
A economia gerada pelo 
Poder Legislativo de Vera 
Cruz é revertida para a 
saúde local. Foi entregue 
na manhã de terça-feira, 
dia 2, à Secretaria de Saú-
de uma van para trans-
porte de passageiros até 
unidades de referência no 

Estado. A Fiat Ducato, zero 
quilômetro, foi adquirida 
com sobras de recursos 
da Câmara. A verba de R$ 
175 mil foi devolvida aos 
cofres da Prefeitura para 
aquisição do veículo, que 
tem capacidade para 16 
pessoas. 

Vai ficar para depois do 
recesso parlamentar a 
apreciação do projeto de 
municipalização da ERS-
409, entre o Rio Pardinho e 
a localidade de Ferraz, em 
Vera Cruz. Nesta semana, 
a Assembleia Legislativa 

informou que o foco no 
momento era a votação 
para a privatização da 
CEEE, da CRM e da Sul-
gás. O Prefeito Guido Hoff 
esteve há alguns dias em 
Porto Alegre verificando o 
andamento da pauta.

A primeira parada da 
Diversidade de Santa Cruz 
será neste domingo, dia 7. 
As atividades iniciam às 
15 horas, em frente à Ca-
tedral São João Batista. 
Logo após, os participantes 
seguirão em caminhada, 

puxados pelo som de um 
trio elétrico, até a Praça 
da Bandeira, onde estará 
montado o palco principal. 
Esse espaço contará com 
a apresentação de 12 Drag 
Queens. O evento ainda 
contará com apresentações 

teatrais e de dança. Tam-
bém será conhecida a pri-
meira Corte da Diversidade 
de Santa Cruz, que está 
sendo escolhida por voto 
popular via redes sociais. 
Veja a programação com-
pleta no Portal Arauto.
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Van para a Saúde

Municipalização da 409

Parada da Diversidade em Santa Cruz

GERAL02 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
5 E 6 DE JULHO DE 2019

A segurança pública de 
Vera Cruz foi debatida em 
encontro na terça-feira. 
Promovido pela Acisa, em 
parceria com a Brigada 
Militar, o evento contou 
com a participação de em-
presários locais, dispostos 
a ouvir, entre outras coi-
sas, dicas de como evitar 
crimes em seus estabe-
lecimentos ou contra si e 
criar uma rotina preventiva 
a delitos. O comandante 
da Brigada Militar, tenente 
Carlos Moisés Savian dos 
Passos, foi quem passou as 
orientações. Também fo-
ram propostos no encontro 
medidas e projetos numa 
parceria entre comunidade 
e Polícia, como câmeras 
integradas de segurança 

DIVULGAÇÃO

Ao comércio, dicas para prevenir crimes

na área comercial com 
monitoramento compar-
tilhado com a Polícia. O sis-
tema já funciona em outros 
municípios do país, como 
em Cascavel, no Paraná, e 
objetiva reprimir delitos. 
Os mais comuns em esta-

belecimentos comerciais 
de Vera Cruz, conforme 
Savian, são: roubo, roubo a 
malote e furto qualificado, 
que é quando o bandido 
quebra obstáculos para 
atingir o objetivo, danifi-
cando o patrimônio.


