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FEIRA DA COOPERVEC TAMBÉM NAS TERÇAS

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM VISITAM LAR DOS IDOSOS

A Feira da Coopervec, que ocorre todos os sábados, 
das 8 às 12 horas, junto à Praça José Bonifácio, conta com 
mais um dia: passa a realizar a feira nas terças-feiras, das 
16 às 19 horas, na cabana da praça. O novo dia da semana 
e horário estão valendo desde a terça-feira, dia 12 de 
junho. No espaço, os clientes vão encontrar variedade 
de produtos, entre eles, embutidos, verduras, panificação 
e flores, com a participação de diversos produtores. E o 
melhor, todos alimentos vindos da agricultura familiar 
local. Os feirantes convidam a comunidade para que 
aproveite o passeio na praça, conheça os produtos e se 
torne amiga e cliente do espaço. 

A Associação Assistencial “Lar dos Idosos” de Vera Cruz 
recebeu na segunda-feira, dia 18, no Centro de Convi-
vências, situado em Rincão da Serra, os estudantes do 
curso de Enfermagem da Universidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc). Eles estavam acompanhados do professor 
Nestor Roos. O grupo foi conhecer o espaço e o projeto da 
Associação. Na ocasião, realizaram uma atividade mul-
tidisciplinar com os estagiários do curso de Fisioterapia 
da Unisc, abordando o tema Prevenção do AVC (Acidente 
Vascular Cerebral). O curso de Enfermagem é mais um 
que analisa a possibilidade de somar-se ao trabalho de 
acolhimento e atendimentos aos idosos que se dirigem 
à entidade em busca de qualidade de vida.

Propriedade de EMPRESA JORNALÍSTICA DE VERA CRUZ LTDA | Fundado em 24/09/86 | CNPJ nº 91.222.851/0001-34
Matriculado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob o nº 08, fl 11 do livro B-01 | Inscrição Estadual: 156/0015532

Contatos:
materia@jornalarauto.com.br  | arte@jornalarauto.com.br
comercial@jornalarauto.com.br | classificados@jornalarauto.com.br
social@jornalarauto.com.br
www.jornalarauto.com.br | www.portalarauto.com.br

IMPRESSÃO: Gráfica e Editora Pale Ltda - Vera Cruz - RS
CIRCULAÇÃO NA TERÇA E NA SEXTA-FEIRA

Artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam necessa-
riamente a opinião do jornal, que também não se responsabiliza pelo conteúdo de encartes.

ASSINATURAS
Anual - R$ 235,00 | Semestral - R$ 130,00
Trimestral - R$ 80,00 | Porte Postal - R$ 255,00

LUÍS CARLOS DHIEL
Diretor Executivo
arauto@jornalarauto.com.br

DAIANA LUIZA DA SILVA THEISEN
Diretora Operacional
daiana@jornalarauto.com.br

CAROLINA SEHNEM ALMEIDA
Editora - MTb-RS 13186
redacao@jornalarauto.com.br

ADMINISTRAÇÃO - REDAÇÃO E MONTAGEM:
Rua Jacob Blész, 38 / Cx. Postal 58
Vera Cruz - RS / CEP: 96880-000
Telefone/Fax: (51) 3718-3400

GERAL 02ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2018

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 21/06/2018

EM 21/06/2018

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· TOXOPLASMOSE
Três dias depois de representantes do 
governo federal, da Secretaria Estadual 
de Saúde e da prefeitura de Santa Maria 
apontarem que a origem do surto de to-
xoplasmose ainda não havia sido identifi-
cada, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, 
confirmou a causa da infecção. Segundo 
ele, a equipe da Vigilância em Saúde do 
ministério esteve no Rio Grande do Sul e 
garantiu que se trata da contaminação da 
água. Embora não tenha deixado claro 
onde houve a contaminação, garantiu que 
todos os esforços são para descobrir como 
essa água foi infectada. 

· FRAUDE EM CONCURSOS
O Ministério Público deflagrou na manhã 
de ontem uma operação em Porto Alegre 
e em Nova Prata, para combater fraudes 
em pelo menos oito concursos públicos. 
Uma empresa, com sede na Capital, teria 
combinado com prefeituras cláusulas e va-
lores antes mesmo da entrega dos editais 
de licitações ou então ajustava a dispensa 
do processo licitatório. Desde 2016, são 
investigados três concursos em Santiago 
(na Região Central), e outros quatro em São 
Vicente do Sul e Mata (também na Região 
Central), Dom Feliciano (Sul), Campo Bom 
(Vale do Sinos) e Sananduva (Noroeste). 
Foram cumpridos seis mandados de busca 
e quatro medidas cautelares que implica-
rão em sanções, bem como privações para 
os responsáveis pela empresa.

NO PAÍS

· VAI BAIXAR?
A Petrobras anunciou ontem redução 
de 1,11% no preço da gasolina em suas 
refinarias. A partir de hoje, o litro do com-
bustível será vendido pela estatal por R$ 
1,8634, dois centavos a menos do que o 
R$ 1,8841 cobrado na quarta-feira. Desde 
o dia 9 de junho, quando foi anunciado 
o último aumento no preço, a Petrobras 
tem mantido ou feito reduções no valor do 
combustível. No mês, a gasolina acumula 
queda de 5,27%, ou seja, de 10 centavos.

· IPTU QUITADO
o empresário Fernando Gontijo, proprietá-
rio do triplex de Guarujá, caso que envolve 
o ex-presidente Lula, quitou a dívida de 
IPTU que o imóvel tinha com a Prefeitura. 
O Condomínio Solaris, que fica na Praia 
das Astúrias, possuía um débito de mais 
de R$ 102 milhões. O valor entrou para os 
cofres públicos no início do mês, de acordo 
com a administração municipal. Segundo 
a Prefeitura, a administração tomou ciên-
cia do pagamento ao pesquisar o valor 
da dívida, para atualizá-lo, e ver que ele 
havia sido totalmente quitado, incluindo o 
IPTU de 2018. Em 30 de maio, o juiz Sérgio 
Moro decidiu que a Prefeitura de Guarujá 
poderia receber antes da Petrobras, o dé-
bito de IPTU do imóvel, que foi arrematado 
por R$ 2,2 milhões. Com isso, a Prefeitura 
ingressou com pedido de preferência no 
recebimento do valor do débito do IPTU 
com parte do valor arrematado.
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