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O QUE DIZ A FOTO? 
Uma foto publicada na página do Município de Vera 

Cruz no Facebook repercutiu durante a semana. A 
legenda dá conta de descrever quem são as pessoas 
que aparecem na imagem - Guido Hoff ao centro e o 
engenheiro Carlos Eduardo Urbano, da Magna Enge-
nharia e o diretor de infraestrutura rodoviária do DAER, 
Luciano Faustino da Silva - e colocar, no dito popu-
lar, uma “pulga atrás da orelha” da comunidade. Por 
quê? A primeira frase diz: “Essa foto ainda será muito 
comentada”, seguida dos nomes e encerra com “Vem 
notícia boa por aí!”. Boa parte da população sabe que 
a Magna Engenharia é a responsável por atualizar o 
projeto que pode dar início à pavimentação de Linha 
Henrique D’Ávila. Seria essa a boa notícia? 

PREFEITO SILENCIOSO
Guido Hoff prefere não comentar a postagem feita 

pela Prefeitura no Facebook. Disse apenas que semana 
que vem deve ter novidades. A população espera e já 
manifestou, em inúmeros comentários na publicação, 
o pedido de melhorias na VRS-847. Isso porque entra 
governo e sai governo e a novela parece não avançar 
nos capítulos. Cabe destacar, com isso, que a rodovia 
pertence ao Estado e não ao município, o que significa 
que não é a Prefeitura a responsável pelas obras. O 
que ela pode fazer é pressionar.

BOA NOTÍCIA
Vera Cruz tem notícia boa na área econômica. Du-

rante a semana, a divulgação do percentual de parti-
cipação no rateio do ICMS deu ânimo ao alto escalão, 
que se encarregou de abastecer as redes sociais. Os 
secretários vibraram pelo índice. A pergunta que a 
comunidade faz é onde será utilizado o valor que virá 
a mais para Vera Cruz. As respostas costumam ser as 
mesmas: em investimento, o que é um pouco abstrato. 
Esperamos que seja bem aplicado.

SEMPRE O CAMINHÓDROMO
E por falar em investimento/obras, quando o ca-

minhódromo da rua Ernesto Wild será revitalizado? A 
Prefeitura de Vera Cruz reluta em falar sobre o assunto. 
Com a proximidade do verão e as obras do Lago Dou-
rado, que impossibilitam a caminhada no complexo de 
Santa Cruz, é notável a maior circulação de pedestres 
no local. No início de 2017, a atual gestão já comentava 
da existência de um projeto de revitalização. O que 
falta pra colocá-lo em execução? Verba? Momento é 
de pleitear.

A SAÚDE, DE NOVO
A Tribuna da Câmara de Vera Cruz, na última se-

gunda-feira, foi novamente de debates relacionados 
aos atendimentos na área da saúde. Quem assistiu as 
explanações notou o descontentamento com a forma 
de gestão adotada pela titular da pasta. E o debate não 
é de hoje. Dois vereadores pontuaram que reuniões já 
ocorreram e que pouco mudou.
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