
A Escola José Bonifá-
cio, de Linha Andréas, 
no interior de Vera Cruz, 
comemorou no domingo 
os 60 anos. O momen-
to foi de homenagens e 
lançamento da revista do 
educandário. A progra-
mação iniciou com culto 
ecumênico, com a partici-
pação do Coral Municipal. 
Depois, teve homenagens 
aos ex-diretores, com o 
descerramento da galeria 
de fotos e lançamento da 
revista. Para celebrar as seis 
décadas da Boni, a equipe 
diretiva organizou almoço, 
que contou com mais de 
700 pessoas. Durante a tar-

de, cerca de 1,4 mil pessoas 
circularam pelo ginásio 
para conferir o encontro de 
grupos de danças alemãs 
e o show de Rogério Ma-
grão e Banda.  A diretora 
do educandário, Neusa 
Meert, disse, no discurso, 
que gratidão era a palavra 
que a definia. “Gratidão a 
Deus por ter me dado a 
possibilidade de trabalhar 
nesta escola. Gratidão, por 
ter ao meu lado, a vice 
Meri, incansável parceira 
de trabalho, pois dividimos 
as mesmas dificuldades e 
vibramos com os acertos”, 
refletiu ela, agradecendo o 
empenho de todos.

LUCIANA MANDLER

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 

Unidade Vera Cruz: Rua Jacob Blész, 38 | Fone: (51) 3718-3400
Unidade Santa Cruz do Sul: Rua Venâncio Aires, 05 | Fone: (51) 2109-0066

Contatos:
WhatsApp: (51) 9 9701-9748
www.portalarauto.com.br | www.jornalarauto.com.br

Impressão:
Gráfica e Editora Pale Ltda - Vera Cruz - RS

Artigos assinados são de inteira responsabilidade de 
seus autores e não representam necessariamente a 
opinião do jornal, que também não se responsabiliza 
pelo conteúdo de encartes.

CIRCULAÇÃO: TERÇA E SEXTA-FEIRA
ASSINATURAS
Anual - R$ 235,00 | Semestral - R$ 130,00
Trimestral - R$ 80,00 | Porte Postal - R$ 255,00

LUÍS CARLOS DHIEL
Diretor Executivo do Grupo Arauto
arauto@jornalarauto.com.br

DAIANA LUIZA DA SILVA THEISEN
Diretora Operacional
daiana@jornalarauto.com.br

MAIQUEL THESSING
Gerente Comercial do Grupo Arauto
comercial@jornalarauto.com.br

CAROLINA SEHNEM ALMEIDA
Editora - MTb-RS 13186
redacao@jornalarauto.com.br

LUCAS MIGUEL BATISTA
Coordenador de redação - MTb-RS 18966
materia@jornalarauto.com.br

ESPAÇO ABERTO

Edição: Lucas Batista
materia@jornalarauto.com.br

60 anos de homenagens

As contas do governo do 
prefeito Guido Hoff, re-
ferentes ao ano de 2018, 
tiveram parecer favorável 
do Tribunal de Contas do 
Estado. A informação foi 
publicada no Diário Ele-
trônico do órgão e repas-
sada ao gestor na semana 
passada. A aprovação final 
das contas cabe à Câmara 
Municipal de Vera Cruz.

A escola estadual profes-
sor Affonso Pedro Rabus-
ke, de Linha Santa Cruz, 
contará com Ensino Médio. 
O decreto foi publicado no 
Diário Oficial do Estado, na 
sexta-feira, dia 5. A insti-
tuição é a mais antiga do 
município e conta, atual-
mente, com 242 alunos, 
do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental. O próximo 

passo é se reunir com a 6ª 
Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE) e ana-
lisar questões relativas à 
implantação da novidade, 
que será gradativa. No pri-
meiro momento, se inicia 
com o 1º ano. No próximo 
ano, o 1º e o 2º ano e no 
terceiro, já os três anos. A 
comunidade escolar festeja 
a conquista.

A Unisc ocupa a quinta 
posição no ranking das 25 
universidades particulares 
brasileiras com o menor 
índice de abandono, com 
15,36%. A instituição santa-
cruzense aparece atrás de 
duas instituições de São 
Paulo, uma de Goiás e uma 

de Minas Gerais. Os núme-
ros foram levantados pela 
Quero Bolsa, plataforma de 
inclusão de estudantes ao 
ensino superior, utilizando 
a base de dados do Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep),

O Albergue Municipal de 
Santa Cruz está funcionan-
do em horário ampliado. 
Desde a última semana, 
atende das 18 às 9 horas. 
Segundo o coordenador, 
Claudiomiro de Oliveira, 

a estratégia é utilizada 
em função do frio. Quem 
quiser frequentar o espaço, 
basta ir até a rua São José, 
2.831, e fazer um cadastro. 
Atualmente, cerca de 30 
pessoas são atendidas.

Uma experiência inovadora 
de Vera Cruz foi apresen-
tada e premiada na última 
semana em Brasília. O 
projeto “Dormir e Sonhar 
Evitam Medicar” recebeu 
medalha e certificado 
de reconhecimento pela 
atuação em áreas temá-
ticas estratégicas para o 
Sistema Único de Saúde. A 
proposta foi uma das 500 
inscritas na 16ª Mostra Bra-
sil, aqui tem SUS – 2019, do 
35º Congresso de Secre-
tarias Municipais de Saúde 
– Conasems. Em Vera Cruz, 
a proposta vem sendo de-
senvolvida há um ano.
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