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Quiosque encerra atividades
Empreendimento que 
tinha proposta de 
restaurante, lancheria 
e bar noturno abriu as 
portas pela última vez 
na quarta-feira, dia 17

CHÁ DOS AVÓS
As Pastorais Sociais con-
vidam para o chá em 
homenagem aos avós 
no dia 26 de julho, na 
Comunidade Católica 
Santa Teresa. Às 14 ho-
ras, missa e logo após 
será servido o chá. Ha-
verá apresentação do 
Coral Alegria de Viver 
e animação por conta 
do conjunto Acordes 
de Ouro.

Depois de ficar sete meses de portas fechadas, após 
o rompimento do contrato do primeiro concessioná-
rio, o Quiosque da Praça reabriu as portas no dia 27 
de novembro de 2015, com o empreendimento que 
propôs serviços de restaurante, lancheria e bar notur-
no. Na ocasião, o jovem empresário Gustavo Hoff foi 
o vencedor da licitação para ocupar o espaço situado 
junto à Praça José Bonifácio. De lá para cá, o am-
biente dispunha de um cardápio de lanches rápidos, 
porções e a la minuta, bem como chopp, entre outras 
bebidas. Também contava com shows ao vivo. No 
contrato estava previsto concessão do local por cinco 
anos, mediante aluguel do prédio no valor mensal de 
R$ 2.680 oferecido pelo empresário, na época.  

Prefeito projeta abrir nova licitação para continuidade do Quiosque da Praça
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Depois de quase quatro 
anos em funciona-
mento com serviços 

de restaurante, lancheria e 
bar noturno, foi anunciada na 
página do Facebook do Quios-
que da Praça de Vera Cruz o 
encerramento das atividades. 
O último dia de funciona-
mento foi na quarta-feira, 
dia 17. O fim dos serviços 
no local foi confirmado com 
a protocolação do pedido de 
encerramento, feito na tarde 
de ontem. 

Segundo o prefeito, Guido 
Hoff, a notícia já havia chega-
do a seu gabinete de maneira 
informal e se concretizou ao 
longo do dia. A partir desta 
decisão, Hoff adiantou que 
após o protocolo de encerra-
mento das atividades, fez o 
despacho para avaliação do 
contrato para tomar as devi-
das medidas. 

Após verificação das condi-
ções da estrutura do prédio e 
do que previa o contrato, Gui-
do Hoff pretende partir para 
nova licitação. No entanto, 
uma das premissas é deixar o 
Quiosque da Praça em condi-
ções ideais para a nova pro-
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5ª Olimpíada 
Rural ocorre 
neste domingo

LINHA JOÃO ALVES

Neste domingo, dia 21, 
iniciam as etapas da 5ª 
Olimpíada Rural de Santa 
Cruz do Sul, em Linha 
João Alves, das 14 às 17 
horas, na Comunidade 
Católica da localidade. 
Para participar, os interes-
sados devem se inscrever 
antes do início da compe-
tição. A primeira etapa, 
que seria em Pinheiral, no 
dia 30 de junho, foi cance-
lada devido ao mau tem-
po. Dessa forma, esse será 
o primeiro compromisso 
oficial das 14 candidatas a 
soberanas da 35ª Oktober-
fest. Entre as modalidades 
estão bolão de mesa, bolão 
de bola presa, corrida de 
carrinho de mão, corrida 
de saco, jogo Schafkopf e 
também competições de 
serrar lenha, trocar roda 
de carroça, cabo de guerra 
e corrida da colher.

posta. “O investidor deverá 
fazer adequações necessárias 
e deixar em condições ideais. 
Por exemplo, se houver pro-
posta de churrascaria, terá que 
ampliar a cozinha”, comenta. 
“O valor investido será abati-
do mensalmente no aluguel”, 
projeta, ao pensar no futuro 
do Quiosque. 

Agora, é preciso verificar a 
situação e a partir daí lançar 
edital que irá prever outras 
exigências. “O Quiosque da 
Praça está no coração da cida-
de e merece ser aproveitado 
com algo grandioso. Que este 
local seja muito bem aprovei-
tado”, reforça Hoff.

Contatado pela reporta-
gem, o empresário que admi-

nistrava o Quiosque até esta 
quarta-feira, Gustavo Hoff, 
disse que encaminharia a jus-

tificativa do encerramento. O 
Jornal não teve retorno até o 
fechamento desta edição.


