
Quem passa em frente 
ao Parque de Eventos, 
no bairro Araçá, em Vera 
Cruz, já pode ver mate-
riais para obra na área 
onde devem ficar os pavi-
lhões das agroindústrias 
para a Feira da Produção. 
A execução de uma das 
estruturas começou no 
dia 19 e encontra-se na 
fase de fundação. Em 
breve passará por concre-
tagem do piso. Esse pavi-
lhão tem 540 metros qua-
drados, estrutura moldada 
in loco e o investimento 
foi possível por emenda 
parlamentar de R$ 202 
mil. A obra passará ainda 
pela parte estrutural, com 
a construção das paredes, 
colocação das cobertu-

ras e os acabamentos. O 
prazo para a conclusão 
é fevereiro de 2020. O 
segundo pavilhão tam-
bém terá a obra iniciada 
em breve, paralela com a 
construção do primeiro. O 
Município aguarda apenas 
a ordem de início de obra, 
que deve ocorrer nos pró-
ximos dias, pois o valor 
de R$ 222 mil, também 
oriundo de emenda parla-
mentar, já foi depositado. 
A segunda estrutura terá 
600 metros quadrados e 
a previsão de conclusão 
também em cinco meses. 
Ambos os pavilhões são 
sonhos dos expositores 
e de toda a comunidade 
que prestigia a Feira da 
Produção. 

Sem luz e com dificulda-
des para se locomover 
dentro de casa à noite. Foi 
assim que o casal Helgo 
Wiesner, 90 anos, e Ir-
mhadt Wiesner, 89 anos, 
passou o fim de semana, 
desde que um raio atingiu 
o contador do poste de 
luz de sua propriedade, 
em Dona Josefa, na sexta-
feira, dia 4, por volta das 7 
horas. De imediato, a filha, 
Marli Wiesner Sehnem, e 
o genro, Clemente João 
Sehnem, entraram em 
contato com a RGE, que 
prometeu o conserto até 
as 14 horas do mesmo dia. 
O conserto não ocorreu 
e a espera do casal se es-
tendeu durante três dias. 
Indignado com o descaso 

com os sogros, Clemente 
procurou o Nosso Jornal 
na manhã de ontem, para 
expor a situação, após 
tentativas constantes de 
contato com a RGE por 
telefone. Procurada pela 
nossa equipe, a distribui-
dora gaúcha de energia 
informou que se trata-
va de um caso pontual, 
ocasionado por problemas 
no medidor da unidade 
consumidora, e que em 
razão dos temporais dos 
últimos dias atendeu di-
versas demandas de falta 
de energia no Vale do Rio 
Pardo, o que ocasionou 
demora no atendimento. A 
empresa realizou o con-
serto às 12h30min desta 
segunda-feira.
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Obras dos pavilhões iniciadas

Três dias sem energia elétrica
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Deise Dalila de Araújo é 
safrista e moradora do 
bairro Araçá, em Vera 
Cruz. Em casa, por traba-
lhar em período de safra, 
aproveita o tempo para 
fazer o bem ao próximo, 
preparando uma ação 
para o Dia das Crianças. 
Ao lado do marido Carlos 
Sheiran, a vera-cruzense, 
de forma voluntária, tem 
buscado junto a empre-
sas, entidades e comuni-
dade, doações de pães, 
salsinhas, refrigerantes e 
brinquedos para tornar 
o dia de 80 crianças da 

escola São Francisco mais 
feliz. No dia 12, a ideia é 
fechar a rua onde mora, na 
Guilherme Lambert, das 9 
às 12 horas, e disponibilizar 
brinquedos para a criança-
da, entre eles um pula-pu-
la. Além disso, distribuirá 
lanche, cachorro-quente e 
refri. Também busca par-
ceiros para entregar brin-
quedos às crianças. Assim, 
pede ajuda de todos que 
tiverem interesse. Quem 
quiser doar brinquedos ou 
lanches pode entrar em 
contato pelo telefone (51) 
99874-1372.

Faleceu no domingo, dia 6, 
aos 71 anos, Ruben Toillier, 
importante personalidade 
de Santa Cruz do Sul. Ele 
estava internado no Hos-
pital Santa Cruz e morreu 
devido a um câncer. Ruben 
foi presidente da Okto-
berfest por várias edições, 
atuou como proprietário 
do Restaurante da Gruta, 
coordenou diversos des-
files da Festa da Alegria 
e integrou a coordenação 
por décadas. O sepulta-
mento ocorreu ontem, no 
Cemitério Evangélico Cen-
tenário de Rio Pardinho.

A nova EMEI de Vera Cruz 
será visitada na sexta-fei-
ra por deputados e pelo 
governador de Rondônia, 
Marcos José Rocha dos 
Santos. Eles estarão no 
município a partir das 15 
horas, com o objetivo de 
conhecer a primeira esco-
la no modelo built to suit 
para prefeituras no país, 
que na tradução significa 
“construído para servir”. A 
obra está pronta e aguar-

da os trâmites da licitação 
para definir a associação 
que fará a gestão. Só 
depois poderão iniciar 
as aulas. A previsão de 
inauguração é novembro. 
Conforme o Município, a 
comitiva que estará na 
Capital das Gincanas será 
composta, além do Gover-
nador, pelos deputados 
estaduais Marcelo Cruz e 
Luiz Alberto Goebel, secre-
tário de estado de Saúde, 

Fernando Rodrigues Má-
ximo, pelo chefe de gabi-
nete do deputado Marcelo 
Cruz, Leonardo Pereira 
Cavalheiro, e o assessor de 
imprensa, Marcelo Henri-
que. O prefeito Guido Hoff, 
os secretários municipais, 
vereadores e a direção da 
Kopp Construções vão re-
cepcionar os rondonienses. 
Inicialmente, a obra daqui 
deve servir de base para a 
construção de um hospital.

Fazer o bem às crianças Adeus a Ruben

Visita de Rondônia a Vera Cruz


