
Piscina, moto zero qui-
lômetro e tantos outros 
prêmios da Campanha 
Viva Aqui, Compre Aqui 
desfilaram pelas ruas de 
Vera Cruz na sexta-feira, 
dia 25. A ideia foi apresen-
tar à comunidade os itens 
que serão sorteados no 
final de ano. Capitaneada 
pela Associação Comercial, 
Industrial, Serviços e Agro-
pecuária (Acisa), a campa-
nha vai dar R$ 30 mil em 
prêmios, numa alusão ao 
aniversário de 30 anos da 
entidade. Conforme o di-

retor de eventos da Acisa, 
Rafael Iser, mais desfiles de 
rua com os prêmios irão 
ocorrer nos próximos dias. 
“Queremos mostrar para 
Vera Cruz, não só o Centro, 
mas para os bairros e para 
o interior, que o nosso co-
mércio é forte, tem os itens 
que as pessoas procuram 
e que ainda podem partici-
par dessa promoção”, des-
tacou ele. Esses prêmios 
também ficarão, em mo-
mento oportuno, expostos 
em pontos estratégicos de 
Vera Cruz.

O curta-metragem per-
nambucano Nova Iorque 
(Recife-PE) foi o vencedor 
do 2° Festival Santa Cruz 
de Cinema. Dirigido por 
Leo Tabosa, a produção 
venceu nas categorias 
Melhor Filme, Direção e 
Fotografia - esta última 
a cargo de Beto Martins. 
Gravado em 2018 no inte-
rior do Pernambuco, o fil-
me retrata um drama com 
tons fantásticos que conta 
a relação de um garoto 
com sua professora, inter-
pretada por Hermila Gue-

des, atriz que já atuou em 
produções para televisão e 
longa-metragens. Além do 
troféu Tipuana na catego-
ria de Melhor Filme, Nova 
Iorque ganha R$ 10 mil. Na 
Mostra Olhares Daqui, com 
produções de alunos e 
ex-alunos da Unisc, o filme 
vencedor foi Terrorismo 
Lírico, dirigido por Jonatan 
Pacheco, produzido por 
Gabriela Dullius e monta-
do e finalizado por Bruno 
Cabral. Confira a relação 
completa dos premiados 
no Portal Arauto.

A implantação do aterro sa-
nitário regional esteve entre 
as pautas da assembleia do 
Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Rio 
Pardo - Cisvale, realizada na 
sexta-feira, em Vale Verde. 
Venâncio Aires foi o primei-
ro município a demonstrar 
interesse em sediar o local. 
Atualmente, os 14 municí-
pios que integram o con-
sórcio necessitam trans-
portar o lixo para Minas do 
Leão. Outras prefeituras 
devem analisar o tema nas 
próximas semanas.

A chuvarada do domingo 
deixou transtornos em 
Santa Cruz. O muro de 
uma residência, localiza-
da na esquina da Thomaz 
Flores com a Borges de 
Medeiros, no Centro, caiu e 
bloqueou a entrada de um 
prédio residencial. A De-
fesa Civil esteve no local e 
verificou que outros muros 
que separam as residên-
cias do condomínio apre-
sentam rachaduras. Em 
Linha Antão, no interior, 

outro muro caiu, à margem 
da ERS-418. O rompimento 
de uma adutora no bairro 
Pedreira também provocou 
prejuízos. Com o problema, 
houve alagamento de uma 
residência e de um imóvel 
que abriga uma empresa 
de confecções, nos fundos 
dessa moradia. O pátio e a 
garagem de uma residên-
cia na rua Venâncio Aires, 
no Centro, foram alaga-
dos com água e esgoto. 
Segundo o proprietário, a 

cena é comum em dias de 
chuva. A água invadiu ain-
da o pátio de um imóvel na 
rua José Severino Pick, no 
bairro Aliança. Conforme 
a proprietária, o problema 
teria sido ocasionado por 
uma obra realizada pela 
Prefeitura nesta semana, 
que acabou deixando a 
altura nivelada com a en-
trada da garagem. Confira 
mais estragos no Portal 
Arauto. Em Vera Cruz não 
houve registros.
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