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DIA 5
Município cancela Feira da Produção visan-

do economia. Evento que ocorreria no mês 
de novembro terá edição nas comemorações 
dos 60 anos de Vera Cruz, em junho de 2019.

DIA 16
Depredação leva Município a gastar R$ 15 

mil em conserto de placas. Levantamento do 
Departamento de Trânsito calcula 280 itens 
de sinalização danificados neste ano. Valor 
impede que dinheiro público seja investido na 
instalação de novos equipamentos em bairros 
e loteamentos construídos recentemente.

DIA 26
Região adota pacote de medidas para 

enxugar gastos e fechar as contas. Vera Cruz 
e Vale do Sol não farão turno único, mas 
apostarão nas ações conjuntas para tentar 
equilibrar as finanças. Prefeitos frisaram que 
serviços essenciais não param, mas falta de 
recursos afeta continuidade de obras e deve 
piorar em 2019.

DIA 30
Em verde e amarelo, a festa da renovação. 

Militar da reserva, Jair Bolsonaro é a aposta 
de mudança dos brasileiros. Em Vera Cruz, 
Santa Cruz do Sul e Vale do Sol, o candidato 
também teve a preferência do eleitorado. No 
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite derrotou o 
candidato à reeleição José Ivo Sartori e será 
o governador.

DIA 2
No campo e na cidade: destruição. Mais de 

300 lavouras danificadas. Algumas com per-
da total. Mais de 200 casas destelhadas pelo 
temporal. Mais de 60 árvores arrancadas com 
a força do vento.

DIA 9
Vale do Sol brinda 26 anos com o retorno da 

Feirasol, com programação variada e ingresso 
grátis na Sociedade Trombudo. Na edição do 
dia 13, organização divulgou que a Feirasol 
reuniu 30 mil pessoas e superou as metas.

DIA 20
Candeeiro emociona e fica entre os 10 me-

lhores. Invernada adulta encantou público no 
palco da Força B no Enart.

DIA 23
Suspeito de estuprar menina de 15 anos 

fornece material genético para exames. Caso 
ocorreu no bairro Boa Vista, quando a adoles-
cente ia à escola, pela manhã.

DIA 27
Investigados na Fura-Fila serão ouvidos em 

janeiro, afirma MP. Antes das oitivas, cerca de 
20 mil documentos devem ser analisados.

DIA 27
Jornal Arauto é premiado no ICOM. Concurso 

“Despontando Talentos” reconheceu foto do 
repórter Lucas Batista, que retrata a vida sem 
energia elétrica.

DIA 4
Saúde muda sistemática e deixará de agen-

dar consulta médica por telefone. Alteração 
será realizada de forma gradativa em todas 
as unidades de Vera Cruz. Desde ontem, por 
exemplo, atendimento odontológico já acon-
tece por acolhimento. Distribuição de fichas, 
conforme a secretária Liseana Flores, também 
será cancelada.

DIA 7
Projeto e custo do asfalto de Linha Henrique 

D’Ávila serão reavaliados. Com a chegada na 
nona etapa do total de 10, empresa de enge-
nharia fará atualização de dados e entregará 
ao DAER até o fim deste ano. Somente assim 
será possível passar para o processo licitató-
rio, aguardado para 2019, na nova gestão do 
Governo do Estado.

DIA 11
O campeão voltou. Trombudo derrotou o Boa 

Vontade nos pênaltis, na tarde de domingo, e 
ergueu o troféu do Regional de Futebol. Nos 
aspirantes, Bom Jesus levou a melhor.

DIA 14
Próxima de ter camada asfáltica. A ordem de 

serviço para dar início à obra de pavimentação 
asfáltica na avenida Nestor Frederico Henn foi 
dada no dia 12 de novembro. Pouco mais de 
um mês depois da data, a equipe da empresa 
Avantte Engenharia e Participações Ltda, que 
foi a vencedora da licitação, está a todo vapor 
para fazer a remoção de camadas inadequadas 
de suporte, colocação de base e sub-base. 


