
Arauto tem nova foto premiada
Concurso Despontando Talentos, do ICOM, reconheceu imagem que retrata falta de energia elétrica em V. Cruz
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Equipe do Jornal Arauto confraternizou durante o evento de premiação, em Bom Princípio

Lucas Batista recebeu o terceiro lugar na categoria fotografia

“Achou escuro? É. Ele vive sem luz” foi o título da foto premiada
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AGendA

· ASSemBleiA
O Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais (STR) de 
Vera Cruz informa que 
no dia 29 de novembro 
haverá assembleia geral, 
a partir das 10 horas, na 
Amove. Na pauta, previ-
são orçamentária 2019 e 
planejamento do próximo 
ano. Ao meio-dia será ser-
vido almoço. À tarde, baile 
dançante para os aposen-
tados, com animação da 
banda KM. Reservas de al-
moços direto no Sindicato. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(51) 3718-1187.

· inCrA
O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Vera Cruz 
comunica que os produ-
tores já podem retirar o 
Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural 2018 do Incra 
diretamente na sede do 
Sindicato.

· mUdAS
A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural e Meio Am-
biente e o escritório local 
da Emater/RS-Ascar, de 
Vera Cruz, estão fornecen-
do mudas de duas novas 
variedades de capim-ele-
fante, Kurumi e Capiaçu. Os 
agricultores interessados 
já podem retirar as mudas 
na Secretaria de Desen-
volvimento Rural e Meio 
Ambiente.

· AleVinoS
A Secretaria de Desen-
volvimento Rural e Meio 
Ambiente de Vera Cruz in-
forma que está recebendo 
encomendas de alevinos 
das espécies de carpas ca-
pim cabeça grande, hún-
gara, prateada, tilápia, 
jundiá, traíra. Os pedidos 
podem ser feitos até o dia 
3 de dezembro. A entrega 
vai ocorrer no dia 5 de 
dezembro, a partir das 9 
horas. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (51) 3718-1039.

O Jornal Arauto se destaca 
mais uma vez no concurso 
“Despontando talentos”, do 
Instituto de Cooperação e 
Desenvolvimento de Mídia 
Comunitária (ICOM). Foi na 
noite do último sábado, dia 
24, em Bom Princípio, que 
equipes de nove jornais do 
Rio Grande do Sul confrater-
nizaram e foram premiadas 
nas categorias reportagem, 
criação de anúncio e fotogra-
fia. O Nosso Jornal foi reco-
nhecido com o terceiro lugar 
na categoria fotografia, com 
a imagem “Achou escuro? 
É. Ele vive sem luz”. A foto é 
de autoria do repórter Lucas 
Batista e estampou a capa da 
edição do dia 29 de junho.

A matéria contava a histó-
ria de Elstor Juarez Albrecht, 
morador de Rincão da Serra. 
Desde que saiu de Santa Cruz 
para uma vida mais sossegada 
no campo, aguarda a ligação 
de energia elétrica em casa. Na 
época da matéria, no inverno, 
ele precisava contar com a 
boa vontade de vizinhos para 
um banho quente. O único 
aparelho da casa e que foi 
usado, inclusive, na com-
posição da imagem, era um 
celular, carregado também 
na casa de quem mora pró-
ximo. Passados cinco meses 
da publicação, o aposentado 
continua às escuras, não por 
falta de insistência dele, mas 

Participam do Icom os jor-
nais: Arauto (Vera Cruz), 
Tribuna Popular (Sinimbu), 
Folha do Mate (Venâncio 
Aires), O Alto Taquari (Ar-
roio do Meio), Eco Regional 
(Arvorezinha), Primeira Hora 
(Bom Princípio), O Farroupi-
lha (Farroupilha), O Florense 
(Flores da Cunha) e Informa-
tivo Regional (Soledade).

por motivos desconhecidos. 
A concessionária de energia, 
na época da matéria, dizia que 
era necessário licenciamento 
ambiental.

FoTo QUe
FoGe do ComUm
Mais do que a informa-

ção com qualidade, o Jornal 
Arauto prima, entre outras 
coisas, por fotografias que 
informam, que complemen-
tam, que não sejam apenas 
ilustrativas. “Num mundo 
cada vez mais tecnológico, em 
que as pessoas são um pouco 
de jornalista, de fotógrafo, é 
um desafio para nós, comu-
nicadores, produzir algo que 
chame atenção, que seja dife-
rente”, citou o autor da foto, 
Lucas Batista. “E nesta pauta 
da falta de luz, conseguimos 
unir uma imagem que foge 
do comum, com um título 
que também não é tradicional. 
Talvez isso tenha cativado os 
jurados”, acredita ele, feliz 
com o reconhecimento do tra-
balho e desafiado a continuar 
produzindo o diferente, o que 
desperta o olhar do leitor.


