
Empossado recentemente 
como governador do dis-
trito 4680 do Rotary Club, 
Joseph Fayad esteve em 
Porto Alegre participando 
de encontro com o gover-
nador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, com o 
presidente da Assembleia, 
Luis Augusto Lara, e com 
representantes do Lions 
Clube. Segundo ele, esta 

foi uma reunião inicial para 
projetar uma possível par-
ceria que vai contribuir na 
saúde dos gaúchos. “Uma 
nova reunião deve ocorrer 
nos próximos dias”, adian-
ta Fayad, que lembra das 
ações desenvolvidas pelo 
Rotary, como campanha 
da poliomielite, emprésti-
mo de cadeira de rodas, 
entre outras.

O Palacinho da Praça da 
Bandeira, que abriga a 
Prefeitura de Santa Cruz, 
será revitalizado. O espaço, 
construído em 1889, rece-
berá as melhorias - como 
reconstrução das partes 

danificadas, pintura, limpe-
za do telhado e instalação 
de elevador para acessi-
bilidade, através de um 
investimento de R$ 120 mil. 
O prazo para execução da 
obra é de três meses.

O ex-vereador de Santa 
Cruz do Sul Paulo Henrique 
Lersch teve, mais uma vez, 
o pedido de liberdade ne-
gado. O recurso apresenta-
do pela defesa ao Tribunal 
de Justiça, em Porto Ale-
gre, foi julgado ontem pelo 
relator do processo, desem-
bargador Newton Brasil de 
Leão.  Conforme o advo-
gado de defesa de Lersch, 
Daniel Tonetto, a decisão 
do TJ foi baseada nos mes-
mos argumentos em que a 
primeira liminar foi rejeitada 
pela juíza da 1ª Vara Crimi-
nal de Santa Cruz, Luciane 

Glesse. O próximo passo é 
recorrer ao Superior Tribu-
nal de Justiça, em Brasília. 
“Vamos recorrer. Já esta-
mos elaborando o recurso 
que será encaminhado até 
no máximo, segunda-feira. 
Essa liminar deve ser julga-
da até o final da próxima 
semana”, afirmou. Paulinho 
está preso desde o dia 5 de 
junho, em desdobramento 
da Operação Feudalismo, 
do Ministério Público, que 
apontou a existência de um 
esquema criminoso de cap-
tação de parte dos salários 
de servidores da Câmara. 

Morador do Centro de Vera 
Cruz, Alfeu Hepp procurou 
o Jornal Arauto para expor 
seu descontentamento 
com o ato de vandalismo 
ocorrido em frente à sua 
residência, na rua Cláudio 
Manoel. Um manacá da 
serra foi arrancado e leva-
do embora na última sema-
na. “É a terceira árvore que 
planto. Nem a proteção 
que havia em volta impe-
diu esse ato, praticado por 
gente má”, desabafa ele, 
que promete não plantar 
mais arbustos em frente à 
casa.

Desde quarta-feira, dia 17, 
os pardais de rodovias es-
taduais estão desativados. 
A medida atinge estradas 
do Vale do Rio Pardo. Se-
gundo o DAER, a desativa-
ção temporária se deve ao 
fato de que será necessário 
substituir os atuais pardais 
por equipamentos novos, 
com recursos até então não 
disponíveis. No total, 93 tre-
chos, em 13 rodovias, deixa-

rão de ter o funcionamento 
dos controladores, entre 
eles pontos da RSC-287. O 
DAER informa também que 
já deu encaminhamento a 
todos aos trâmites para a 
contratação das empresas 
que serão responsáveis 
pela instalação dos pardais. 
O processo está em anda-
mento e é esperado que 
seja concluído o quanto 
antes. 
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