
| Neste domingo haverá celebração na Igreja Ima-
culada Conceição, às 9 horas.

| No dia 1º de setembro haverá missa na igreja 
Imaculada Conceição, às 9h30min, com celebração 
da 1ª Eucaristia. 

| O Grupo de Mulheres Rurais Mãos Ativas de Ponte 
Andréas realiza no dia 1º de setembro, na sede do 
Nacional, almoço com galinhada, maionese, saladas 
diversas, cuca, e sobremesas ao preço de R$ 15 para 
adulto e R$ 8 para crianças de 6 a 11 anos. 

| Por motivo de força maior, o 25º Campeonato 
de Futebol Sete de Dona Josefa não teve a rodada 
inaugural no último fim de semana. A primeira rodada 
será neste sábado, com quatro jogos pelo aberto, a 
partir das 13h45min: Juventude Unida e JJ Mármores 
e Granitos; Andréas e Amigos da Bola; FC Construtora 
Galvan e Junção Esportiva; e Unidos do Rio Pardinho 
e Juventus. São nove equipes disputando oito vagas 
para a próxima fase. No veterano quatro equipes 
confirmaram participação. Os jogos começam na 
segunda rodada. A tabela dos jogos e a fórmula do 
campeonato serão entregues a todas as equipes 
participantes. O Campeonato tem a parceria e apoio 
do Jornal Arauto,  do Derli Blank e Mueller Produtos 
Artesanais.

| Hoje, dia 23, a E.M.E.F. Intendente Koelzer realiza 
um jantar de confraternização reunindo a comunidade 
escolar para uma homenagem aos pais pela passa-
gem do seu dia. O ingresso antecipado será no valor 
de R$ 15. Haverá bingo e sorteio dos prêmios da rifa.

| Neste sábado, às 18 horas, os Jovens da Con-
gregação Luterana Cristã (IELB) recebem a visita 
do Pastor Conselheiro e da Diretoria dos Jovens do 
Distrito Vale do Rio Pardo, para tratar de assuntos de 
interesses dos jovens, tendo em vista a participação 
nas atividades e encontros anuais do distrito.

| Dentro da Semana Nacional das Pessoas com 
Deficiência, a Comunidade Evangélica (IECLB) tem 
amanhã, dia 24, Culto com Santa Ceia às 18h30min. 
No domingo, dia 25, Dia Sinodal da Igreja em Santa 
Cruz do Sul no Colégio Mauá. Na quinta-feira, dia 29, 
às 20 horas, reunião do Conselho Paroquial em Ferraz.

| No dia 31 de agosto, sábado à noite, o Grupo de 
Mulheres Rurais “A União Faz a Força”, realiza jantar 
junto ao pavilhão da Escola Gonçalves Dias. No car-
dápio, galeto, salsichão, pratos quentes, saladas e 
sobremesas no valor de R$ 20. Ingressos com inte-
grantes do grupo. Na noite também haverá jogo da 
roda da sorte e o sorteio da rifa.

| A Escola Hannemann realizou em parceria com 
a Kopp Construções a reforma e reperfilamento da 
quadra de esportes do educandário, proporcionando 
melhores condições aos alunos.

| No último fim de semana realizou-se o Congresso 
de Servas Luteranas do Vale do Rio Pardo na Congre-
gação Paz da Esquina Koelzer, com várias atividades.

| Na próxima quarta-feira, dia 28, realiza-se reunião 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural em 
Vila Progresso, dentro de um roteiro de descentrali-
zação que o Conselho está fazendo, com realização 
de reuniões nas localidades do interior.
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Mais segurança nos 
acessos a Vera Cruz
Câmeras de 
videomonitoramento e 
cercamento eletrônico 
serão instaladas em 
seis pontos e visam 
inibir ação criminosa

Equipamentos serão instalados nos principais acessos, incluindo o do Bom Jesus
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Vera Cruz vai ser vigia-
da por novos equipa-
mentos de segurança. 

As câmeras de videomoni-
toramento e cercamento ele-
trônico serão instaladas nos 
acessos ao município e vi-
sam, principalmente, inibir as 
ações criminosas, bem como 
identificar possíveis elemen-
tos suspeitos. Ainda não há 
previsão para a instalação 
dos dispositivos, explica o 
prefeito Guido Hoff, mas o 
projeto está bem avançado. 
Segundo ele, que esteve em 
Porto Alegre nesta semana 
em encontro com o vice-go-
vernador, delegado Ranolfo 
Vieira Júnior, serão três câme-
ras de videomonitoramento 
(com acompanhamento das 
imagens 24 horas) e seis de 
cercamento eletrônico, que 
armazenam dados com iden-
tificação de irregularidades.

Esses equipamentos se-

ARQUIVO ARAUTO

EQUIPAMENTOS

Esquina das ruas Roberto Gruendling e 
Rudolfo Wazlawik (Posto do Ico)

Esquina das ruas Ernesto Wild e 
Arcido Meert (próximo a Tipuanas)

Esquina das ruas Intendente Koelzer e 
VRS-847 (entrada para Linha Henrique D’Ávila)

Em Linha Capão,  próximo à ERS-412

Esquina das ruas Cipriano de Oliveira e Nelson Meert

ERS-409, no acesso a Linha Fundinho
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rão instalados com recurso 
parlamentar. A emenda é 
de aproximadamente R$ 300 
mil e oriunda de Luiz Carlos 
Heinze, da época em que era 
deputado federal. Embora 
a região tenha um projeto 
macro voltado ao cercamento 
eletrônico, esse de Vera Cruz, 
segundo Hoff, é adicional. “É 
de um recurso que somente 
o Município recebeu”, frisa. 
Os planos, também, detalha 
o Prefeito, são utilizar o valor 
de R$ 48 mil proveniente da 
Consulta Popular para a ins-
talação de câmeras na Linha 
Número Um – única entrada 
da cidade não contemplada 
no projeto (veja os pontos no 
quadro acima).

Todos esses dispositivos, 
após instalados, serão vincu-
lados à central de monitora-

mento regional. A empresa 
que ganhou a licitação, em 
nível de estado, é a Digitaltec, 
de Novo Hamburgo. “Ela vai 
instalar em várias cidades e 
ainda não temos prazo para 
ocorrer aqui. Mas, já estou 
com o contato dos responsá-
veis e vou cobrar”, garante 
Hoff.

NA PRAÇA
Além do monitoramento 

nos acessos à Capital das Gin-
canas, a Praça José Bonifácio 
vai ganhar um totem com 
quatro câmeras. A instalação 
será feita pela Kopp Tecnolo-
gia, sem custo ao município. 
Esses dispositivos, explica o 
Prefeito, realizam inclusive 
reconhecimento facial, e serão 
ligados ao controle da Brigada 
Militar de Vera Cruz. A colo-
cação deve ocorrer em breve.


