
Atrações musicais, jogos 
de integração, exposições 
de artesanato e praça de 
alimentação devem mo-
vimentar a localidade de 
Linha Henrique D’Ávila, 
no interior de Vera Cruz, 
neste domingo. A FelizCi-
dade, atividade organizada 
pela Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer 
de Vera Cruz e tradicio-
nalmente realizada junto à 
Praça José Bonifácio, vai 
contemplar pela primeira 
vez o interior do município. 
No dia 24 de novembro, o 

evento terá como local o 
C.C.E. Juventude, das 14 às 
17 horas. De acordo com 
a pasta, haverá brinque-
dos infláveis disponíveis 
para as crianças, que terão 
custo de ingresso. Já na 
prática esportiva, serão 
realizados jogos de inte-
gração com times de vôlei 
misto e de futebol feminino 
e masculino, pré-inscritos 
na diretoria do Juventude. 
Para animar a tarde, estão 
confirmadas as apresenta-
ções de Carlos Oliveira e 
Diego Dettenborn.

Ler atentamente o que 
assina. Isso é o que vem 
fazendo os empresários 
de Vera Cruz para não cair 
no velho golpe da Lista 
Telefônica. Recentemente, 
pelos menos dois estabe-
lecimentos foram conta-
tados pela suposta em-
presa de telelista. Em uma 
ligação, informam a neces-
sidade de atualização de 
dados. Então, encaminham 
e-mail com um documen-
to no qual, entre outras 
coisas, descreve o valor a 
ser pago pelo “serviço”: 
12 parcelas de R$ 497, o 
que soma R$ 5.964. Esse 
documento deve ser im-
presso, assinado e depois 
de digitalizado encami-
nhado de volta à telelista. 
Quem não lê atentamente 
o papel, já que o valor está 
apenas descrito e não é 
comentando pela aten-
dente durante a ligação, 
acaba arcando com os 
prejuízos. A orientação é 
que quem receber estes 
telefonemas se certifique 
de que realmente se trata 
da contratação de um ser-
viço e não de um golpe. 

Ainda não há data para o 
início da pavimentação de 
70% das ruas de Vera Cruz. 
A Caixa Econômica Fede-
ral aguarda autorização 
do Governo para liberar o 
financiamento ao municí-
pio. No fim do mês estão 
previstas reuniões para de-
bater o assunto. Só depois 
é que podem ser licitadas 
as obras. Início dos traba-

lhos? Só no ano que vem, 
possivelmente. O recurso 
que Vera Cruz busca ultra-
passa R$ 4 milhões e vai 
contemplar 33 vias urba-
nas que hoje ainda são de 
chão batido. A relação das 
ruas foi divulgada no início 
de setembro. Há também 
financiamento para a com-
pra de veículos e placas de 
energia fotovoltaica.
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FelizCidade no interior

Lista telefônica

Pavimentação em Vera Cruz

A Operação Fura-Fila 
está prestes a completar 
dois anos: será em 5 de 
dezembro. Nos bastidores 
da política de Vera Cruz, 
a informação é de que a 
denúncia será entregue 
antes disso. Nesta semana, 
questionado, o Ministério 
Público informou que atua 
na finalização das peças 
acusatórias e que não 
pode expectar data de 
conclusão. Disse, porém, 
que deve ocorrer antes 
do recesso do Judiciário, 
que inicia em 20 de 
dezembro. Mais detalhes 
do andamento não foram 
divulgados.

O Sindicato dos Comer-
ciários aguarda para a 
segunda-feira, dia 25, 
uma posição do sindicato 
patronal em relação aos 
horários do comércio que 
antecedem as festas na-
talinas, nos municípios de 
Santa Cruz do Sul, Venân-
cio Aires e Vera Cruz. O 
Sindilojas VRP recebeu a 
proposta durante reunião 
com os comerciários na 
quarta-feira. O vice-pre-
sidente do Sindicato dos 
Comerciários, Marcos Aze-
vedo, ressalta a necessida-
de de que as negociações 
sejam benéficas para os 
dois lados.

Fura-fila Comércio
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