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Terça-feira, 18 de abril de 2017 CIDADE 5

GVC com Sartori amanhã
DIRETO NOS 106.1 Secretários estaduais e o governador falarão sobre as demandas da cidade
MAURÍCIO VIEIRA DA CUNHA
jp@jornaldopovo.com.br

O programa Redação GVC desta quartafeira será levado ao ar fora do estúdio
panorâmico da GVC.fm. A equipe
de jornalistas da 106.1 desloca-se hoje para Porto
Alegre para preparar a
ilha de transmissão
diretamente do
Palácio Piratini
para uma entrevista com o governador JOSÉ
IVO SARTORI
e com secretários estaduais
sobre demandas
do interesse de
Cachoeira do Sul e
região. O encontro faz
parte da programação do
segundo aniversário da GVC.
fm, a rádio do Jornal do Povo.
A entrevista com Sartori está marcada

*

para iniciar às 9h30min. Sartori responderá
sobre a situação do Estado, apresentando
os resultados da recuperação fiscal e financeira, bem como as coordenadorias regionais, que correm risco de serem extintas
na cidade, o que deixaria Cachoeira do Sul
agregada a uma outra regional, provavelmente à de Santa Maria ou
de Santa Cruz do Sul.
PELO FACEBOOK

A CST Provedor
de Internet vai estar
presente na reunião,
transmitindo o Redação GVC especial diretamente na página
do Facebook da rádio
GVC.fm. O proprietário
da empresa, Maicon Cerentini, estará junto com
a equipe de jornalismo para
garantir que as imagens fiquem
nítidas e que Cachoeira do Sul possa
ver e ouvir o governador conversando com
os jornalistas da 106.1.

AS ENTREVISTAS

Quem falará nos microfones da GVC.fm
CULTURA
Serão ouvidos o diretor da Corsan, Flávio
Presser, e o diretor ﬁnanceiro da companhia, Jorge Melo, que falarão às 8h
sobre as obras do Chatodô, bem como
a respeito de recursos que poderão vir
para Cachoeira através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) para auxiliar a Vigília
do Canto Gaúcho, Feira do Livro, Fegaes
e outros eventos. A Secretaria Estadual
de Cultura participará do encontro.
EDUCAÇÃO
Com a Secretaria Estadual de Educação
serão tratados assuntos como a insta-

lação da Uergs no Patronato Agrícola, o
transporte escolar no interior do município e a abertura da Escola do Piquiri,
que está pronta desde 2013, faltando
autorização para funcionamento. Será
a segunda entrevista, marcada para as
8h30min.
TRANSPORTES
A terceira entrevista, às 9h, será com o
presidente do Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem (Daer), Rogério
Uberti. Na pauta está a ponte de Ferreira
e a situação da ERS 403, que há 20 anos
está em obras de pavimentação.

ATENÇÃO
O programa Redação GVC terá início, excepcionalmente, às 8h e seguirá até as
10h. Além do âncora do programa, Julio Mahfus, estarão em Porto Alegre os
jornalistas Maurício Vieira da Cunha, Cristiano Lima, Marcos Veleda e Laerte de
Franceschi.

