
Guido Hoff cumpriu agen-
da em Porto Alegre, no 
início da semana. Esteve 
com o governador Eduar-
do Leite, durante o lança-
mento de um investimento 
de R$ 301 milhões nas 
rodovias estaduais, mas 
que não contempla estra-
das de Vera Cruz. Durante 
a estada na Capital, apro-
veitou para conversar com 
o engenheiro Walter Morei-
ra Machado Júnior, diretor 
de operação rodoviária 
do DAER, e tratar sobre a 
licença para instalação dos 
equipamentos de seguran-
ça nas ruas Ernesto Wild 
e Roberto Gruendling. O 

O jornalista Lucas Dal-
francis foi mediador da 
imersão Política On Off 
que reuniu mais de 100 
profissionais de comunica-
ção do Rio Grande do Sul, 
na terça-feira, em Porto 
Alegre. O evento recebeu 
ainda importantes líderes, 
como o ex-governador 
Germano Rigotto. Para 

prestigiar o vera-cruzense, 
marcaram presença no 
curso de aperfeiçoamento 
a diretora da Câmara de 
Vereadores de Vera Cruz, 
Deise Borges, a assessora 
de comunicação da Pre-
feitura, Josiléri Cidade, e o 
servidor da Secretaria de 
Cultura, Vinícius Hochs-
cheidt. 

Os proprietários de imó-
veis localizados na rua 
Cipriano de Oliveira (qua-
dras 503 e 506) são con-
vocados para audiência 
pública na segunda-feira, 

dia 24, às 19 horas, no 
ginásio do bairro. O objeti-
vo é apreciar o projeto de 
pavimentação de 330 me-
tros lineares da via, após o 
trecho já asfaltado. 
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Prefeito em Porto Alegre

Prestigiando o vera-cruzense

Audiência sobre a rua Cipriano

A desfiliação do PP foi 
anunciada pelo prefeito 
de Santa Cruz, Telmo 
Kirst, na terça-feira. Em 
nota, ele diz, entre outras 
coisas, que “além de 
não ser consultado para 
nada, o PP ignora a minha 
liderança e inclusive tentou 
me afastar do Governo 
em um espetáculo teatral 
deplorável”. Um dia 

depois, o secretário de 
Saúde e de Comunicação 
do município, Régis de 
Oliveira Júnior, anunciou 
que também se desliga da 
sigla. Em nota, destacou 
sua admiração pelo 
prefeito. “Telmo é um 
exemplo para mim. Por isso 
me filiei ao PP, por isso, 
ao lado dele, me desfilio 
também”, disse.

Em audiência pública na 
quarta-feira, a Agerst apre-
sentou novo percentual de 
revisão tarifária, de 8,95%, 
para os serviços referentes 
a Corsan em Santa Cruz. 
Até o dia 26, a agência irá 
aguardar informações da 
Prefeitura em relação ao 
contrato com a companhia. 
O objetivo, então, é chegar 
a um valor definitivo.

Dois dias, duas saídas Água
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prefeito ainda esteve com 
o chefe da Casa Civil, Oto-
mar Vivian, que confirmou 
o envio do Projeto de Lei 

PL 271/19, referente à mu-
nicipalização da ERS-409, 
que tramita na Assembleia 
Legislativa.


