital Nacional 

do Chimarrão, dezenas de 
pessoas foram às ruas. Uma 
caminhada foi realizada na 
Osvaldo Aranha, a principal 
rua de Venâncio, impossibi-
litando, inclusive, o trânsito 
de veículos. Com bandeiras, 
cartazes e faixas, um grupo 
de pessoas mostrou o des-
contentamento em relação ao 
cenário atual do país.

BANCOS
Agências bancárias de San-

ta Cruz e Vera Cruz também 
aderiram à greve e ficaram 
fechadas até o meio-dia de 
sexta.  De acordo com o pre-
sidente do Sindibancários 
Santa Cruz, Cândido Castro 
Machado, o único serviço em 
funcionamento foi o autoa-
tendimento. 

Esquina da 28 
com Assis Brasil 
ganhará elevada

Doações podem 
ser feitas até 
o dia 19 de julho

FAIXA

SOLIDARIEDADE

Depois de estudar a ins-
talação de uma sinaleira, a 
Prefeitura de Santa Cruz 
do Sul decidiu optar por 
uma outra intervenção no 
cruzamento das ruas Assis 
Brasil e 28 de Setembro. 
A fim de evitar acidentes 
no local e garantir maior 
fluidez no trânsito, uma 
travessia elevada será ins-
talada nos dois sentidos da 
Assis Brasil. A previsão é 
de que até amanhã o servi-
ço esteja concluído.

NÃO ADIANTOU
Em abril deste ano, a 

Prefeitura optou por uma 
sinalização com o “pare”, 
pintado em uma faixa 
vermelha na esquina das 
vias. Porém, a alternativa, 
apesar de ter diminuído a 
frequência de acidentes, 
ainda não foi suficiente 
para solucionar os proble-
mas no trecho. 

Está em curso a edição 
2019 da campanha de 
inverno Guarda-roupa 
Solidário da Unisc. De ca-
ráter institucional, a ação 
envolve os campi de Santa 
Cruz do Sul, Venâncio 
Aires, Sobradinho, Capão 
da Canoa e Montenegro, 
assim como a Escola Edu-
car-se, o Centro de Educa-
ção Profissional da Unisc 
(Cepru) e o Diretório Cen-
tral de Estudantes (DCE). 
A proposta da campanha 
é receber somente roupas 
e calçados em bom estado 
de uso, sem necessidade 
de reparos. As doações 
serão repassadas a enti-
dades comunitárias par-
ceiras da Universidade, 
com foco nas famílias em 
situação de vulnerabilida-
de social.Para colaborar, 
basta procurar um ponto 
de coleta (veja a lista com-
pleta no Portal Arauto) nos 
campi e depositar as peças 
de agasalho. O encerra-
mento da mobilização será 
em 19 de julho.

Desde a segunda-feira, dia 
17, os municípios estão sujei-
tos à chamada Lei das Ouvi-
dorias, nº 13.460, que reforça 
a melhoria do atendimento 
no serviço público. De modo a 
se adequar, a Ouvidoria Geral 
do Município de Vera Cruz - 
recurso que já é utilizado na 
cidade -, passa por formaliza-
ção através da Lei Municipal  
nº 4.876, que cria a Ouvidoria 
Geral, e do decreto nº 6.150, 
que a regulamenta.  

Nos municípios, a Ouvido-
ria é o canal que tem o dever de 
processar e encaminhar proje-
tos, sugestões, reclamações ou 
denúncias da população ou de 
entidade ao Prefeito Munici-
pal e aos setores competentes 
da Administração Pública. 
De acordo com a assessora 
de imprensa da Prefeitura, 

Josiléri Cidade, há um espaço 
da Ouvidoria ativo no site do 
Município, que pode ser aces-
sado através da página www.
veracruz.rs.gov.br. “Através 
desse canal podem ser enca-
minhadas as manifestações da 
comunidade, mas hoje, muitas 
demandas também chegam 
pelas redes sociais”, explica. 

Além do site, a população 
pode sugerir,  fazer recla-
mações ou apontar suas de-
mandas de forma presencial. 
O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, na 
Prefeitura, das 7h30min às 
11h30min e das 13 às 16 horas. 
O contato também pode ser 
realizado pelos telefones (51) 
3718-1222 ou (51) 99851- 0387. 

PRAZOS
Quando recebida a mani-

festação, a Ouvidoria deve 

responder ao cidadão ou 
a entidade, em até 30 dias 
contados do recebimento 
da demanda. Caso as infor-
mações apresentadas forem 
insuficientes para a análise 
da manifestação, a Ouvidoria 
poderá solicitar pedido de 

complementação de informa-
ções, também no prazo de até 
30 dias. Da mesma forma, o 
reclamante terá 20 dias para 
retornar ao órgão com os 
esclarecimentos, caso contrá-
rio sua demanda poderá ser 
arquivada.


