
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, 25 DE JANEIRO DE 2019

Ademar Brandt
Cacilda Freese
Hugo Seibert

Oraci Arnoldo Alves da Silva
Valdemar Paz

Ladi Emilia Schiefferdecker

HAVAN EM SANTA CRUZ

VERA CRUZ QUER

A possível vinda da Havan para Santa Cruz ganhou 
a imprensa regional nesta semana. Depois das notícias 
de que a instalação da empresa no município dependia 
de um acordo com o Sindicato dos Comerciários, os 
internautas não pouparam comentários, a maioria dis-
cordando do posicionamento do Sindicato. Na tarde de 
ontem, foi confirmada uma reunião entre representantes 
da Havan e o Sindicato dos Comerciários de Santa Cruz e 
Região para a próxima quinta-feira, dia 31. O encontro 
ocorrerá na sede do Sindicato. 

A Capital das Gincanas usou das redes sociais para 
manifestar o desejo da instalação de uma unidade da 
Havan, no município. Pelo Instagram, alguns utilizaram 
a #vempraveracruzhavan. Entre as justificativas, que Vera 
Cruz tem uma das melhores logísticas da região, com 
rodovias que ligam, por exemplo, ao porto de Rio Gran-
de, à região Central e à região Metropolitana do Estado. 
Embora sem nenhuma sinalização de mudança para cá, 
o presidente da Acisa, Ubirajara de Almeida, não vê como 
algo negativo para o comércio local, tendo em vista o 
público que a Havan atende, sendo a maioria de turistas e 
que estão cruzando pelas rodovias da região. “Vindo para 
Santa Cruz ou para Vera Cruz, o impacto será o mesmo. 
As duas cidades são muito próximas”, observa ele, que 
prevê que a chegada da loja obrigue uma modernização 
nos estabelecimentos daqui. “É preciso acordar para o 
mundo, começar a vender pela internet, inovar, utilizar 
mais as redes sociais”, reflete ele, ao mesmo tempo que 
acredita numa fidelidade do cliente de Vera Cruz com 
o comércio local, sobretudo pelo fato de conhecer os 
atendentes e de ter uma relação mais próxima.

Indiferentemente da decisão a ser tomada na semana 
que vem - se haverá uma decisão -, a internet faz seu 
clamor para que a Havan se instale em Vera Cruz. E nessa 
era de tecnologia, ainda mais depois da força que o Muni-
cípio provou ao imunizar Mariana Iser em todas as etapas 
finais do Miss RS, em virtude de seu engajamento  nas 
redes sociais, quem pressiona e tem mais envolvimento 
chama a atenção.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 24/01/2019

EM 24/01/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· SUMIÇO DE GERENTE DE BANCO
Foi preso na manhã de quarta-feira, dia 
23, o homem suspeito de participação 
no desaparecimento do gerente do 
Sicredi Jacir Potrich, de 55 anos, ocor-
rido em novembro do ano passado, 
em Anta Gorda. O suspeito foi preso 
temporariamente em seu apartamento, 
em Capão da Canoa. Ele será indiciado 
por homicídio qualificado, por motivo 
fútil e ocultação de cadáver. O homicí-
dio foi gerado por desentendimentos 
financeiros. Em coletiva de imprensa, o 
delegado Guilherme Pacífico disse que 
as investigações tiveram início logo 
após o desaparecimento do gerente. O 
preso era vizinho da vítima e aparece 
nas imagens da câmera de segurança, do 
condomínio em que moravam, pegando 
uma vassoura e colocando as câmeras 
para cima, justamente no mesmo horário 
de desaparecimento de Jacir. Por muitos 
anos, contou o delegado, eles foram qua-
se irmãos, tanto que moravam no mesmo 
condomínio com mais uma família. Mas, 
por desentendimentos financeiros, vira-
ram inimigos. “Em nenhum momento o 
acusado mostrou interesse em ajudar a 
esclarecer os fatos”, comenta.  O acusado 
está preso temporariamente por 30 dias e 
a polícia deve concluir o inquérito nesse 
período. “Agora, estamos procurando o 
corpo para poder entregá-lo à família”, 
finaliza. A polícia ainda estuda se mais 
pessoas participaram do crime.

NO PAÍS

· MUDANÇAS NO ENEM
O presidente do Inep, Marcus Vinícius Ro-
drigues, pretende fazer uma revisão do 
ENEM e não descarta a possibilidade de ver 
o exame antes de ser aplicado, algo que 
não era de praxe entre seus antecessores. 
“Uma coisa é não ser de praxe, outra é não 
ser legal, o presidente do Inep tem auto-
ridade para ver a prova”, disse ele, ontem. 
Rodrigues diz que irá revisar o banco de 
questões do ENEM, espécie de arquivo de 
onde são tiradas as questões das provas. 
“Vamos fazer com que o banco de questões 
tenha postura não ideológica, fazer com 
que esse banco priorize o que realmente é 
necessário medir, o conhecimento”, frisou.

· LIBRAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Projetos em análise no Senado buscam 
facilitar o acesso de pessoas com deficiên-
cia auditiva a serviços públicos. Os textos 
obrigam instituições, como bancos e hos-
pitais, por exemplo, a oferecer serviços de 
intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras). Um desses projetos é o PLS 155/2017, 
pronto para a pauta na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa 
(CDH). O texto determina que repartições 
públicas, instituições financeiras e con-
cessionárias de serviços públicos, como 
empresas de água e energia, ofereçam 
serviços de interpretação de linguagem 
de sinais. Além disso, prevê prioridade no 
atendimento de pessoas com deficiência 
por guias capacitados.
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