
Resultado da festa
A Assemp pretende divulgar 
até o fim da semana o resultado 
financeiro da Oktoberfest 2018. 
Fechou no azul, mais uma vez. 
O público pagante foi de pouco 
mais de 130 mil pessoas. A 
Festa da Alegria deste ano está 
marcada para entre 9 e 20 de 
outubro e o tema será “História, 
cultura e tradição”.

Ainda a passagem
Capitaneadas pelo Sindicato dos Comerciários de Santa Cruz e 
região, três entidades e representações de dois partidos políticos 
criaram ontem um fórum de discussão do transporte coletivo de 
Santa Cruz. A ideia é reunir forças para lutar contra o reajuste 
das passagens, considerado abusivo pelo grupo. Uma reunião 
está marcada para a próxima segunda-feira, às 18 horas, na sede 
dos Comerciários. No dia seguinte, haverá uma audiência com o 
promotor de Defesa Comunitária, Érico Barin. 

A proposta de R$ 4,65 para a tarifa do transporte urbano a partir 
de 4 de fevereiro foi apresentada pelo Consórcio TCS. Além dos 
comerciários, fazem parte do grupo a União dos Estudantes Santa-
Cruzenses (Uesc), a Central Sindical e Popular Com Lutas e o 
Movimento das Mulheres em Lutas, junto das siglas Psol e PSTU.

Como um tiro
Depois de ultrapassar 4% 
de alta na manhã de ontem,  
as ações da Taurus Armas 
passaram a despencar, com os 
investidores se livrando dos 
papéis em reação à perspectiva 
de maior concorrência no setor. 
Segundo Onyx Lorenzoni, a 
abertura de mercado para a 
produção de armas no País está 
em estudo pelo governo.
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Protesto
Na esquina das ruas Fernando Abott e Rui Barbosa, em Santa Cruz, 
moradores resolveram protestar contra as condições de uma área 
desocupada que virou depósito de lixo e restos de podas. Além 
disso, as calçadas estão em péssimas condições, com desníveis e 
vegetação alta. Placas foram fixadas em árvores com frases como 
“Lixão vergonhoso”, “Rua abandonada”, “Falta respeito”, “Pagamos 
IPTU” e “Cadê a Prefeitura”.

À coluna, o secretário municipal de Meio Ambiente, Raul Fritsch, 
disse que não tinha conhecimento do caso e que o proprietário do 
terreno será notificado para providenciar a limpeza.

Lula Helfer
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Tá favorável
Considerado o principal 
consultor na área de negócios 
do Estado, Maurênio Stortti 
esteve em Santa Cruz na 
manhã dessa segunda-feira 
para tratar do projeto da 
plataforma logística, que deve 
ter impulso importante neste 
ano. Disse que já é possível 
sentir, nos bastidores, um 
ambiente mais favorável a 
novos negócios no Estado e 
que a economia está voltando 
a andar de uma forma geral. 
Talvez não na velocidade que 
se gostaria, mas é fato que a 
roda voltou a girar.

Na Expoagro
A coluna adiantou ontem que a tradicional solenidade de lançamento 
da Expoagro Afubra, marcada para 1º de março, vai contar com 
a presença do secretário nacional da Agricultura Familiar e 
Cooperativismo, Fernando Schwanke. Já a abertura da feira, dia 26 
de março, deve trazer o governador Eduardo Leite (PSDB) à região 
pela primeira vez depois da posse.

E a Multisom?
Fechada desde o fim de 
novembro, a filial da 
Multisom em Santa Cruz 
do Sul ainda não tem data 
para reabrir. O impasse 
estaria na definição de um 
local adequado para a loja, 
segundo informou dias atrás 
o empresário Francisco
Novelletto. Nos bastidores, 
porém, é dado como certo que 
a loja não reabre mais.

A novela das placas do Mercosul
A matéria-prima que vai dar forma às novas placas veiculares, 
no padrão Mercosul, deve chegar amanhã a Santa Cruz. A 
afirmação é do sócio-proprietário da Star Placas, Maurício 
Hermes. De acordo com ele, o material será enviado pela 
fábrica, em Joinville, na tarde de hoje. Com isso, a expectativa é 
de que o município possa, enfim, voltar a oferecer esse serviço a 
partir de sexta-feira. No local, o par de placas para automóveis 
será vendido por R$ 250,00, enquanto a de motocicletas sairá 
pelo valor de R$ 140,00. Por enquanto é preciso recorrer a 
cidades vizinhas para emplacar um veículo.
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Na Festa da Uva
Já a primeira visita do presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
ao Estado pode ser durante a Festa da Uva, um dos mais 
tradicionais eventos do interior. Ele recebeu a comitiva da festa 
em Brasília nessa segunda-feira e disse que pretende fazer um 
bate-volta de Brasília a Caxias do Sul. A Festa da Uva começa 
dia 22 de fevereiro e vai até 10 de março.

Bueiros
A forte chuva registrada nas noites de segunda-feira e ontem 
provocou acúmulo de água em algumas esquinas da parte baixa 
do Centro, como na Rua Venâncio Aires. A água ficou na altura 
da calçada, sinal de que os bueiros não deram vazão. A Prefeitura 
precisa providenciar uma limpeza. E a população também precisa 
fazer sua parte ao não jogar lixo na rua.

Agerst
Em meio às discussões sobre o reajuste na tarifa do transporte 
coletivo, será publicado nos próximos dias o edital para 
seleção do novo conselheiro suplente da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz (Agerst). Uma 
eleição pública foi realizada no ano passado para preencher a 
vaga, e o eleito foi o contador aposentado Cláudio Cariboni. 
Em setembro, porém, a indicação de Cariboni foi rejeitada pela 
Câmara. A vaga em questão corresponde à cadeira destinada ao 
representante dos consumidores. O edital foi aprovado ontem 
pelo Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.
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