
Aguardar o transporte 
coletivo de forma mais 
confortável. Agora é 
possível em Vera Cruz. 
Em uma das tarefas do 
Renova BR, o jornalista e 
ex-secretário de Cultura 
do Município, Lucas 
Dalfrancis, desenvolveu o 
projeto “Bancos do Bem”, 
que trata da produção de 
bancos de madeira para 
a disponibilização em 
paradas de ônibus. Em um 
sábado, Lucas mobilizou 
familiares e amigos para a 
confecção. E nesta semana 
iniciou-se a distribuição, 

também de forma 
voluntária. Os primeiros 
bancos foram colocados 
em Linha Henrique D’Ávila, 
no interior. Ao todo foram 
produzidos 16 bancos. 
Nove irão para as paradas 
de ônibus, três à Casa de 
Passagem, dois à praça 
em frente ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e dois 
à praça de Vila Progresso. 
“Fiquei bem feliz com 
a galera que abraçou 
o projeto”, citou Lucas, 
agradecendo o apoio dos 
voluntários e das empresas 
que doaram os materiais.

A fim de impedir que mo-
toristas desviem da lomba-
da eletrônica, o Município 
de Vera Cruz instalou nesta 
semana tachões na ERS-
409, na localidade de Rin-
cão da Serra. Os chamados 
“cocurutos” foram coloca-
dos apenas nas proximida-
des do equipamento, que 
ainda não tem prazo para 
entrar em funcionamen-
to, mas que deve ser em 
breve. As demais lombadas 
da rodovia também serão 
ativadas.
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Paradas mais confortáveis

“Cocurutos” na 409

O município de Vale do Sol 
e a empresa Innova Brasil 
assinaram termo de cessão 
de direito real de uso da 
área em Faxinal de Dentro, 
adquirida pelo Executivo. 
Conforme o proprietário da 
empresa, Celso Rehbein, 
agora será realizado o 
levantamento topográfico 
para planejar a terraplena-
gem e o arquiteto vai iniciar 
o projeto para construção, 
mediante aprovação das 
plantas. A previsão é que 

as obras iniciem em ja-
neiro de 2020. Já o início 
das atividades parciais 
está previsto para junho. 
O espaço vai centralizar a 
administração, o depósito, a 
logística e a loja modelo da 
franquia “CacauRey”. Serão 
comercializados chocola-
tes gourmet e funcionais, 
outros derivados de cacau, 
castanhas vindas do Pará e 
cervejas especiais fabrica-
das por uma cervejaria do 
Rio Grande do Sul. 

Sábado é feriado de Dia de 
Nossa Senhora Aparecida 
e o comércio estará fecha-
do. Para oportunizar as 
compras do Dia das Crian-
ças, também lembrado 
no dia 12, as lojas em Vera 
Cruz, conforme a Acisa, 
vão manter expediente 
até as 19 horas. Em Santa 
Cruz do Sul, segundo o 
Sindilojas, a abertura até 
mais tarde na sexta fica a 
critério de cada estabeleci-
mento, desde que respeite 
a legislação trabalhista.

Prevista para a tarde 
desta sexta-feira, dia 11, a 
visita de representantes 
do governo de Rondônia, 
incluindo a do governador, 
Coronel Marcos José 
Rocha dos Santos, a Vera 
Cruz foi adiada. A comitiva 
deve vir na próxima 
semana, dia 18, para 
conhecer a estrutura da 
nova EMEI. A obra daqui 
deve servir de base para a 
construção de um hospital 
em Rondônia.

Chocolate em Vale do Sol

Até mais tarde

Visita adiada
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