
A Prefeitura de Santa Cruz 
do Sul já tem previsão 
para a conclusão da obra 
que irá alterar o trânsito 
em duas ruas do bairro 
Belvedere. Conforme o se-
cretário de Obras, Leandro 
Kroth, até o dia 15 de julho 
será concluída a implan-
tação de mão única na 
Lindolfo Grawunder, que 
passará somente a subir 
em direção a Linha João 
Alves, e a Guilherme Kuhn, 
que somente descerá em 
direção ao Centro. Ambas 

as ruas terão duas pistas. 
Com a conclusão do as-
faltamento, ainda restam 
a construção de cantei-
ros nas proximidades do 
posto de combustíveis do 
Belvedere, sinalização e a 
melhoria da iluminação no 
trecho. O prazo de con-
clusão da obra, orçada em 
R$ 200 mil e que promete 
dar mais fluidez ao trânsi-
to, pode variar conforme 
a possibilidade de chuva 
na primeira quinzena de 
julho.

Vândalos depredaram 
ao menos três placas de 
sinalização na madrugada 
de domingo, no Centro 
de Santa Cruz do Sul. Na 
esquina da rua Rio Branco 
com a Galvão Costa, uma 
placa foi derrubada. Já na 
esquina da Galvão com 
a Avenida do Imigrante, 
duas foram entortadas. 
Servidores da Prefeitura 

que atuavam na limpeza 
das vias no início da manhã 
providenciaram o conser-
to. Conforme o secretário 
de Transportes e Serviços 
Urbanos, Gerson Vargas, 
o fato, infelizmente, não é 
novidade. Ele diz que a Pre-
feitura irá analisar imagens 
de câmeras de segurança a 
fim de identificar os res-
ponsáveis pelos danos.

A contratação de um 
médico que atue 40 horas 
na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) de Linha 
Henrique D’Ávila, no in-
terior de Vera Cruz, está 
lenta. E sabe por quê? O 
prefeito Guido Hoff comen-
tou na tarde de ontem que 

já foram chamados cinco 
profissionais aprovados em 
concurso público e nenhum 
quis assumir a vaga. Agora, 
foi chamado o sexto. “Toda 
vez que chamamos, há um 
prazo para se apresentarem 
e isso vai consumindo mui-
to tempo”, observou.
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Mais ruas em mão única

O Corede/VRP realiza 
hoje, às 9 horas, na sala 101 
da Unisc, reunião para elei-
ção dos novos integrantes 
da assembleia geral regio-
nal. Com a definição dos 
representantes será feita 
convocação da assembleia 
para a primeira quinzena 
de julho, com o objetivo 
de eleger a diretoria exe-
cutiva e o conselho fiscal. 

Após longo período de 
chuvas, que danificou boa 
parte das estradas de 
Vera Cruz, principalmente 
as da região serrana, 
a Prefeitura focou na 
recuperação desses 
trechos, priorizando 
pontos de circulação 
de transporte escolar. 
A grande maioria das 
estradas, segundo o 
Município, precisou ser 
patrolada. Em Dona 
Josefa, Sete de Junho, 
Linha Floresta, São 
Vendolino, Linha Cereja, 
Entre Rios e Linha Tapera 
ainda foi necessária a 
reposição de material, 
com encascalhamento. 

Se você é homem e com-
pleta 18 anos em 2019, 
atenção: o prazo para rea-
lizar o Alistamento Militar 
encerra nesta semana. Em 
Vera Cruz, é possível fazer 
o cadastro na Junta, que 
fica na Secretaria de De-
senvolvimento Rural e Meio 

Ambiente, até o dia 28, ou 
pela Internet, até o dia 30. 
Em Santa Cruz, também. 
O órgão fica no pavilhão 3 
do Parque da Oktoberfest. 
Para o alistamento é neces-
sário certidão de nascimen-
to, RG, CPF, comprovante 
de residência e foto 3x4
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