
O assunto possível extin-
ção de municípios com 
menos de cinco mil habi-
tantes norteou a reunião 
da Amvarp, realizada na 
última semana, em Sinim-
bu. De forma unânime, 
os presentes criticaram 
a medida proposta pelo 
Governo Federal e apro-
varam a produção de um 
documento, junto com 
o Corede, contestando a 
proposta. De acordo com o 
presidente da Amvarp, um 
novo encontro irá ocorrer 
nesta semana para acertar 
os detalhes do documen-
to, que constará, entre 

outras coisas, questões 
relacionados aos prejuízos 
causados com a medida. 
Outra situação a ser posta 
é o pedido pela realização 
de um plebiscito em ní-
vel municipal. Quando da 
criação dos municípios que 
hoje podem ser extintos - 
são nove na região - teve 
plebiscito. A ideia, então, 
é que se ouça a popula-
ção novamente. Quando 
estiver formatado, o docu-
mento será encaminhado 
à Famurs, a Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM) e aos deputados fe-
derais da bancada gaúcha.

Foram celebrados no 
domingo, na Catedral São 
João Batista, os 60 anos 
de instalação da Diocese 
de Santa Cruz do Sul. A 
missa foi presidida por 
Dom Aloísio Alberto Dilli 
e concelebrada por Dom 
Sinésio Bohn, Dom Gílio 
Felício e 10 padres. Com 
a catedral lotada, Dom 
Aloísio ressaltou três as-
pectos: a gratidão pelo que 

foi realizado nestes anos; 
a necessidade de paixão 
para assumir a missão no 
presente; a esperança de 
um futuro glorioso para a 
Diocese e, principalmente, 
para o povo que está a 
caminho do Reino definiti-
vo. Além da missa, recen-
temente a Diocese lançou 
uma revista para come-
morar as seis décadas de 
atuação na região.

Os portadoras de celulares 
pré-pagos que não 
atualizaram seus cadastros, 
após receber notificação 
das operadoras, estão com 
suas linhas bloqueadas 
desde ontem. De acordo 
com a Anatel, a medida 
vale para os clientes 
de diversos estados, 
incluindo o Rio Grande do 
Sul. A agência informou 
que menos de 1% dos 91 
milhões de celulares pré-
pagos dessas regiões 
apresenta alguma 
pendência cadastral. 
Alertou também que é a 
última fase da campanha 
de comunicação aos 
consumidores com 
cadastros desatualizados, 
realizada pelas prestadoras 
Algar, Claro, Oi, Sercomtel, 
Tim e Vivo, dentro do 
Projeto Cadastro Pré-Pago, 
acompanhado pela Anatel.
Quem teve a linha 
bloqueada poderá 
atualizar os dados na sua 
prestadora pelos canais de 
atendimento disponíveis 
como: call center e espaço 
reservado ao consumidor 
na internet.

As divergências entre o 
prefeito de Vera Cruz e 
os políticos municipais 
ligados ao PTB, incluindo 
o seu vice-prefeito Alcin-
do Iser, foram acentuadas 
pelas redes sociais. Na 
última quinta-feira, Guido 
Hoff, em um vídeo ao vivo 
no Facebook, informando 
sobre o início das obras da 
rua Tiradentes, alfinetou 
os líderes locais do PTB. 
Disse que por anos e anos 
Sérgio Moraes foi cam-
peão de emendas para o 
município e que neste ano, 
a pedido do PTB local, o 

parlamentar repassou R$ 
200 mil ao Hospital e nada 
à Prefeitura. Logo depois, 
Hoff enalteceu os recur-
sos encaminhados pelo 
deputado Heitor Schuch, 
parlamentar do mesmo 
partido que o seu. Os co-
mentários do prefeito não 
soaram bem. Ontem, ele 
voltou ao Facebook e em 
uma postagem de texto 
escreveu um “recado aos 
mal intencionados”. Ali, diz 
que “não houve provoca-
ção alguma, ainda que uns 
e outros tentem distorcer 
a postagem”. 

O vice-prefeito, Alcindo Iser, 
respondeu a publicação 
de ontem de Guido Hoff, 
detalhando percalços que o 
Município teve com verbas 
de outros deputados para 
pavimentação da Avenida 
Nestor Frederico Henn e 
antecipou que “o PTB en-
caminhou a solicitação ao 
deputado federal Marcelo 
Moraes, que por esses dias 
vai anunciar mais um recur-

so de R$ 1 milhão para Vera 
Cruz, contemplando essa 
obra e também um recurso 
para nossa agricultura”. O 
debate seguiu, com mais 
respostas e apontamentos, 
inclusive com a participa-
ção de outros vereadores. 
Tudo está nas redes sociais 
e corrobora com o que cir-
cula nos bastidores: o clima 
entre PSB e PTB em Vera 
Cruz não é amistoso.
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