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AUTORIDADE NACIONAL
Mais policiais nas ruas. Forças da segurança em 

ação. Assim foi a terça-feira em Santa Cruz do Sul, 
pelo menos até o início da tarde. Em dia para entrar 
na história, o vice-presidente da República, Hamilton 
Mourão, palestrou para empresários e lideranças da 
região. Destacou o cenário nacional e do mundo, falou 
de economia, de história. Almoçou e foi a Porto Alegre. 
Com a imprensa, não conversou. Uma pena. Assunto 
como o futuro da produção de tabaco deveria nortear 
o bate-papo, sobretudo pela força que a cultura tem 
no Vale do Rio Pardo. 

ESPAÇO RESTRITO
De jornal, de rádio, de televisão. Os jornalistas ficaram 

em um espaço restrito, ao fundo do salão, sob o olhar 
atento de quem fazia a segurança do político. Perguntas 
ou entrega de materiais/documentos ao vice-presiden-
te, apenas através de sua assessoria. Talvez - e quero 
crer que sim -, não por receio de uma pergunta áspera 
dos repórteres, mas pelo grupo de assessores que or-
ganiza a agenda e evita roteiros não previstos. 

JOGO RÁPIDO
Quem teve a oportunidade de trocar algumas pa-

lavras, nem que fosse por poucos segundos, foram as 
autoridades. Prefeitos da região que marcaram presença 
até fotos fizeram. Eufórico com a visita de Mourão, Gui-
do Hoff se apresentou ao vice-presidente dizendo que 
era prefeito de Vera Cruz pela quarta vez. A retribuição 
de Mourão, segundo Guido, foi que ele deveria estar 
indo muito bem, porque estava muito feliz.

ANTES DA FELICIDADE, A PREOCUPAÇÃO
Guido Hoff não escondeu o descontentamento com 

as informações trazidas pela coluna na semana passada 
sobre o entrave nas obras de Linha Henrique D’Ávila. Ele 
está confiante na realização dos trabalhos, ainda mais 
depois da assinatura do contrato de apoio técnico com 
a empresa Magna Engenharia, cuja publicação foi feita 
nesta semana no Diário Oficial do Estado. Esse contra-
to, porém, não é específico para a VRS-847, mas para 
todas as rodovias das superintendências regionais do 
DAER de Santa Cruz e Cachoeira. Na prática, trata da 
validação dos serviços realizados nas obras, verificação 
do atendimento das exigências dos órgãos ambientais, 
vistoria de pontes, controle de encostas e readequação 
dos projetos, quando há necessidade.

847 REQUER READEQUAÇÃO 
O projeto para pavimentar a estrada de Linha Henri-

que D’Ávila exige atualização, sobretudo pelo aumento 
no número de casas desde o primeiro desenho, feito 
em 1993. Segundo Hoff, são de 150 a 180 residências a 
mais de lá para cá. E é isso que será feito pela Magna 
Engenharia. Cabe destacar, ainda, que esta é uma etapa 
anterior ao início das obras. Depois, como o Prefeito 
pontuou à coluna, é preciso juntar as forças políticas 
para iniciar a tão esperada pavimentação. 
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