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SERÁ QUE COMPRA?
Tecnologia desenvolvida pela Kopp, o Auto Patrol já 

funciona em Santa Cruz do Sul, apontando irregulari-
dades em veículos. Na sessão da Câmara de Vera Cruz 
desta semana, o vereador e policial civil Flávio Schunke 
fez proposição para que o Executivo Municipal adquira 
o equipamento e doe à Brigada Militar local. Indicação 
de vereador, aprovada por unanimidade, é preciso frisar, 
funciona como sugestão à Prefeitura. Cabe ao gestor 
atender ou não. A comunidade, certamente, aprovaria 
a compra.

O ADEUS DE ARI
Uma militância que iniciou na década de 80 e durou 

32 anos chega ao fim nesta semana. Segundo vereador 
com mais mandatos na Câmara de Santa Cruz, Ari Thes-
sing está deixando o Partido dos Trabalhadores (PT). A 
decisão, já esperada nos bastidores, foi confirmada pelo 
político em entrevista ao Grupo Arauto nesta quinta-fei-
ra. A motivação está nas brigas internas no PT em Santa 
Cruz. Após 27 anos ininterruptos como vereador pelo 
partido, Thessing deve concorrer nas próximas eleições 
pelo Cidadania, antigo Partido Popular Socialista (PPS). 
A entrevista completa com o parlamentar, com frases 
fortes, pode ser acessada em portalarauto.com.br.

AGORA VAI
O processo de municipalização da ERS-409, entre a 

divisa com Santa Cruz do Sul e o entroncamento com 
a RSC-287, em Ferraz, avança na Assembleia Gaúcha. 
Líder partidária, a deputada Kelly Moraes afirmou à 
coluna que o projeto já está na pauta para ser votado e 
que ela irá pedir preferência. A possibilidade é, inclusive, 
de que a votação já ocorra na terça-feira. O pleito da 
municipalização é reivindicação da comunidade, sobre-
tudo pelas dificuldades atuais que os donos de imóveis 
enfrentam para realizar melhorias em construções.

REUNIÃO MARCADA
Assunto da coluna da semana passada, os atendi-

mentos médicos no Hospital Vera Cruz vão nortear 
uma reunião na próxima semana. Até segunda ordem, 
o encontro entre Secretaria Municipal de Saúde, admi-
nistração do Ana Nery - responsável pelo HVC - e ve-
readores será na tarde de segunda-feira. A expectativa 
dos parlamentares é sair com possíveis soluções para 
as reclamações, que, segundo eles, são muitas. 

VIVO EM PAUTA
Engana-se quem pensa que a Vivo é alvo de recla-

mações apenas em Santa Cruz. Com recorrentes pro-
blemas no interior, Vera Cruz também quer entender o 
porquê da má qualidade no serviço. A discussão que 
antes era só da boca pra fora chegou ao Legislativo. O 
vereador Mártin Nyland (PTB) pediu para a direção da 
Casa enviar um documento solicitando informações 
sobre os serviços prestados pela operadora no muni-
cípio. Se a explicação não for contundente, o MP pode 
ser acionado, como foi em Santa Cruz. 
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