
No domingo, dia 13, a vera-
cruzense Larissa Cardoso 
de Azevedo, de 8 anos, 
participou do Festival Es-
tadual Artístico Pré-Mirim 
(Premiart), em Venâncio 
Aires, e levou o primeiro 
lugar no Estado na cate-
goria intérprete solista. A 
pequena cantou a música 
“Carreira de Campo”, com 
voz e violão, disputando 

com 23 prendinhas de 
todo o Rio Grande do Sul. 
Em 2017, no primeiro Pre-
miart, ela ficou em segun-
do lugar. No ano passado, 
ficou em nono e neste ano, 
depois de ensaios ao má-
ximo, com o apoio do CTG 
Lanceiros de Satna Cruz, 
entidade que representa, 
conquistou o título de pri-
meira colocada. 

Uma assembleia com os 
lojistas está programada 
para o dia 25, às 9 horas, 
na sede do Sindilojas, em 
Santa Cruz do Sul. Na 
pauta estará a abertura 
das lojas aos domingos 
e feriados, bem como os 
horários do comércio local 
em função do Natal, data 
positiva no que se refere 
às vendas. No último fim 
de semana, por exemplo, 
as lojas de Santa Cruz 
estiveram fechadas tanto 
no sábado - feriado de 
Nossa Senhora Aparecida 
- quanto no domingo. 
Segundo o presidente 
do Sindilojas de Santa 
Cruz, Mauro Spode, 
embora sábado possa ser 

uma data positiva para 
as vendas pela grande 
movimentação em função 
da Oktoberfest, na última 
convenção coletiva não 
estava prevista a abertura 
no feriado e, portanto, 
as lojas se mantiveram 
fechadas. Na assembleia 
no fim do mês, de acordo 
com Spode, a intenção é 
justamente tratar sobre a 
possibilidade de abertura 
em feriados e prevalecerá a 
vontade da maioria. Haverá 
duas opções para os 
lojistas, sendo uma delas 
seguir com a convenção da 
categoria ou, ainda, seguir 
a negociação referente à 
Havan que já trabalha em 
domingos e feriados. 

A campanha nacional de 
vacinação contra o saram-
po segue em todo o Brasil 
até o dia 25 de outubro. 
Para reforçar a aplicação 
das doses, a Secretaria de 
Saúde de Santa Cruz rea-
lizou ações de vacinação 
em horários diferenciados 

na casa da CDL. Porém, 
nos dois dias (sexta e 
sábado), foram aplicadas 
apenas nove vacinas. Até 
o dia 25, o foco da cam-
panha são crianças de seis 
meses a cinco anos. Há do-
ses em todas as unidades 
de saúde do município.

O projeto de lei 19/2015, 
que estabelece regras mais 
rígidas para a compra e 
venda de fogos de artifício 
e artefatos pirotécnicos 
está apto para ser votado 
em plenário e deverá 
ser apreciado pelos 
parlamentares nesta 
terça-feira. A proposta, 
apresentada em 2015 
pelo deputado Gabriel 
Souza, tem por objetivo 
principal proteger 
pessoas e animais do 
uso indiscriminado 
destes produtos. O 
texto determina que as 
operações de compra e 
venda de fogos de artifício 
e artefatos pirotécnicos 
no Rio Grande do Sul 
sejam realizadas por 
pessoas habilitadas 
por órgão competente. 
Além disso, estabelece 
que os espetáculos ou 
shows pirotécnicos sejam 
realizados por empresas 
ou técnicos capacitados 
com registro junto ao 
órgão fiscalizador e 
autorizados pelo órgão 
ambiental municipal.
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