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Ônibus devem passar por 
melhorias em até 60 dias
Por mais de duas 
horas, audiência 
pública debateu 
sobre condições dos 
veículos que realizam 
transporte no Vale

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Segunda tem audiência 
pública para discutir o 
projeto sobre as diretri-
zes orçamentárias para 
2020, em que constam 
os programas de governo 
escolhidos para serem 
realizados pelo Município 
no ano que vem. Será 
no dia 16, a partir das 
15h30min, na Câmara de 
Vereadores. Logo após, a 
partir das 18 horas, o Po-
der Legislativo realizará a 
sua reunião ordinária na 
sede do CTG Tropeiros 
do Vale.

Vereadores, Prefeito e representantes da empresa...

ADEQUAÇÕES PARA MAIS SEGURANÇA

cAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

A comunidade se uniu, 
relatou precarieda-
de em ônibus que 

realizam transporte público 
e escolar em Vale do Sol, e o 
Município realizou, na noite 
de segunda-feira, dia 9, au-
diência pública para destacar 
a preocupação com a seguran-
ça dos passageiros - especial-
mente dos alunos, e o pedido 
por melhorias. Em dois meses, 
a empresa Auto Viação Vale 
do Sol se comprometeu em 
realizar adequações em veí-
culos com problemas como 
falta de cinto de segurança e 
assoalho furado, por exemplo. 
O plenário da Câmara de Ve-
readores ficou praticamente 
lotado e os relatos seguiram 
por mais de duas horas. 

O assessor jurídico da em-
presa de transportes, Hen-
rique Hermany, e o fiscal 
Braulio Buboltz também afir-
maram que o ônibus 80, que 
faz o trajeto de Alto Castelha-
no, será substituído. O ônibus 
que faz o trajeto de Linha 
Fischer, Fontes do Vale, Linha 
Quatro, Rio Pardense, passará 
por melhorias, assim como o 
que faz a linha universitária. 
“São justas as reivindicações, 
o objetivo sempre é pres-
tar um bom serviço”, frisou 

FOTOS SIMOnE FLESCh 

Além do relato de precariedade em muitos ônibus e 
da necessidade de conserto, também foi falado sobre 
casos de vandalismo e depredação por parte de usuá-
rios. A corresponsabilidade por zelar pelo patrimônio 
também foi evidenciada.

VANDALISMO

AVISOS

HBVS está 
cadastrado na 
NF Gaúcha

REcURSOS

Os cidadãos que estão 
cadastrados no Programa 
Nota Fiscal Gaúcha podem 
indicar o Hospital Bene-
ficente Vale do Sol para 
receber recursos do Estado.

Com a mudança do cri-
tério de rateio dos recursos 
do programa, basta ter um 
grande número de pessoas 
que indicam a entidade e 
somar pontos através das 
notas fiscais, colocando 
o CPF na nota. Além de 
concorrer a prêmios, as 
pessoas ajudam o hospital.

Podem ser indicadas 
até cinco entidades, sendo 
pelo menos uma da região 
e, ainda, uma de livre es-
colha. Os moradores de 
Vale do Sol podem indicar 
o Hospital Vale do Sol na 
área da “saúde”. Mora-
dores de outras cidades 
podem indicar na área 
da “saúde” ou na área de 
“livre escolha”.

O diretor, Marco Au-
relio Machado, reitera a 
importância destes recur-
sos, que estão indo para 
hospitais de outras cida-
des e que poderiam vir 
para o local, para serem 
aplicados na manutenção 
e em melhorias. “Estamos 
iniciando uma campanha 
para conscientizar e mobi-
lizar as pessoas, para que 
se cadastrem na NF Gaú-
cha e indiquem o HBVS 
para receber os recursos”, 
aponta. Os que já possuem 
cadastro podem alterar a 
escolha da entidade.

... se uniram à comunidade e lideranças para dialogar

Na tarde de terça-feira, 
dia 10, policiais militares da 
Brigada Militar de Candelá-
ria, Vale do Sol e Herveiras 
se reuniram no Auditório 
da ACIC, de Candelária, 

para tratar de assuntos refe-
rentes à segurança pública.  
Dentre os assuntos debati-
dos foi dado ênfase à imple-
mentação e cronograma das 
Patrulhas Escolares, plane-

jamento de melhorias no 
atendimento das Patrulhas 
Comunitárias do Interior e 
cronograma das aulas do 
Proerd. 

Na mesma reunião foram 

realizadas instruções sobre 
o BM MOB, novo aplicativo 
para registro de ocorrên-
cias on line implementado 
recentemente pela Brigada 
Militar.

Hermany, que relatou as di-
ficuldades que as empresas 
do setor enfrentam para dar 
continuidade ao serviço.

POR MAIS SEGURANÇA
O prefeito Maiquel Silva 

conduziu a audiência e resu-
miu os relatos de problemas 
enfrentados, como a carência 
de cinto de segurança em 
alguns veículos, problemas 
em freio, goteiras, assoalho fu-
rado. Essas e outras questões 
foram reforçadas por muitas 
manifestações da comuni-
dade, a partir de vivências 
pessoais e com os filhos, que 
em resumo querem a solução 
para a precariedade em seus 
ônibus e clamam por mais 
segurança no transporte. São 
mais de 700 estudantes que 
fazem uso do transporte por 
parte da Auto Viação Vale do 
Sol diariamente. O presiden-
te do Legislativo, Vanderlei 
Martin, frisou que os veícu-
los precisam estar em boas 
condições de tráfego, princi-
palmente devido à aquisição 
de passagens realizada pelo 
Município, que no mês de 
setembro correspondeu ao 
pagamento de R$ 161 mil para 
a empresa Auto Viação Vale 
do Sol. Por isso, espera que a 
audiência pública contribua 
para melhorar a segurança no 
transporte de estudantes e da 
comunidade em geral.  

VISTORIAS MAIS 
FREQUENTES
O Prefeito também se com-

prometeu a estreitar o pra-
zo de vistoria dos veículos, 
possivelmente a cada seis 
meses, para zelar pelo bom 
funcionamento e segurança 
dos passageiros. Até então, 

todos os laudos de visto-
rias feitas pela Secretaria de 
Obras foram positivos, com 
nenhum apontamento que 
pudesse causar danos aos 
alunos ou munícipes, ainda 
que problemas ou falhas nos 
veículos possam acontecer.  
Mais de uma dezena de me-
cânicos atua na empresa para 
trabalhar na manutenção dos 

ônibus, afirmou Hermany, e 
todos os alvarás estão em dia.  

Em ata, a reunião ficará 
registrada para consulta da 
comunidade, Poder Público 
e empresa. Ainda, o Prefeito 
solicitou à comunidade que 
formalize junto à Prefeitura 
denúncias e reivindicações, 
para que possa ficar documen-
tado e seja cobrada a melhoria. 

Brigada Militar de candelária, Vale do Sol e Herveiras 
se reúnem para tratar de segurança pública 

PATRULHAS


