
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

02ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Garibaldino Zacarias dos Santos
Inar Rosa da Costa
Leocadia Moeller

Não há pacientes internados nesta data.

A CÂMERA FLAGROU

EXPEDIENTE

Já PAGOU?

Uma câmera residencial flagrou o momento em que 
um criminoso passa tripulando uma motocicleta com 
objetos de furto. O fato ocorreu na tarde de quarta-feira, 
dia 26, no Loteamento Jardim Bella Vista, no bairro Bom 
Jesus, em Vera Cruz. As imagens foram disponibilizadas 
por uma moradora, que relata que o homem entrou na 
rua de sua casa, percebeu que tinha as câmeras e voltou. 
“Então, ele entra na rua lateral e minutos depois volta 
carregando as coisas”, conta. Da casa do vizinho foram 
levadas uma televisão, uma furadeira parafusadeira e 
outros pertences. O homem já havia, momentos antes, 
tentado entrar em outra casa, que fica ao lado. Um bo-
letim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e as 
imagens encaminhadas.

A Prefeitura de Vera Cruz não tem expediente na 
segunda-feira, dia 31. Os bancos também não abrem. 
Os atendimentos de saúde serão em forma de plantão, 
junto ao Hospital Vera Cruz. Falta de água e de luz tam-
bém podem ser comunicadas pelos tradicionais canais. 
Não haverá recolhimento de lixo na terça-feira. Os locais 
que teriam coleta neste dia  terão no dia 2 de janeiro, 
quarta-feira.

Termina hoje o prazo para pagamento antecipado do 
IPVA 2019. Neste período, o contribuinte poderá obter 
desconto de até 25,48% , se  levar em conta vantagens 
do “Bom Motorista” e do “Bom Cidadão”. Os condutores 
que não receberam multas nos últimos três anos terão 
dedução de 15%. Para quem não foi multado há dois 
anos, o índice é de 10%, e para quem ficou um ano sem 
infrações, o abatimento é de 5%. O desconto do Bom 
Cidadão, por sua vez, dará aos proprietários de veículos 
que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no progra-
ma Nota Fiscal Gaúcha mais 5% de desconto. Para quitar o 
imposto, o proprietário deverá portar o CRLV. Junto com o 
IPVA, é possível pagar o seguro obrigatório (DPVAT), taxa 
de licenciamento e multas. Os valores podem ser pagos 
no Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Caixa (loterias) 
e Banco do Brasil (somente para clientes).

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 27/12/2018

EM 27/12/2018

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· NAS ESTRADAS
Quase 18 mil motoristas foram multados 
nas estradas do Rio Grande do Sul duran-
te os cinco dias do feriadão de Natal. No 
total, entre sexta e terça-feira, dia 25 de 
dezembro, 17.941 autuações foram feitas 
pelas polícias rodoviárias – média de 3,5 
mil por dia.  Do total, 10.011 foram em 
rodovias estaduais e 7.930 em rodovias 
federais. Quase metade das multas foi por 
excesso de velocidade: 8.106. Em relação 
aos acidentes, foram 132 nos cinco dias. 
Nas rodovias estaduais houve 83 ocorrên-
cias e nas rodovias federais, 49, resultando 
em 20 mortes. Foram 10 mortes em rodo-
vias estaduais, oito em rodovias federais 
e duas em trechos municipais.

· COMBUSTÍVEIS
A última pesquisa da Receita Estadual 
confirma uma tendência de queda nos 
preços dos combustíveis praticados pelo 
mercado. O maior recuo no valor de refe-
rência para o recolhimento do ICMS é da 
gasolina comum, que cairá em R$ 0,27 
a partir da virada do ano. Dos atuais R$ 
4,82 o litro, ficará em R$ 4,55 - a mais 
expressiva mudança das pesquisas men-
sais. O litro do óleo diesel comum, que na 
pesquisa anterior tinha recuado em R$ 
0,10 por litro, agora ficará R$ 0,22 menor. 
Passará dos atuais R$ 3,59 para R$ 3,37. 
A mesma diminuição de R$ 0,22 por litro 
se verificará no diesel S10: dos atuais R$ 
3,69 para R$ 3,47.

NO PAÍS

· VENDAS DE NATAL
Os brasileiros presentearam mais neste 
Natal, segundo a Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O cres-
cimento de 2,66%, na comparação com o 
ano anterior é o melhor desempenho des-
de 2014. A pesquisa levou em consideração 
as consultas para vendas a prazo entre os 
dias 4 e 24 de dezembro deste ano, período 
mais lucrativo do ano para o varejo. No ano 
passado, foi registrada alta de 2,13%. Nos 
anos anteriores, houve uma sequência de 
quedas. O gasto médio do brasileiro com os 
presentes de Natal foi de R$ 115,9. A pre-
visão é de que a data tenha movimentado 
R$ 53,5 bilhões na economia.

· POSSE DE BOLSONARO
A cerimônia de posse do presidente Jair 
Bolsonaro ocorre no dia 1º de janeiro e 
vai envolver uma série de etapas e ritos. O 
grupo de trabalho que prepara o evento 
divulgou o roteiro prévio da solenidade, 
marcada para começar às 15 horas. Tradi-
cionalmente, o evento de posse começa na 
Catedral de Brasília, de onde sai o desfile do 
presidente, de automóvel, pela Esplanada 
dos Ministérios até o Congresso Nacional. 
Ainda não há, no entanto, definição se esse 
trajeto será feito em carro aberto ou fecha-
do, mas os últimos presidentes a tomarem 
posse chegaram ao Congresso Nacional em 
um Rolls Royce, que serve à Presidência da 
República desde 1952.
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