
CALOR NO ESTADO

Na quarta, calorão; na 
quinta, início da chuva
Tempo fechado e com pancadas em horários alternados deve permanecer pelo 
menos até o fim da próxima semana. Altas temperaturas, porém, não vão embora

FO
TO

S 
AR

AU
TO

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

FAZ CALOR NO SUL

Nesta semana, jeito foi procurar as piscinas e os balneários para se refrescar do abafamento

Chuva chegou a Vera Cruz ontem pela manhã

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2019

| No dia 13 de janeiro haverá celebração na igreja Imaculada 
Conceição, às 9 horas. 

    | A AERC Juventude Unida promove e convida equipes 
familiares para o 20º Torneio de Futebol Sete de Famílias, no 
dia 3 de fevereiro, com início às 9h30min. A confirmação das 
equipes deve ser feita até o dia 1º de fevereiro. Neste ano alte-
rou o custo de inscrição: R$ 250 por equipe, mas inclui 10 fichas 
de almoço para cada equipe participante.  As demais pessoas 
que quiserem almoçar pagam R$ 22. Haverá buffet com três 
tipos de carne e saladas diversas. A premiação será para as 
quatro equipes melhor colocadas, com troféu e medalhas, a 
equipe mais disciplinada, o goleador e goleiro menos vazado. 
Como destaque deste ano, o troféu de campeão do torneio 
será maior, em comemoração aos 50 anos da AERC Juventude 
Unida. Alertamos as equipes familiares que as equipes e/ou 
atletas que estão em dívida com a Juventude Unida, por causa 
da eliminação do campeonato do ano passado e deste ano, 
devem pagar a multa antes da participação no torneio, para 
que a equipe não seja punida com a perda dos pontos. A lista 
destes atletas com o valor da multa por equipe, ou atleta, será 
anexada ao regulamento. Informações pelos telefones (51) 
99676-1067, com Paulo, 99613-9157, com Rafael, e 99741-
7170, com Diego.

| O campeonato Gol de Placa de Ferraz teve início no último 
sábado. A AERC Juventude Unida estreou com empate em 1 a 1.

| Pensamento: “Quem quer fazer alguma coisa, encontra 
um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa.”

| O Grupo de Mulheres Rurais Mãos que Trabalham, de Vila 
Progresso, com o auxílio de voluntários, realiza o Canto de Reis 
em benefício à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Vera Cruz, 
visitando os moradores da localidade e arredores e prestando 
um excelente gesto à entidade.

| A União Juvenil Trindade também retomou este ano o Canto 
de Terno de Reis, com um grande grupo de jovens participantes, 
levando a mensagem de um próspero ano novo e arrecadando 
colaborações para a manutenção das atividades da entidade.

| A ESF de Vila Progresso conta com médico permanente 
desde o final de dezembro. Alguns períodos em que a ESF ficou 
sem profissional médico permanente se deve ao pedido de 
desligamento do que atendia no local e prazo para contratação 
de outro.

| É organizada a tradicional excursão para a Praia de Arroio 
Teixeira. Mais informações com a organizadora Ana Musskopf, 
pelo telefone (51) 3798-0031.

38 graus. Sensação térmica de muito mais. 
Um calor que incomodou. A quarta-feira foi 
escaldante em Vera Cruz. E para enfrentar 
toda esta temperatura, só procurando refúgios. 
Nos balneários, nos clubes, em casa, a busca 
era pelas piscinas. E foi o que uma turma de 
amigos fez. Com idades entre 6 e 11 anos, 
Miguel Edson, Bernardo e Henrique Becker, 
Lucas Schwengber, Kauê Vieira e Thalis Silva 
se divertiram nas piscinas do Clube. Para eles, 
nada de calor. “Viemos todos os dias aqui. Só 
assim para aguentar”, brincou Henrique.

A mãe dos gêmeos Bernardo e Henrique 
também aproveita este período de férias. Sen-
tada ao lado das piscinas, Veridiana Becker, 
além do banho de sol, cuida dos filhos, de 8 
anos. “Moramos há pouco tempo em Vera 
Cruz e agora que estou de férias e os guris 
também, viemos praticamente todos os dias, 
de manhã e de tarde. Só assim para fugir do 
calor”, conta ela, que quando retornar ao tra-
balho deve frequentar as piscinas nos finais de 
tarde e aos sábados e domingos.

Depois do calorão, a manhã de quinta-feira 
foi de pancadas de chuva no Centro de Vera 
Cruz. A temperatura recuou, mas o abafa-
mento não foi embora. A média ontem ficou 

próxima aos 25 graus. Para hoje, a previsão 
indica alerta laranja, podendo ter tempesta-
des e chuva de cerca de 50 milímetros. Não 
é descartada a possibilidade de ventos inten-
sos, queda de granizo, de energia elétrica, 
estragos em plantações, queda de árvores e 
de alagamentos. 

Os próximos dias, conforme a previsão, de-
vem ser chuvosos. Até a quinta-feira da próxi-
ma semana, Vera Cruz e região devem assistir 
pancadas de chuva em horários alternados. As 
temperaturas não baixam. Máxima de 28 no 
sábado; 30 no domingo; 31 na segunda e na 
terça; e 33 na quarta e na quinta.

As temperaturas também foram altas no 
estado na quarta-feira: em Porto Alegre, 
38,1°C; em São Gabriel, 35,3°C; em 
Uruguaiana, 34,5°C; em Alegrete, 34,1°C; 
em Quaraí, 34,2°C; em Rio Pardo, 36,3°C; 
em Bagé, 34,9°C; e em Rio Grande, 33,9°C.

| Neste sábado, dia 5, acontece o tradicional baile da Juven-
tude Evangélica de Ferraz, com início às 23 horas. Na animação, 
Banda Flor da Serra. E pela primeira vez na região, o maior Show 
de Luzes e Som “Impacto” e mais DJ Dani.

| No dia 20 acontece a Festa Anual dos Sinos da comunidade 
Evangélica de Alto Ferraz. Mais detalhes nas próximas edições.

| Os resultados da 1ª rodada do Campeonato Gol de Placa são: 
Nacional 4x2 Atlântico; Bataioli 3x1 Juventude Unida (pênaltis); 
Camarões 3x2 Formosa (pênaltis); Katraca 2x1 Junção Esportiva; 
Pumas/Ferraz 3x1 ECGB; e Milan 2x3 Personal Car. Amanhã, dia 
5, os confrontos são: Sem Stress x The Mister; Juventude x Sem 
Compromisso;  Soldas Bolgrini x H’Lera; Independente X Quil-
mes; Santo Antônio x GE Rincão da Serra; e Verona x Juventus.

| A direção da Escola Walter Dreyer comunica o horário de 
expediente no período de férias. Do dia 2 de janeiro até o início 
do ano letivo de 2019, a comunidade escolar terá atendimento 
das 8 horas às 13 horas. 


