
Cedenir dos Santos

Não há internados nesta data

INVESTIMENTO

BANCO DE CONCURSADOS

A RGE está investindo R$ 1,4 milhão na adequação 
dos alimentadores que atendem o município de Vera 
Cruz. A obra envolve troca e implantação de postes de 
madeira por concreto e construção de 10,7 quilômetros 
de rede. Os alimentadores são circuitos de média tensão, 
que saem das subestações, levando energia elétrica para 
os transformadores das redes de baixa tensão. “Essas 
melhorias são importantes para o desenvolvimento eco-
nômico de Vera Cruz e garantem a segurança e qualidade 
de todo o sistema elétrico da região”, explica o consultor 
de Negócios Cristiano Silva. As melhorias beneficiam 
diretamente 10 mil clientes da RGE na cidade. 

O Município de Vera Cruz está com inscrições gratuitas 
abertas para contratação temporária dos candidatos 
aprovados em Concursos Públicos para os cargos de 
Professor Área 1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
e Professor Área 1 Educação Infantil. Os interessados 
devem comparecer na Prefeitura Municipal, localizada 
na Avenida Nestor Frederico Henn, n.º 1.645, até quarta-
feira (30), entre 7h30min e 11h30min e das 13h às 17h. A 
não inscrição de aprovados no concurso será interpretada 
como renúncia à possibilidade de contratação tempo-
rária para o exercício de 2019. A ordem de classificação 
para o chamamento será a mesma do edital de classifi-
cação final dos candidatos aprovados no concurso, que 
está disponível no site www.veracruz.rs.gov.br. Mais 
informações podem ser obtidas no edital nº 006/2019 do 
Processo Seletivo Simplificado nº 044 para convocação 
de funções temporárias do Banco de Concursados.

IDENTIDADE

A agência FGTAS/Sine de Vera Cruz está com o servi-
ço de emissão de Carteiras de Identidade suspenso. O 
mesmo ocorre nas demais agências do Estado devido à 
implementação do novo sistema de confecção do docu-
mento. A implantação deve ser concluída até sexta-feira, 
dia 1º de fevereiro, e o atendimento volta ao normal na 
segunda-feira, dia 4. A unidade local fica na rua Ipiranga, 
648, e atende das 7h30min às 11h30min e das 13 às 17 
horas. Mais informações pelo telefone (51) 3718-1520.

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

GERAL 02ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2019

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 28/01/2019

EM 28/01/2019

ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO ESTADO

· CNH MAIS CARA
Foram publicados ontem os novos valores 
para emissão de primeira habilitação, 
renovação, expedição de documentos de 
condutores e veículos, entre outras taxas 
sob responsabilidade do Detran. O reajuste 
segue a correção na Unidade de Padrão 
Fiscal (UPF), que ficou em 3,86% e tem 
como base a variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E). O aumento entra em vigor na 
próxima sexta-feira, dia 1º de fevereiro. 
Para quem se inscrever em Centros de 
Formação de Condutores (CFC) e fizer os 
pagamentos das taxas até o último dia de 
janeiro, permanece válida a tabela antiga.
O valor para tirar a primeira CNH na ca-
tegoria B, por exemplo, tem reajuste de 
R$ 84,10, passando de R$ 2.186,66 para 
R$ 2.270,76. Já a renovação da CNH tem 
aumento de R$ 8,32 — R$ 215,59 para R$ 
223,91.

· SEIS ANOS DA TRAGÉDIA DA kISS
Com o tema “Uma noite que já dura seis 
anos”, Santa Maria viveu, no fim de se-
mana, atividades que relembraram o 27 
de janeiro de 2013, quando 242 jovens 
morreram em um incêndio na Boate Kiss. 
O evento Janeiro 27 teve como objetivo 
não só honrar a memória das vítimas, 
mas sensibilizar a comunidade e órgãos 
públicos para que tragédias como essa 
não se repitam.

NO PAÍS

· BRUMADINHO
As equipes de busca trabalham desde 
a tarde de sexta-feira, quando uma 
barragem da mineradora Vale, em Bru-
madinho, Minas Gerais, se rompeu. Até 
ontem, o número de mortes chegava a 
60. Conforme a Defesa Civil, 382 pes-
soas foram localizadas, sendo que 192 
foram resgatadas pelos bombeiros. Há 
ainda 292 desaparecidos. No fim de 
semana, um ônibus foi localizado com 
vítimas. Ontem, um segundo coletivo 
foi visto pelos profissionais. O secretário 
de Geologia, Mineração e Transformação 
Natural do Ministério de Minas e Energia, 
Alexandre Vidigal, disse que a tragédia 
de Brumadinho se diferencia muito da 
de Mariana e não apresenta um quadro 
preocupante quanto ao risco de rompi-
mentos de outras barragens na região. 
Ele reconheceu que pode haver vulnera-
bilidades em outras barragens, mas que 
seria “irresponsável” indicá-las sem um 
rigoroso exame. 

· CIRURGIA DE BOLSONARO
A cirurgia de retirada da bolsa de colosto-
mia e reconstrução do trânsito intestinal 
do presidente Jair Bolsonaro terminou 
por volta das 15h30min da tarde de 
ontem, com êxito, no Hospital Albert 
Einstein, na capital paulista. A informação 
foi dada pela assessoria de imprensa da 
Presidência da República. 
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