
Os números da Feira da 
Produção mostram o su-
cesso da edição deste ano. 
Foram comercializados 
mais de R$ 400 mil em 
produtos oferecidos por 
30 agricultores familiares 
locais e 120 expositores 
de todo o Estado. Só a 
agricultura familiar vendeu 
cerca de R$ 170 mil em 

produtos, mais que o do-
bro das vendas da edição 
passada. Para se ter uma 
ideia: 1.280 cucas/pães/
tortas; 1.100 rapaduras; 
1.000 quilos de peixe frito/
bolinho/polenta; 500 litros 
de sucos; 500 quilos de 
melado; 60 Hackbraden 
(prato típico); 40 quilos de 
mel; e por aí vai.

Na terça-feira pela manhã, 
dia 11, o Grupo Arauto rece-
beu a visita da comitiva 
da Festi Queijo. O convite 
foi para a 30ª edição do 
evento, que acontece de 
28 de junho a 28 de julho, 
sempre nos fins de semana 
(sexta-feira, sábado e do-
mingo), no Salão Paroquial 
da Igreja Matriz, no Centro 
de Carlos Barbosa. 
Assim como Vera Cruz, a 
cidade da serra gaúcha 
também completa 60 anos 
em 2019. Outra semelhan-
ça entre os municípios 
é que neste ano, Carlos 
Barbosa volta a realizar a 
gincana municipal, que já 

conta com oito equipes 
inscritas. Em abril de 2018, 
o secretário de Esporte, 
Lazer e Juventude de 
Carlos Barbosa, Marcos 
Schneider, e membros de 
sua equipe estiveram em 
Vera Cruz para conhecer o 
funcionamento da disputa 
que movimenta a cidade. 
Na Gincana do ano pas-
sado eles também mar-
caram presença. E você 
sabe quem vai coordenar 
a competição em Carlos 
Barbosa? Marcelo Henrique 
de Carvalho, atual secretá-
rio de Cultura de Vera Cruz 
e que já foi o organizador 
da Gincana daqui.

A Brigada Militar de Vera 
Cruz alerta para nova 
modalidade de golpe 
aplicado no comércio. 
Indivíduos têm se passado 
por policiais e contatado 
estabelecimentos solici-
tando recarga no apare-
lho celular. Somente na 
quarta-feira, dia 12, três 
lojas informaram à BM do 
fato. Os golpistas alegam 
que devido a estarem 
em uma ocorrência não 
conseguem contato com 

a guarnição no quartel e 
solicitam a recarga. Se-
gundo o Comandante 
do pelotão local, tenente 
Carlos Moisés Savian dos 
Passos, esse tipo de prá-
tica, a de solicitar recar-
ga, não é utilizado pela 
corporação, nem mesmo 
em caso de emergência. 
A recomendação é para 
que os comerciantes não 
façam a recarga e entrem 
em contato com a Brigada 
Militar.

Circula em Vera Cruz a 
informação de que um 
instituto está realizando 
pesquisa e colocando o 
nome do Jornal Arauto 
como parceiro. O fato não 
é verdade. Parcerias do 
Jornal com institutos de 
pesquisa são previamente 
anunciadas e divulgadas 
no veículo impresso e nas 
redes sociais. O Jornal 
Arauto não tem nenhuma 
parceria deste caráter em 
andamento.
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Números que impressionam

Festi Queijo

Golpe no comércio

Sem parceria
A Vigilância Sanitária de 
Vera Cruz realiza mutirão 
de prevenção ao Aedes 
aegypti neste sábado, dia 
14. Agentes comunitários 
de saúde estarão visitando 
as residências e orientando 
a população a colocar o 
lixo reciclável na rua, para 
recolhimento, nos bairros 
Arco-Íris, Araçá, Leopol-
dina, Cipriano de Oliveira, 
Boa Vista, São Francisco e 
Rincão da Serra. O objetivo 
é prevenir a dengue.

Hoje tem greve geral. Em 
Santa Cruz, a concentração 
ocorre a partir das 8 horas, 
na Praça Getúlio Vargas. 
As principais bandeiras 
são contra a Reforma da 
Previdência e em defesa da 
educação e dos empregos. 
A expectativa é ter um ato 
semelhante ao realizado 
em abril de 2017, quando 
milhares de pessoas, de 
diversos setores, foram às 
ruas. Várias escolas não 
terão aula nesta sexta-feira. 

O ex-secretário de Cul-
tura e jornalista vera-cru-
zense, Lucas Dalfrancis, 
mediará imersão inédita 
sobre marketing político. 
O evento será na terça-
feira, dia 18, na Famurs, 
em Porto Alegre, e terá a 
participação dos maiores 
consultores de comunica-
ção e política do Sul do 
país. O painel de encerra-
mento terá a participação 
do ex-governador Germa-
no Rigotto.

Dengue Greve geral

Painel
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