
Está assinado o contrato 
de reforma do Ginásio 
da Escola Sagrado 
Coração de Jesus, de 
Entrada Ferraz, em Vera 
Cruz. As melhorias serão 
custeadas com verba da 
Câmara de Vereadores, 
em uma integração com 
o Executivo. A empresa 
vencedora da licitação 
é a KL Engenharia. Ao 

todo, serão investidos R$ 
91.712,12, entre material 
e mão de obra. Estão 
previstas melhorias na 
quadra, como novo piso, 
nas esquadrias, com a 
substituição de janelas e 
vidros, além de adequação 
do Plano de Prevenção 
Contra Incêndio (PPCI). 
O prazo de execução da 
obra é de 120 dias.

A Associação Comercial e 
Industrial (ACI), de San-
ta Cruz do Sul, tem novo 
presidente. O empresário 
Gabriel Borba vai ocupar o 
posto de Lucas Rubinger, 
a partir de janeiro do ano 
que vem. O vice de Bor-
ba será César Cechinato, 

secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico. Eles compuseram 
a única chapa inscrita no 
pleito. Além de presidente 
e vice, foram eleitos, na 
noite da última terça-feira, 
os integrantes do Conselho 
Fiscal e Deliberativo. 

O comércio de Santa Cruz 
do Sul vai abrir em dois 
domingos de outubro do 
ano que vem, no período 
da Oktoberfest. A pro-
posta foi sugerida pelo 
Sindilojas e aprovada pelo 
Sindicato dos Comerciá-

rios. A abertura dos esta-
belecimentos neste fim de 
ano também foi discutida 
durante a semana e ficou 
definido que os estabele-
cimentos poderão atender 
nos dias 15 e 22 de dezem-
bro de 2019.

O Ministério Público con-
vocou uma audiência com 
a Companhia Riogranden-
se de Saneamento (Cor-
san), a Prefeitura de Santa 
Cruz do Sul e a Agência 
Reguladora (Agerst) para 
tratar sobre as recorrentes 
falhas no abastecimento 
de água no município. O 
encontro será no dia 26, 
às 11 horas, na Promotoria. 
No despacho do Inquéri-
to Civil, o MP aponta que, 
apesar das providências já 
tomadas pela Agência e 
pelo Município, penalizan-
do a Corsan, os problemas 

continuam rotineiros e o 
consumidor segue obri-
gado ao pagamento pelo 
serviço essencial que têm 
se mostrado deficitário. 
Ainda, de acordo com o 
documento, a audiência é 
para que a “companhia se 
comprometa, de uma vez 
por todas, a atenuar radi-
calmente as ocorrências de 
desabastecimento, senão 
pela ação do Município ou 
da Agerst, então pela do 
Ministério Público, median-
te Termo de Ajustamento 
de Conduta ou Ação Civil 
Pública”.
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Ginásio de Entrada Ferraz

Presidência da ACI

Horários do comércio

Falta de água recorrente

O Município de Vera Cruz 
agora tem posto de com-
bustíveis próprio. A es-
trutura foi construída no 
Parque de Máquinas e ini-
cialmente abastece a frota 
a diesel da Prefeitura, que 
representa cerca de 50% 
dos veículos da municipa-
lidade. A economia mensal 
com o combustível deve 
chegar a R$ 11 mil. A estru-
tura que abriga o posto, 
porém, teve investimento 
de R$ 110.014,38. Já o tan-
que foi cedido à prefeitura 
pela empresa vencedora 
da licitação em sistema de 
comodato.

O grupo de ativistas Direita 
Santa Cruz do Sul instalou 
um outdoor em apoio ao 
Pacote Anticrime do minis-
tro Sérgio Moro, no quilô-
metro 93 da RSC-287, em 
Linha Pinheiral. A faixa com 
mensagens de apoio seme-
lhantes também foram ins-
taladas em outras cidades 
do Estado e do Brasil. Esse 
é o primeiro da região.
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