
Após a campanha de arre-
cadação de donativos para 
famílias carentes, no dia 
14 de junho, membros da 
Comunidade São Francis-
co, do bairro São Francisco, 
em Vera Cruz, realizaram 
a entrega de agasalhos e 
alimentos. A ação ocorreu 

na sexta-feira, dia em que 
ocorre a distribuição do 
sopão às famílias. Ao todo, 
foram cerca de 500 peças 
de roupas arrecadadas e 
150 quilos de alimentos não 
perecíveis, que beneficia-
ram aproximadamente 200 
famílias. 

O fim de semana foi de 
movimentos acerca da 
política em Santa Cruz. 
O diretório municipal do 
PTB realizou, no sábado, 
a convenção municipal. O 
ex-prefeito Sérgio Moraes 
reforçou que a sigla terá 
candidato ao Executivo no 
ano que vem. O advogado 
Marco Antônio Borba foi 
reconduzido ao cargo de 

presidente do diretório de 
Santa Cruz. O vice-gover-
nador do Rio Grande do 
Sul, Ranolfo Vieira Júnior, 
participou do ato, bem 
como os deputados Mar-
celo Moraes, Kelly Moraes, 
Luiz Augusto Lara, os 
vereadores Zé de Abreu, 
Luizinho Ruas e Mathias 
Bertran, além de lideran-
ças. 

Desde ontem, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), 
do interior de Vera Cruz, 
contam com atendimento 
médico apenas no turno 
da tarde, tendo em vista a 

licença solicitada por uma 
profissional. O funciona-
mento ficará desta forma 
até o dia 1º de agosto, nas 
localidades de Linha An-
dréas e Ferraz.

No sábado, em encontro 
do Partido Progressista 
(PP), líderes do governo 
indicaram Henrique Her-
many como pré-candidato 
à Prefeitura de Santa Cruz 
nas eleições 2020. Her-
many se disse honrado 
com a indicação que parte 
de um grupo de jovens 
lideranças progressistas. 

“São pessoas que estão 
fazendo um grande traba-
lho político, com diálogo, 
uma política construtiva 
que escuta a comunidade e 
pensa em projeto de futuro 
para Santa Cruz do Sul, 
que não passa, necessaria-
mente, por nomes, mas por 
pessoas que tenham este 
mesmo objetivo”, falou.

Desde ontem, a conta de 
luz está mais cara, por cau-
sa da bandeira tarifária utili-
zada como referência deste 
mês ser a amarela. Com a 

medida, as cobranças terão 
um acréscimo de R$ 1,50 
para cada 100 quilowatts/
hora consumidos, segundo 
a Aneel. O adicional retorna 

às contas após a autorida-
de reguladora ter definido 
bandeira verde em junho, 
situação em que não tem 
acréscimo nas contas.

Na semana passada, o PDT 
definiu a nova executiva 
municipal de Vera Cruz. Foi 
eleito presidente Ivan Marx, 
que frisa que a sigla busca 
se fortalecer, tendo nomes 
fortes para a eleição de 
2020. A intenção, embora 
sem apontar quem, é ter 
candidato à majoritária. 
No último fim de semana, 
Vera Cruz sediou a edição 
do Filia 10 no município. De 
acordo com o presidente 
do PRB local, Mário Baum-
garten, a ideia é angariar 
filiados e fortalecer a sigla, 
que, segundo ele, tem 
como meta eleger dois 
vereadores no ano que 
vem. O presidente do PRB 
gaúcho, deputado federal 
Carlos Gomes, marcou pre-
sença, assim como lideran-
ças de outros partidos de 
Vera Cruz.
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