
Os admiradores de carros 
antigos, em especial da 
marca Lada, puderam re-
ver relíquias, em sua maio-
ria do modelo Niva, duran-
te o último fim de semana, 
em Vera Cruz. Isso porque 
entre os dias 22 e 24 de 
novembro, o município foi 
sede do 6º Encontro de 
Lada. Mais de 20 veículos 
da marca circularam pelo 
centro e pontos turísticos 
da cidade. Segundo Jo-
nas Barden, um dos par-
ticipantes, a cada ano o 
encontro ocorre em uma 

cidade diferente, sendo 
neste realizado na Capital 
das Gincanas. Além de 
participantes da região e 
de todo Estado, o evento 
reuniu paulistas. É um mo-
mento para trocar ideias 
sobre os carros”, conta 
Barden. “É um carro com 
fabricação russa, sendo 
difícil achar peças. Então, 
esse momento também 
serve para saber onde 
conseguir peças, quais os 
contatos, como resolver 
algum problema no carro”, 
completa.

Os contribuintes em débito 
com o Município de Vera 
Cruz têm até o dia 20 de 
dezembro para aderir ao 
Programa de Recuperação 
de Créditos Tributários e 
Não Tributários (Refim). 
Ele pode ser utilizado para 
pagamento de impostos, 
taxas e contribuições de 
melhoria ou outras cobran-
ças municipais, vencidos 
até 31 de dezembro de 
2018, que estejam ou não 
ajuizados. Pela lei, os dé-
bitos recebem apenas a 

correção pelo Índice Geral 
do Preços do Mercado 
(IGP-M). Entretanto, o pa-
gamento deve ser realizado 
em cota única. Para facilitar 
o pagamento das dívidas, o 
Município cortou valores de 
juros e multas. Os interes-
sados devem comparecer 
no Setor de Arrecadação, 
no primeiro piso do prédio 
da Administração Munici-
pal. Até o momento foram 
arrecadados R$ 327.572,83. 
A dívida ativa é de mais de 
R$ 20 milhões.

Foi assinado na tarde 
dessa quinta-feira, dia 28, 
o termo de convênio entre 
o Hospital Santa Cruz e o 
Hospital Ana Nery com o 
IPE Saúde. O ato represen-
ta a retomada dos aten-
dimentos do Instituto no 
município. Foram apresen-
tados na ocasião, os oito 
médicos credenciados, em 
seis especialidades médi-
cas, entre elas a pediatria. 
De acordo com o diretor 

financeiro do IPE Saúde, 
Henrique Hermany, os 
serviços devem começar a 
ser oferecidos em 15 dias, 
tempo necessário para a 
instalação de equipamen-
tos. Ainda de acordo com 
o diretor, o plantão pediá-
trico, reivindicação antiga 
dos conveniados, deve 
ficar para outra oportu-
nidade, já que neste caso 
existem outro tipos de 
medidas a serem tomadas. 

Apesar disso, a questão 
já está sendo discutida 
com os dois hospitais do 
município. Além de três 
pediatras, um clínico geral, 
uma clínica médica e um 
cardiologista passam a ser 
conveniados com o HSC. 
No Ana Nery, estão conve-
niados com o IPE Saúde, 
uma oncologista clínica, 
além de extensão de cre-
denciamento para exames 
cardiovasculares.
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Encontro de Lada

Pagamento de dívidas

Novos médicos do IPE

A expectativa é por no-
vidades para Linha Hen-
rique D’Ávila na noite de 
segunda-feira, dia 2. No 
boca a boca, o prefeito de 
Vera Cruz, Guido Hoff, está 
convidando a comunida-
de para participar de um 
evento no Centro Cultural 
Juventude, a partir das 19 
horas. O assunto é o mais 
clamado pelos moradores 
do entorno da VRS-847: 
notícias sobre a pavimen-
tação asfáltica. A pergunta 
que fica: obras a caminho?

Novidades?

GERAL02 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019


