
O prefeito de Vera Cruz, 
Guido Hoff, publicou on-
tem fotos em suas redes 
sociais de visitas e pres-
sões que faz em Porto Ale-
gre. Desta vez, o título da 
postagem é “Rodoviária”. 
No texto, diz que na última 
semana esteve na capital 
dos gaúchos para “tentar 
solucionar uma questão 
que preocupa Vera Cruz”. 
Trata-se, segundo ele, da 
licitação da estação ro-
doviária. “Visitei o DAER, 
também para outras tra-
tativas, e conversei com a 
superintendente Luciana 
Azevedo, sobre o edital da 

rodoviária, que está aberto 
até dezembro. Estamos 
analisando o que é neces-
sário e buscando diálogos 
para reabrir a estação”, 
escreveu. “Não será fácil, 
mas vamos envidar todos 
os esforços para reverter a 
situação em que a mesma 
se encontra”, acrescentou. 
Fechada desde 2014, a es-
tação rodoviária é apenas 
utilizada como parada de 
ônibus. O ex-responsável 
pelo espaço, Edmundo Al-
bers, já informou que não 
vai participar da licitação, 
sobretudo por ser inviável 
financeiramente.
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Rodoviária: “questão preocupa”

Às 9 horas de hoje, no au-
ditório da Assemp, ocorre 
o lançamento do Programa 
Vigilância Colaborativa, 
que vai disponibilizar ima-
gens, em tempo real, das 
câmeras privadas de segu-
ranças, sejam de empresas, 
associações, condomínios 
ou pessoas físicas, para 
profissionais atuantes 
em órgãos de Segurança 
Pública do município. O 
programa será viabilizado 
por meio de uma parceria 
entre a Assemp (respon-
sável pelo gerenciamento) 
e Prefeitura de Santa Cruz 
do Sul, por intermédio do 
Gabinete de Gestão Inte-
grada Municipal (GGIM).

Uma mobilização dos pro-
fessores da rede estadual 
está marcada para quin-
ta-feira, dia 14. Em Porto 
Alegre, eles estarão reuni-
dos na Praça da Matriz para 
solicitar a não aprovação 
do pacote de medidas do 
governador Eduardo Leite, 
que contempla mudanças 
na Constituição Estadual, 
no Estatuto dos Servidores 
Civis, no dos Servidores Mi-
litares, no plano de carreira 
dos professores estaduais e 
em legislações que regem 
as aposentadorias. Segun-
do o Cpers, a estimativa é 
de que 150 professores de 
Santa Cruz e região partici-
pem do ato.

A última semana foi mo-
vimentada em busca das 
vagas na Educação Infantil 
2020 em Santa Cruz. De 
acordo com a Secretaria 
de Educação, cerca de mil 
fichas foram distribuídas. 
As inscrições para quem 
garantiu o documento 
iniciaram ontem e seguem 
até o dia 22 de novembro, 
na Central de Vagas da 
Secretaria de Educação, 
das 8h15min às 13h45min. 
A lista de contemplados - 
crianças de zero a três anos 
- será divulgada no dia 2 de 
janeiro no site da Prefeitura. 
Após, será aberto o período 
de matrículas. As aulas co-
meçam em 17 de fevereiro.

Proprietários de veículos 
registrados no Rio Grande 
do Sul já podem utilizar 
a versão eletrônica do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV), documento que 
atesta que o veículo está 
licenciado para circulação. 
O documento pode ser 

gerado em smartphone 
ou dispositivo móvel 
pelo aplicativo gratuito 
“Carteira Digital de 
Trânsito”. Assim como 
a CNH Digital, a versão 
eletrônica do CRLV traz 
todas as informações do 
documento impresso e 
tem a mesma validade 

jurídica do CRLV físico. 
Para ter o documento 
digital, o proprietário 
deverá baixar o app no 
Google Play e App Store. 
Tanto a CNH quanto o 
CRLV digital poderão ser 
acessados pelo dispositivo 
móvel mesmo off-line, ou 
seja, sem internet.
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