
A loja mais amada do Bra-
sil inaugura neste sábado, 
mas o clima alegre e o 
sorriso já foram distribuí-
dos ontem em ação junto 
à Praça Getúlio Vargas, 
no Centro de Santa Cruz 
do Sul. A equipe de mar-
keting da rede de lojas 
Havan esteve junto com o 

Grupo Arauto de Comuni-
cação distribuindo brindes 
e muitos abraços a quem 
passou pelo espaço. Ano-
ta na agenda: amanhã, às 
10 horas, inauguração da 
Havan Santa Cruz do Sul e 
não deixe de conferir o su-
plemento especial prepa-
rado pelo Jornal Arauto. 
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Havan em Santa Cruz do Sul

Prefeito do Vale em Brasília
O DAER foi autorizado a 
transferir ao Município de 
Vera Cruz a titularidade de 
segmento da ERS-409. A 
proposta foi aprovada por 
unanimidade em votação 
na terça-feira, dia 17, na As-
sembleia Legislativa. Após 
os trâmites que sucedem a 
aprovação, a rodovia passa 
a ser administrada pela 
Prefeitura, no trecho entre 
a ponte do Rio Pardinho, 
no bairro Bom Jesus, e 
o entroncamento com a 
RSC-287, na localidade 
de Ferraz. A promessa 
da Prefeitura é relativa as 
cinco lombadas eletrônicas 
instaladas no trecho. 

ERS-409
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Um encontro de mulheres e suas diversidades
No dia 23 de setembro, 
a partir das 19 horas, vai 
ocorrer o evento “Nem te 
conto ”, que será realiza-
do na sala 1 do Cine San-
ta Cruz, Shopping Santa 
Cruz. O bate-papo será co-
mandado por Ana Cardo-
so (jornalista e escritora), 

Hel Mother (mãe, diretora, 
roteirista, jornalista e atriz), 
Pati Pontalti (jornalista e 
editora de conteúdo) e 
Lau Patron (publicitária, 
escritora e mãe), mulhe-
res que irão discutir so-
bre assuntos que fazem 
parte da vida de muitas 

famílias, mulheres e mães: 
empreendedorismo, ma-
ternidade, superação e 
bem-estar. Os ingressos 
podem ser adquiridos 
junto à bilheteria do Cine 
Santa Cruz, no valor de R$ 
40 antecipado e no dia do 
evento por R$ 50. 

Nesta semana, o Prefeito 
de Vale do Sol, Maiquel 
Silva, representando a 
Associação dos Municí-
pios do Vale do Rio Pardo 
(Amvarp), e o vereador 
Leonir Scherer se reuniram 
com cerca de 500 gesto-
res municipais na Mobili-
zação Municipalista, em 
Brasília, promovida pela 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM). Entre 
as reivindicações discuti-
das, o acréscimo de 1% do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Segundo 
Maiquel, a mobilização é 
para que os valores sejam 
depositados ainda neste 

ano para aporte financei-
ro aos municípios e não 
somente no ano que vem, 
conforme previsto. Vale 
do Sol deve receber cer-
ca de R$ 450 mil através 
do fundo de participação. 
Também, tratou-se sobre 
a divisão dos volumes 
excedentes do regime de 
cessão onerosa à Petrobras 
pela exploração do petró-
leo. Líderes municipais bus-
cam urgência da aprovação 
no Congresso. A estimativa 
é que sejam arrecadados 
R$ 100 bilhões, que seriam 
usados em projetos, dentre 
eles o repasse aos Estados 
e Municípios. 


