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Eleitores podem votar 
a partir desta quarta-
feira, dia 4, em um 
dos cincos programas, 
através do site e do 
SMS, em Vera Cruz

No ano passado, Câmara de Vereadores disponibilizou estrutura na Praça

CONSULTA POPULAR
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A partir desta quarta-
feira, dia 4 de setem-
bro, até sexta-feira, 

dia 6, os municípios terão o 
desafio de estimular a parti-
cipação de seus eleitores em 
mais uma Consulta Popular. 
Com recursos mais restritos 
e inferiores ao ano passado, o 
Conselho Regional do Desen-
volvimento do Vale do Rio 
Pardo (Corede), por meio dos 
Conselhos Municipais de De-
senvolvimento (Comudes), 
pretende trabalhar de forma 
coletiva, por programas re-
gionalizados.

OS PROGRAMAS
A cédula de votação conta-

rá com cinco programas nas 
áreas de agricultura, turismo 
e meio ambiente. Assim como 
na região do Vale do Rio Par-
do, em Vera Cruz o Comude 
irá estimular a votação nos 
três primeiros programas, 
voltados à agricultura e ao 
turismo, conforme adianta 
o presidente do Conselho 
Municipal, Jeferson Klunk. O 
primeiro programa refere-se 
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Agricultura e Turismo 
estão entre as prioridades

ao fortalecimento e fomento 
à produção, industrialização 
e comercialização da agricul-
tura familiar; o segundo está 
voltado a turismo, com a qua-
lificação e desenvolvimento 
do turismo do Vale do Rio 
Pardo e o terceiro também 
está voltado à agricultura e 
refere-se ao desenvolvimento 
e inovação tecnológica da re-
gião (confira a cédula de votação 
no quadro abaixo). 

“O propósito do Corede 
sempre foi regionalizar os 
programas para aproveitar 
melhor os recursos, pois o 

1. Fortalecer e fomentar a produção, industrialização e 
comercialização da agricultura familiar;
2. Qualificação e Desenvolvimento do Turismo do Vale 
do Rio Pardo;
3. Desenvolvimento e inovação tecnológica da região;
4. Fomento à agroecologia e à produção orgânica;
5. Educação ambiental.

PROJETOS DA CÉDULA DE VOTAÇÃO

A votação será em três modalidades: online, pelo site; 
através do aplicativo off-line (forma de voto coletada 
por dispositivos móveis sem acesso à internet) e, por 
SMS (mensagem de texto / torpedo). Para votar, o 
cidadão precisa ter título de eleitor, podendo votar 
somente uma única vez. Confira:

ONLINE: pelo site www.consultapopular.rs.gov.br ;
VIA SMS: para o número 30264 com a mensagem 
(sem espaços) - RSVOTO#Título de eleitor#nº pro-
grama/projeto. Exemplo: RSVOTO#999999999#4 .

COMO VOTAR

objetivo é de que quanto mais 
pessoas forem beneficiadas, 
melhor”, reflete Klunk. “Nes-
te sentido, definimos pelos 
três primeiros programas. 
Acreditamos que fomentando 
o turismo, tanto a área urba-
na quanto rural poderá ser 
contemplada”, sublinha. “Já 
os programas voltados à agri-
cultura não poderiam ficar 
de fora, pois a agricultura é a 
nossa base, precisamos trazer 
recursos para trazer melhor 
qualidade de vida”, completa.

Assim como nos anos ante-
riores, a votação ocorrerá em 
três modalidades: online,via 
SMS e urnas off-line. Em Vera 
Cruz, o Comude focará nas 
modalidades para votação 
online e SMS (confira quadro 
ao final da matéria). Klunk 
adianta que o desafio será 

grande, mas com o envolvi-
mento de entidades parcerias 
como o Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Emater, 
Acisa e Prefeitura, a meta 
é mobilizar pelo menos 3,5 
mil eleitores.  Nestes locais, 
haverá divulgação e incen-
tivo para que a comunidade 
participe da Consulta Popu-
lar. Na Prefeitura ficará um 
computador à disposição no 
hall do prédio. Os servidores 
também poderão votar nos 
seus computadores.

OS RECURSOS 
O valor da Consulta Po-

pular para o Vale do Rio 
Pardo este ano será de R$ 
742.857,14, sendo este valor 
dividido igualmente entre os 
dois projetos mais votados, 
cabendo R$ 371.428,57 para 
cada programa.

EMATER
A Emater de Vera Cruz 
informa que na terça-fei-
ra, dia 3, haverá reunião 
no Grupo de Linha Hen-
rique D’Ávila, a partir 
das 14 horas, no E.C. Ju-
ventude. Na quarta-feira, 
dia 4, haverá reunião 
no Grupo de Mulheres 
Rurais de Linha Dona 
Josefa, às 14 horas, na 
Associação dos mora-
dores. Na quinta-feira, 
dia 5, haverá reunião no 
Grupo de Mulheres Ru-
rais de Entrada Ferraz, 
às 14 horas, no pavilhão 
da comunidade Católica.

JANTAR DANÇANTE
A Comunidade São 
José, de Linha Henrique 
D’Ávila, em Vera Cruz, 
convida a todos para o 
jantar dançante, no dia 
7 de setembro. No car-
dápio, carne de gado, 
galeto e linguiça, massa, 
arroz, saladas diversas e 
buffet de sobremesas. 
Ingressos no valor de R$ 
25 (adulto) antecipado 
e de R$ 28 no dia. Para 
crianças o valor é de R$ 
13. Animação por conta 
da Banda Kamarilia, sen-
do destinado 30% fo lu-
cro para a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer. 
Todos os participantes 
da janta vão concorrer 
a prêmios.

GRUPO AA
O Grupo Vera Cruz AA 
avisa que as reuniões 
são realizadas todas as 
quartas-feiras, das 20 
às 22 horas, na Escola 
João Carlos Rech, no 
bairro Leopoldina, em 
Vera Cruz.

FARMÁCIA DO ESTADO
Desde a segunda-feira, 
dia 2, a Farmácia do Es-
tado está atendendo no 
novo prédio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
que fica na rua Ernesto 
Alves, entre as ruas Fer-
nando Abott e Senador 
Pinheiro Machado, em 
Santa Cruz do Sul. As-
sim como em meses 
anteriores, a dispensa-
ção de medicamentos 
começa somente no dia 
5, quinta-feira. O horário 
de funcionamento é das 
8 às 12 horas e das 13 às 
17 horas.
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