
Antes de iniciar a assem-
bleia junto aos associados 
do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais na Agricultu-
ra Familiar de Vera Cruz, 
na manhã desta quinta-
feira, dia 7, o presidente 
Cristian Wagner oficializou 
a entrega de duas caixas 
repletas de alimentos não 
perecíveis ao Lar da Lena 
e outras duas ao Hos-
pital Vera Cruz, através 
de suas representantes, 
que estiveram na Amove, 

onde transcorreu o even-
to do STR. Os alimentos 
foram arrecadados como 
inscrição de mais de 100 
pessoas em cursos profis-
sionalizantes em parceria 
com o Projeto Crescer. As 
inscrições foram centra-
lizadas no STR e as aulas 
ocorreram na Amove. As 
instituições beneficiadas, 
por sua vez, agradece-
ram o auxílio, que sempre 
representa economia e 
solidariedade.

Policiais civis devem rea-
lizar paralisação nos dias 
13 e 14 de novembro. A 
mobilização será contra 
o pacote de medidas do 
governo Eduardo Leite. Na 
data, protestos irão ocorrer 
em Porto Alegre. Conforme 
o representante regional 
da UGEIRM, Orlando Brito 
de Campos Júnior, a região 
toda vai paralisar. Na avalia-
ção da entidade, o pacote 

de medidas de Eduardo 
Leite reduz salários, acaba 
com a paridade e a integra-
lidade e, na prática, acaba 
com a Aposentadoria Poli-
cial. No dia 14 de novembro, 
ainda, os policiais devem 
anunciar outras medidas 
em resposta ao pacote de 
Leite, como a retomada da 
Operação Cumpra-se a Lei 
e o boicote do Programa 
Qualificar.

O futuro do transporte co-
letivo urbano de Santa Cruz 
foi discutido ontem. Entre 
os assuntos, o reajuste da 
passagem e a possibilida-
de de redução no número 
de veículos em circulação. 
Segundo o presidente da 
Agerst, Auro Schling, uma 
das decisões se refere, de 
fato, à diminuição de 10 
ônibus em Santa Cruz, sem 
interferir em corte de linhas. 
Ele explica que, atualmente, 
o Consórcio TCS conta com 
63 ônibus, mas esse núme-
ro será reduzido em função 
de que alguns veículos 
atingiram o tempo máximo 

de uso, que é de 12 anos. 
Diferente das outras vezes, 
em que os ônibus que atin-
gissem os 12 anos teriam 
que ser substituídos, agora 
ficou acordado que o Con-
sórcio TCS não precisará 
adquirir 10 novos veículos, 
mas trabalhar sempre com 
53. Apenas será necessá-
rio adquirir ônibus novos 
caso, novamente, desses 53 
algum atinja o tempo limite 
de utilidade. Além disso, 
Schling destaca que como 
não será necessária a com-
pra de 10 novos veículos, 
o preço da passagem não 
sofrerá reajuste. 
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Economia e solidariedade

Paralisação na segurança

Transporte público em debate
O novo prédio da Recei-
ta Federal de Santa Cruz 
do Sul foi inaugurado na 
quarta-feira. Localizado no 
entroncamento das ruas 
Gaspar Silveira Martins e 
Juca Werlang, o espaço 
teve investimento de R$ 
23 milhões e conta com 
6,9 mil metros quadrados. 
São quatro andares de 
escritórios, além do tér-
reo e do subsolo. Além da 
Delegacia da Receita, que 
atende 69 municípios do 
Vale do Rio Pardo, Taquari 
e Caí, a Procuradoria Sec-
cional da Fazenda ocupa o 
espaço. 

Com oito votos a favor, seis 
contra e duas abstenções, 
foi aprovada na segunda-
feira a lei com as mudan-
ças que regulamentam o 
transporte por aplicativos 
em Santa Cruz, a Lei Uber. 
As alterações, entre outras, 
são na idade nos veícu-
los, no emplacamento e 
nas exigências aos profis-
sionais. Aos passageiros, 
pouco muda. 

Novo prédio

Lei Uber
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