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No mês de junho a gincana acontece
Nesse mês a animação prevalece
São seis equipes com muita vontade de vencer
E um final de semana de muita competição.
Toda a cidade participa
Do desfile na avenida
Todo ano tem um tema
Pro desfile acontecer
E a cidade se enfeita
Pra Vera Cruz enaltecer.

A Capital da Gincana

SAMUEL FRANTZ - 8º ANO A
Aluno da EMEF Jacob Blész

Uma cidade pequena
Que muito já se esforçou,
Que também muito lutou
Para ter tudo o que já conquistou.
Hoje com suas vitórias,
Ela pode muito nos oferecer.
Que nunca acabe essa vontade de crescer.
Com toda a sua estrutura 
Tem no centro dessa cidade
Uma praça para embelezar.
É lindo esse cantinho
Que sempre irei preservar.

Vera Cruz

ÉVELIN FISCHBORN – 8º ANO A
Aluna da EMEF Jacob Blész

Mês de junho ninguém esquece
É o mês que a gincana acontece
Gincaneiros vão à luta
Para vencer a grande disputa
Tem também a Feira da Produção
Apresentando novidades e inovação.
Esse ano ela vai acontecer
No Parque de Eventos
Trazendo para vera Cruz
Muito brilho e conhecimento.

Vera Cruz

THALIA DA SILVA DE BRUM – 8º ANO A
Aluna da EMEF Jacob Blész

Sete de junho 
Vera Cruz completa
Sessenta anos
De emancipação.
Cidade querida
Desejo muitas conquistas
Garra e união
Fé e força
Ao passar cada estação.

Vera Cruz

BRUNA PEIL – 8º ANO A
Aluna da EMEF Jacob Blész

SAÚDE PÚBLICA

Santa Cruz tem terceiro caso de gripe A
Foi confirmado nesta se-

gunda-feira, dia 3, o terceiro 
caso de gripe A em Santa Cruz 
do Sul. Trata-se de um ho-
mem, de 38 anos, que chegou a 
ser internado no hospital, mas 
já passa bem. O primeiro caso 
no município foi confirmado 
no dia 3 de maio e se referia a 
um menino de um ano e sete 
meses, que esteve internado 
no Hospital Santa Cruz duran-
te seis dias. A criança recebeu 
alta no dia 20 de maio, já es-
tando bem. O segundo caso 
também foi de uma criança, 
mas de três anos.  

VACINA DA GRIPE
A Secretaria da Saúde 

orientou os municípios a pros-
seguirem com a campanha 
de vacinação contra a gripe, 
ampliando a imunização para 

toda a população. Até sex-
ta-feira, dia 31, mais de três 
milhões de pessoas já haviam 
se vacinado no Rio Grande do 
Sul, o que representa 79% de 
cobertura dos grupos priori-
tários. A orientação é de que 

os municípios que ainda não 
atingiram a meta de 90% de 
cobertura para os grupos de 
crianças, gestantes e pessoas 
com comorbidades, perma-
neçam priorizando estratégias 
de vacinação para eles. 

Desde ontem, campanha é aberta para toda população

ARQUIVO ARAUTO


