
O trânsito na VRS-836, em 
Linha Ferraz, está liberado. 
No fim de semana, a lateral 
de uma das galerias de um 
bueiro nas proximidades 
da Escola Estadual Walter 
Dreyer, cedeu. Desde lá, 

a passagem de veículos 
ocorria por apenas uma 
pista. O conserto da estru-
tura foi realizado ontem 
pela Secretaria de Obras, 
com recursos próprios do 
Município.

A Escola Jacob Blész, de 
Linha Henrique D’Ávila, 
voltou a sediar o Seminá-
rio de Educação Fiscal de 
Vera Cruz. A 12ª edição foi 
realizada no dia 18, no gi-
násio da Escola. O evento, 
que teve como tema Exer-
cendo a Cidadania, contou 
com a participação servi-
dores dos municípios de 
Bom Princípio, Encruzilha-
da do Sul, São Vicente do 
Sul, Sinimbu e Vera Cruz. O 
seminário teve a participa-
ção do Delegado da Recei-

ta Federal de Santa Cruz 
do Sul, Leomar Padilha, e 
do analista tributário da 
Receita Federal do Brasil, 
Nagib Kanaan. O prefei-
to Guido Hoff também 
participou da abertura do 
evento, momento em que 
a Acisa tratou da impor-
tância de comprar em Vera 
Cruz e de exigir a nota fis-
cal. Cerca de 150 pessoas 
entre alunos, professores, 
servidores municipais e 
autoridades participaram 
do evento.

O castramóvel deve chegar 
a Santa Cruz na próxima 
semana. A unidade será 
utilizada para controlar a 
natalidade entre a popula-
ção de cães e gatos de rua 
e dos animais pertencentes 
a famílias de baixa renda. 
Conforme o secretário de 
Saúde, Régis de Oliveira 
Júnior, os atendimentos 
devem iniciar até o fim do 
ano. Neste período, será 
realizada a contratação de 
um médico veterinário e de 

dois auxiliares. Além disso, 
a unidade precisa passar 
pela homologação do Con-
selho de Veterinária. Segun-
do o secretário, um estudo 
será feito pela Vigilância 
Sanitária para identificar os 
bairros com mais animais 
de rua e moradores em 
situação de vulnerabilidade, 
para definição do mapa 
de atuação do castramó-
vel, que foi adquirido com 
recursos federais e contra-
partida do município.

Proprietários de sepulturas 
no Cemitério Municipal de 
Santa Cruz passarão a pa-
gar taxa de manutenção. O 
objetivo, conforme a Pre-
feitura, é oportunizar inves-
timentos. O valor cobrado 
será de R$ 63, uma vez por 
ano. Com os recursos se-
rão possíveis melhorias em 

segurança, manutenção de 
portões, iluminação e rees-
truturação do muro. Algu-
mas pessoas já receberam 
a cobrança e as demais 
ainda irão ser acionadas. 
A lista de proprietários foi 
atualizada em 2019, com o 
recadastramento solicitado 
pela Prefeitura.
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Trânsito liberado

Seminário de educação fiscal

Castramóvel em Santa Cruz

Taxa do Cemitério Municipal

O Dia do Produtor de 
Tabaco é comemorado na 
segunda-feira, dia 28 de 
outubro, mas cabe valori-
zar - e sempre reforçar - a 
importância econômica 
que a cadeia produtiva 
tem para a região do Vale 
do Rio Pardo. O Sindi-
Tabaco divulgou nesta 
semana o ranking forne-
cido pela Afubra, alusivo 
à safra 2018/2019, dos 30 
maiores produtores de 
tabaco do país. Cangu-
çu, no Rio Grande do Sul, 
lidera, com 5.616 produ-
tores (23.602 toneladas 
de produção). Da região, 
destaque para Venâncio 
Aires, em segundo lugar 
neste ranking, Candelária 
em 7º; Santa Cruz, em 10º 
lugar, com 3.488 produto-
res e 13.188 toneladas pro-
duzidas; Vale do Sol logo 
na sequência, em 11º lugar, 
com 2.599 produtores e 
13.117 toneladas. Vera Cruz 
também está entre os 30 
maiores, figurando na 24ª 
colocação, com 1.885 pro-
dutores e 7.519 toneladas 
na safra 2018/2019.

Tabaco forte
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