
Têm novidades relaciona-
das ao Quiosque da Praça 
de Vera Cruz. Fechado 
desde o mês de julho, o 
espaço deve ser reativado 
após um processo lici-
tatório organizado pela 
Prefeitura. O edital com 
o detalhamento de todas 
as exigências para o novo 
proprietário deve ser pu-
blicado nesta sexta-feira, 
dia 18. De acordo com o 
prefeito Guido Hoff, o do-
cumento vai apontar quais 
os investimentos precisam 
ser realizados. A ideia, se-
gundo ele, é tornar o local 

novamente referência. “O 
Quiosque está no melhor 
ponto de Vera Cruz, no 
Centro, junto à Praça José 
Bonifácio. Precisamos que 
ele seja o point da cidade”, 
afirmou. Para atrair empre-
sários, o Município vai aba-
ter do aluguel o valor que 
o novo proprietário investir.  
De acordo com o setor de 
licitações, o processo fica 
aberto pelo período de 30 
dias. Os detalhes pode-
rão ser conferidos no site 
da Prefeitura assim que o 
documento for disponibi-
lizado.

Vai atrasar o início do 
calçamento das ruas 
anunciadas em julho pela 
Prefeitura de Vera Cruz. 
Isso porque o Ministério 
da Fazenda suspendeu, 
por enquanto, os financia-
mentos que seriam firma-
dos entre os Municípios e 
a Caixa Econômica Fede-
ral. O prefeito Guido Hoff 
acredita que a suspensão 
seja uma forma de pres-
são para que os congres-
sistas aprovem a Reforma 
da Previdência, marcada 
para os próximos dias. 
Antes da assinatura do 

empréstimo, a Prefeitura 
não fará as audiências 
públicas com os donos 
de imóveis das vias con-
templadas. Esses proprie-
tários vão ajudar a pagar 
a conta do investimento, 
através da contribuição 
de melhoria. Ao todo 
serão emprestados R$ 4,6 
milhões para as obras de 
pavimentação. O finan-
ciamento total é de R$ 8 
milhões e prevê ainda a 
instalação de placas de 
energia fotovoltaica e a 
renovação da frota de veí-
culos de pequeno porte.

O dia D de vacinação con-
tra o Sarampo será ama-
nhã. As unidades de saúde 
estarão abertas das 8 às 17 
horas. A orientação é levar 
crianças entre seis meses 
e cinco anos, junto com a 
Caderneta da Vacinação. 

A visita de uma comitiva de 
Rondônia a Vera Cruz, para 
conhecer a nova creche foi 
adiada de novo. Os repre-
sentantes do Governo esta-
riam hoje no município. Uma 
nova data será marcada. 

Ainda não iniciaram as 
obras de asfaltamento de 
mais um trecho da Aveni-
da Nestor Frederico Henn 
(bairro Arco-Íris) e da rua 
Tiradentes (Centro), em 
Vera Cruz. A justificativa do 
Município é que o Gover-
no Federal não liberou a 
primeira parcela das emen-
das, o que daria o start dos 
trabalhos. Na última sema-
na, durante visita a Vera 

Cruz, o deputado federal 
Marcelo Moraes, filho de 
Sérgio Moraes, parlamentar 
que enviou a emenda para 
o asfalto da Nestor (tre-
cho do Arco-Íris), criticou 
a administração municipal. 
Marcelo comentou que o 
Município “combina” com 
outros deputados a vinda 
de recursos para a exe-
cução de parte do asfalto 
e que esses deputados 

falham, ao se referir a uma 
verba anunciada por um 
parlamentar não reeleito. 
Esse valor seria usado para 
o trecho entre o Banco do 
Brasil e a Escola Vera Cruz. 
Por enquanto, a via tem 
apenas calçamento. Guido 
Hoff, no entanto, sinaliza 
que está em tratativas para 
conseguir o recurso. Não dá 
detalhes. “A emenda ainda 
não está oficializada”, disse. 
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