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Não há pacientes internados nesta data.

Adote umA plAntinhA: com Amor lindAs ficArão

Pensando em dar um bom destino para as plantinhas 
que sobram, que não pode mais vender em virtude de 
estarem sem flores ou mais murchinhas, a empresária 
Márcia Regert, da Floricultura Santa Flor, decidiu doá-las. 
Isso mesmo. Quem passar em frente ao estabelecimento, 
localizado na rua Roberto Gruendling (em frente ao Pos-
to Central), poderá levar quantas mudas de flor quiser. 
Inclusive, há sacolinhas para que a pessoa possa carregar. 
“Ao invés de colocá-las no lixo, resolvi doá-las, pois com 
um pouco de terra, amor e carinho, ela irá se desenvol-
ver”, acredita. São cerca de 20 plantinhas à espera de 
adoção. Esta é a segunda vez que Márcia realiza a ação. 
A primeira ocorreu em meados de janeiro deste ano e 
teve a aceitação da comunidade vera-cruzense, que logo 
tratou de levar para casa as plantinhas para cuidá-las.

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, 12 DE FEVEREIRO DE 2019

internAdos hospitAl VerA cruZ

internAdos hospitAl VAle do sol

EM 11/02/2019

EM 11/02/2019

espAÇo ABerto

repercutiu 

no estAdo

· mAtrÍculAs direto nAs escolAs
Estudantes que perderam os prazos 
para realizar a matrícula terão mais uma 
oportunidade: desde ontem, dia 11 de 
fevereiro, até o dia 29 de março, o ge-
renciamento das vagas será diretamente 
nas escolas da rede pública estadual. 
Nenhum estudante ficará sem vaga. Para 
aqueles que perderam os dois períodos de 
matrículas, solicita-se que compareçam 
diretamente nos estabelecimentos de 
ensino com os documentos necessários: 
Identidade ou certidão de nascimento 
do aluno; Identidade do responsável; 
Comprovante de residência;  Comprovante 
de escolaridade; e Carteira de vacinação 
atualizada para alunos do 1º ano do En-
sino Fundamental.

· cAlor AcelerA mAturAÇão do milho
As condições climáticas predominantes do 
início do mês – de tempo seco, altas tempe-
raturas e forte radiação solar – aceleraram 
a maturação do milho. Assim, a colheita 
avançou e alcança 28% da área plantada 
no Estado. O trabalho que é realizado 
agora na lavoura garante grãos com umi-
dade adequada, que proporciona melhor 
debulha das espigas e maior rendimento 
da colheita. Contudo, as mesmas condições 
de temperatura aceleram a evapotrans-
piração (perda da água do solo) que, de 
forma isolada, faz manifestar sintomas de 
estresse hídrico (escassez de água), ame-
nizado por chuvas do decorrer da semana.

no pAÍs

· enerGiA elÉtricA mAis cArA
O Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) prevê crescimento de 7% na demanda 
por energia elétrica ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN) neste mês de fevereiro, 
em comparação com o mesmo período 
do ano passado. A informação foi dada à 
Agência Brasil pelo diretor-geral do ONS, 
Luiz Eduardo Barata. Para ele, no entanto, 
não há motivo para preocupação, porque 
o Carnaval deste ano cai em março. Barata 
explicou que, no período de Carnaval, o con-
sumo cai bastante com a redução no ritmo 
de algumas atividades, principalmente na 
indústria. Assim, o consumo de energia em 
fevereiro deste ano vai ser muito maior, uma 
vez que a semana do Carnaval é de baixo 
consumo, por ser de baixa produção no país.

· de olho no horÁrio de Verão 
O horário de verão está prestes a chegar ao 
fim. À meia-noite deste domingo, dia 17, os 
relógios devem ser atrasados em uma hora. 
O horário especial, praticado com a justifica-
tiva de economizar, é aplicado nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nesta edição, 
o horário de verão foi encurtado. Até 2017, 
o horário de verão se iniciava no terceiro 
domingo do mês de outubro. Em dezembro 
de 2017, o presidente Michel Temer assinou 
decreto que encurtou o período de duração 
do horário de verão, atendendo a pedido 
do Tribunal Superior Eleitoral, para que o 
início não ocorresse entre o primeiro e o 
segundo turno da eleição.
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A corrente de solidariedade para ajudar a custear o tra-
tamento do menino Heitor de Vargas, de sete meses, que 
sofre de doença rara e degenerativa, a Atrofia Muscular 
Espinhal (AME), tipo 1, resultou em pedágio no centro de 
Vera Cruz no último sábado. A idealizadora da ação, Luana 
Winck, conta que o total depositado na conta do menino 
foi de R$ 6.465. Heitor necessita de quatro doses de um 
remédio importado, que custa R$ 364 mil cada. Também 
são necessários dois aparelhos para auxiliar na respiração 
e secreção do pulmão que, juntos, têm o valor de R$ 60 mil. 
Foram três pontos de pedágio em Vera Cruz, com diversos 
voluntários que se uniram em solidariedade a Heitor.
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