
Passados quase quatro 
anos desde que foi lan-
çado o livro Traços de 
Humor, que reúne uma 
coletânea de charges pu-
blicadas no Nosso Jornal, 
de autoria do vera-cru-
zense Neuri Putzke, nesta 
quinta-feira o músico da 
N’Band fez participação 
especial em atividade do 
Colégio Estadual Mon-
te Alverne, o Cema. Os 
alunos estão trabalhando 
sobre charges na come-
moração dos 80 anos da 
escola e Neuri, que foi 

patrono da Feira do Livro 
de Vera Cruz no ano pas-
sado, aproveitou para dar 
dicas sobre os desenhos 
e falas, assim como mes-
clou música para envol-
ver alunos e professores. 
“Recepção sensacional. 
Palestra sobre charge e 
música em Monte Alver-
ne. Valeu cada segundo”, 
resume o chargista do 
Arauto, disseminando seu 
talento com desenho e 
com a música, mais uma 
vez, junto de crianças e 
jovens.

O Município de Vera Cruz 
implantou mais um que-
bra-molas no Centro de 
Vera Cruz. Ele fica na rua 
Tiradentes, entre as ruas 
Nelson Meert e Eldino 

Goelzer. A colocação foi 
solicitada pelos moradores 
devido ao grande fluxo e 
a velocidade elevada dos 
veículos na via depois do 
asfaltamento. 

Nesta sexta-feira, dia 2, 
tem a formatura do Cur-
so Básico de Formação 
Policial Militar do Comando 
Regional de Polícia Osten-
siva do Vale do Rio Pardo, 
no município de Rio Pardo. 

Será a partir das 16h30min, 
na sede do 2º BPM. Em 
caso de mau tempo, a 
solenidade será transferida 
para o ginásio Paulo César 
de Castro, no bairro Boa 
Vista

Durante a produção da ma-
téria sobre Microempreen-
dedores Individuais (MEIs), 
que está na página 7 desta 
edição, uma das justificati-
vas para o aumento de ca-
dastros, apontado pelo en-
trevistado, é a possibilidade 
de terceirização de serviços 
- algo comum, atualmente. 
O que tem se intensificado 
também - e que explica 
esse aumento significati-
vo - é que muitos estão se 
tornando MEIs apenas para 
contribuir à Previdência, 
mas sem vínculo empre-
gatício com as instituições. 
Por exemplo, altos cargos 
dentro de empresas estão 
se tornando MEI e recebem 
por serviço prestado, como 
forma de não ter a incidên-
cia de contribuições, como 
FTGS, INSS e Imposto de 
Renda. É a chamada “pe-
jotização”. O assunto não 
costuma ser abordado pelo 
medo de apontamentos 
por órgãos do governo, que 
estão de olho em possíveis 
sonegações.

Quem utiliza as linhas de 
transportes intermunici-
pais está pagando mais 
caro pela passagem. Isso 
porque, de acordo com o 
Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem 
(DAER), foi reajustado em 
4,48% o valor das tarifas 
nesta quinta-feira, dia 1º 
de agosto. Todas as linhas 
geridas pela autarquia no 
Rio Grande do Sul tiveram 

reajuste. Entre Santa Cruz 
do Sul e Vera Cruz, as 
principais linhas de trans-
porte coletivo são as da 
empresa Primavera. Com o 
reajuste, o usuário passa a 
pagar R$ 4,75. Até quar-
ta-feira, o valor era de R$ 
4,55. Os passageiros que 
possuem o cartão da em-
presa seguem pagando, 
pelos próximos 30 dias, o 
valor antigo.

DIVULGAÇÃO

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

Traços de Humor 
em Monte Alverne

Cuidado, tem quebra-molas

Formatura da Brigada Militar

Será que é 
tudo empresa?

Passagem mais cara

GERAL02 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
2 E 3 DE AGOSTO DE 2019


