
O feriado de 7 de setembro 
amanheceu chuvoso, mas 
não impediu que a progra-
mação da Feira do Livro se 
desenrolasse na Praça José 
Bonifácio, em Vera Cruz, 
e na Praça Getúlio Vargas, 
em Santa Cruz. Na Capi-
tal das Gincanas, cerca de 
40 pessoas prestigiaram 
a roda de conversa com o 
patrono deste ano, Álvaro 
Werner, conduzida pela jor-
nalista e ex-patronesse do 
evento, Carolina Almeida. 
O público, formado essen-
cialmente por alunos da Es-
cola Vera Cruz, que partici-

pavam da gincana, ouviram 
sobre a trajetória de Álvaro, 
que iniciou sua vida profis-
sional na Prefeitura de Vera 
Cruz em 1970 e lá perma-
neceu até se aposentar. 
Também foi um dos fun-
dadores do Jornal Arauto, 
em 1986, então Vera-cru-
zense. À plateia, o patrono 
discorreu sobre a evolução 
de Vera Cruz ao longo 
dos 60 anos, lembrou que 
no início a infraestrutura 
urbana era um desafio 
grande, e refletiu sobre o 
crescimento ordenado nos 
dias de hoje.

Encerrado o processo de 
votação da Consulta Po-
pular 2019, levantamento 
realizado pela Secretaria 
de Governança e Gestão 
Estratégica (SGGE) aponta 
que a área que recebeu 
mais votos foi a agricultu-
ra, com 170 mil. O número 
representa 25 projetos 
eleitos em 23 regiões dos 
Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento (Core-
des), com a destinação 
de R$ 12,847 milhões em 
verbas.
A votação foi realizada 
durante três dias na sema-
na passada, e encerrada na 
sexta-feira. Nesta edição, 
o valor disponibilizado foi 
de R$ 20 milhões, dividi-
dos nas 28 regiões dos 
Coredes, resultando em 42 
projetos eleitos pela popu-
lação. Conforme a SGGE, 
órgão responsável pela or-
ganização da Consulta Po-
pular, foram computados 
253.832 votos. A votação 
foi online, pelo site www.
consultapopular.rs.gov.br, 
e presencial, em pontos 
definidos pelos Coredes.

SELECIONADOS 
NA REGIÃO
O programa para fortalecer 
e fomentar a produção, 
industrialização e comer-
cialização da agricultura
familiar recebeu, no Vale 
do Rio Pardo, 10.675 votos, 
com valor de R$ 371.428,57. 
O outro projeto da região 
é de qualificação e desen-
volvimento do Turismo do 
Vale do Rio Pardo, com 
5.318 votos e valor, tam-
bém, de R$ 371.428,57.
O presidente do Corede/
VRP, Heitor Petry, destaca 
a mobilização dos municí-
pios da região, apesar dos 
recursos serem menores 
em relação aos outros 
anos. “Todos estão de 
parabéns pela mobilização 
e o empenho em atingir os 
votos necessários. Foi um 
ano atípico, com menos 
tempo para se organizar 
tudo, bem como menos 
recursos disponíveis, o 
que poderia significar uma 
motivação menor, mas os 
Comudes se esmeraram e 
foram atrás de votos para 
garantir a votação mínima”, 
destaca Petry.
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Conversa com o patrono

Consulta Popular

Desde sexta-feira, as ativi-
dades de compra de ta-
baco realizadas pela Philip 
Morris Brasil (PMB) em 
Santa Cruz do Sul passam 
a ser executadas dentro da 
estrutura da universal Leaf 
Tabacos Ltda. Para a PMB, 
esta iniciativa visa otimizar 
a alocação de recursos e a 
produtividade de ambas, 
sem alterar a rotina e suas 
operações de tabaco em 
Santa Cruz. Todos os pro-
dutores locais estão sendo 
comunicados pelos orien-
tadores de campo que seus 
contratos permanecem váli-
dos. A única mudança para 
o produtor será o endereço 
para a comercialização do 
tabaco contratado.
A unidade da uLT em Santa 
Cruz do Sul será reade-
quada, passando a contar 
com portas de recebimento 
e transferência de tabaco 
com dedicação exclusiva 
para a PMB, permitindo, 
assim, a segregação das 
operações de cada empre-
sa e otimização das ativida-
des de ambas. 

Philip Morris e 
universal Leaf
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