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Grupo Fandangaço comemora 30 anos com festança

Prefeitos reduzem 
gastos para evitar 
medida e fechar o ano 
com saldo positivo. 
Em Santa Cruz ainda 
não há definição

Maioria dos municípios não definiu se adotará medida

EM VERA CRUZ E VALE DO SOL

PARA PRESTIGIAR

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Oano de 2019 não tem 
sido fácil para os mu-
nicípios no que diz 

respeito às finanças, tendo em 
vista que as despesas crescem 
mais do que a receita. Assim, 
é preciso ter jogo de cintura 
e apertar o cinto para que 
os cofres públicos consigam 
fechar as contas com saldo 
positivo. Alguns municípios 
optam pelo corte e redução de 
despesas, outros já preferem 
adotar o turno único como 
alternativa. Dos 15 municípios 
pertencentes à Associação dos 
Municípios do Vale do Rio 
Pardo (Amvarp), seis já con-
firmam que não farão ou não 
cogitam o turno único, entre 
eles, Vera Cruz e Vale do Sol, 
que vêm optando por medidas 
para reduzir gastos. Em Santa 
Cruz ainda não há definição 
sobre o turno único.

Embora a maioria dos mu-
nicípios da região ainda não 
tenham definido qual a me-
dida para fechar o ano com 
as contas em dia, dois deles já 
confirmaram a adesão ao turno 
único. Passo do Sobrado, por 
exemplo, inclusive já imple-
mentou parcialmente em algu-
mas secretarias.  Boqueirão do 
Leão também confirma turno 
único e deve iniciar em novem-
bro (confira quadro ao lado com as 
definições dos municípios).
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Turno único é descartado FEIRA DO PEIXE
Feira do Peixe em Vera 
Cruz, na quinta-feira, dia 
12, das 8 às 19 horas (sem 
fechar ao meio-dia), no 
Espaço do Produtor Ru-
ral (Feirão Rural). Enco-
mendas com Ingo, pelo 
telefone (51) 99629-5775 
e com Paulo, através do 
(51) 99835-7786.
 
MILHO TROCA-TROCA
A Secretaria de Desen-
volvimento Rural de Vera 
Cruz avisa aos produ-
tores que fizeram o pe-
dido de sementes de 
milho troca-troca, safra 
2019/2020, que todas as 
variedades estão dispo-
níveis e devem ser reti-
radas até esta sexta-feira, 
dia 13. Para os produtores 
que não fizeram o pe-
dido, a semente estará 
disponível a partir de se-
gunda-feira, dia 16.

AVISOS

O tradicional baile do Gru-
po Fandangaço, que também 
celebra a Semana Farroupi-
lha, ganha um motivo ainda 

mais especial neste ano para 
acontecer. Na festança, tam-
bém serão comemorados os 
30 anos de carreira do grupo 

musical. O baile será no dia 
14 de setembro, sábado, a 
partir das 23 horas, no CTG 
Carreteiros da Saudade, em 
Pantano Grande. 

As mesas podem ser re-
servadas e os ingressos ad-
quiridos, no valor de R$ 30, 
com os músicos João Alberto 
Sampaio (Beto), pelo telefone 
(51) 98416-2407 ou Tuty Sam-
paio, através do telefone (51) 

99774-5130 e, ainda, na loja 
Conexão e com a patronagem 
do CTG Carreteiros da Sau-
dade. Quem comprar o seu 
ingresso, estará concorrendo 
a uma potranca crioula da 
Cabanha Cancha Reta, as ca-
misetas oficiais do Grêmio e 
do Internacional, a um forno 
elétrico e a uma fritadeira 
sem óleo. Os prêmios serão 
sorteados durante a festa.

20 candidatos 
concorrem em 
Santa Cruz

CONSELHO TUTELAR

A edição da última sex-
ta-feira do Nosso Jornal 
trouxe os números de ins-
crição dos candidatos para 
o Conselho Tutelar de San-
ta Cruz do Sul, que estão 
em período de campanha 
desde o dia 2 de setembro. 
Estes são os 20 concorren-
tes a membros do conse-
lho, com seus respectivos 
números para votação: 
Roberto Schaefer (30); Lu-
ciano Moacir dos Santos 
(34); Sônia França Barros 
da Rosa (40); Clarice Rocha 
Saldanha (50); Fábio Falei-
ro de Lara (33); Gabriela 
Kretzmann Ferreira (31); 
Simone Fernanda Neu 
(45); Angela Beatriz Mar-
tim (44); Dailanna Candi-
do de Souza (32); Mônica 
Vanessa Corrêa (35); Ana 
Júlia Ferreira (38); Ana 
Cláudia Kleist (42); Maiara 
Cardoso Chorna Robertt 
(36); Joana Metzger Mar-
tinez Mahl (47); Edson 
Koeppe (49); Janete Fran-
ken (37); Raiana da Sil-
veira Lopes (41); Michele 
Cardoso Zinn (43); Leila 
Lopes da Fontoura (48);  
e Nelson Julio da Rosa 
Rodrigues (46).

Em Vera Cruz, o prefeito 
Guido Hoff diz que o desa-
fio está em fazer mais com 
menos. “Nossa preocupação 
vem desde o primeiro dia do 
ano e de lá para cá tomamos 
atitudes de contenção. Mas é 
agora no segundo semestre 
que começamos a apertar 
ainda mais”, conta.

Em sua avaliação hoje, os 
prefeitos são meros adminis-
tradores da folha de paga-
mento. Para fechar as contas 
em dia, entre as medidas do 
Executivo de Vera Cruz está 
a redução de horas extras, 
sendo transformadas quan-
do necessárias em banco de 
horas; corte de cursos; diárias 
reduzidas, sendo utiliza-
das em casos extremamente 
necessários, assim como os 
eventos que estão sofrendo 
cortes ou sendo cancela-
dos. “Todas essas medidas 
servem para que possamos 
fechar as contas”, frisa. A boa 
notícia é que o turno único 
sequer passa pela cabeça de 
Hoff. “Foi um compromisso 
que assumi em campanha e 
vou manter”, recorda. 

Apesar de ser um momen-
to de apertar o cinto, Hoff 
orgulha-se em dizer que o 
salário vem sendo pago em 
dia aos servidores, inclusive o 
13º foi pago. Também alegra-
se que em meio à estagnação 
econômica está prestes a ini-
ciar novos investimentos em 
pavimentações.

VALE DO SOL
O aperto no orçamento 

também é medida para Vale 
do Sol. Contra o turno único, 
o prefeito Maiquel Silva não 
cogita a possibilidade. Em sua 
avaliação, não há uma eco-
nomia tão considerável que 

Nos municípios da região pertencentes à Amvarp, 
confira como estão as definições sobre o turno único:

Vera Cruz: não fará turno único;
Vale do Sol: não fará turno único;
Pantano Grande: não fará turno único;
Venâncio Aires: não fará turno único; 
Sinimbu: não cogita turno único;
Mato Leitão: não cogita turno único;
Vale Verde: ainda não está definido (decisão deve 
ocorrer até o fim do mês); 
Gramado Xavier: ainda não está definido (decisão 
deve ocorre até dia 15);
Santa Cruz do Sul: ainda não está definido;
Herveiras: ainda não foi definido;
Encruzilhada do Sul: ainda não está definido;
Passo do Sobrado: já implantou turno único parcial, 
nas secretarias de Planejamento e Finanças, de Admi-
nistração e Assuntos Jurídicos, além do Gabinete do 
Prefeito e pode ser estendido a outras secretarias;  
Boqueirão do Leão: fará turno único (previsão de 
começar no início de novembro);
Candelária: Foi feito contato, porém, não houve 
retorno;
Rio Pardo: Foi feito contato, porém, sem retorno até 
o fechamento desta edição.
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Juraci da Silva 
Pedro Aretz
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faça valer a medida. “Temos 
um planejamento, de forma 
organizada desde o início do 
mandato, que é o controle de 
gastos”, sublinha. Nas diá-
rias, cursos, há um controle 

rígido no gasto com combus-
tível, remanejo no quadro de 
funcionários para que possa 
chegar no fim de 2019 sem 
prejuízos em atendimento à 
população.


