
Uma ação para conscien-
tizar motoristas e pedes-
tres sobre cuidados que 
devem ter no trânsito 
chamou atenção de quem 
passou pela rua Venâncio 
Aires, em Santa Cruz do 
Sul, na quarta-feira, dia 
25. Promovida pelo CFC 
Real, a iniciativa marcou o 
Dia Nacional do Trânsito 
e levou para o semáforo 
em frente à agência dos 
Correios três personagens 
“mortos”: a Noiva Cadáver, 
o Motoqueiro Fantasma e 
uma pessoa ferida após um 
grave acidente. Conforme 
a proprietária do CFC, Vera 

Lucia Rios, a ideia foi alertar 
sobre os riscos de não 
usar o cinto de segurança, 
dirigir alcoolizado e em alta 
velocidade. “Essa ação é 
necessária e é parte de um 
trabalho que nós viemos 
realizando com as escolas, 
os alunos e a sociedade, 
que está mais preocupada 
com os perigos do trânsito. 
Notamos um retorno posi-
tivo, inclusive das crianças, 
que cobram os pais para 
que façam o correto ao 
dirigir”, salienta. Além dos 
personagens, cartinhas 
com dicas foram entregues 
aos condutores. 

Santa Cruz comemora 141 
anos no dia 28 de setem-
bro e para homenagear 
a história do município, o 
Portal Arauto percorreu 
cerca de 100 quilômetros 
para mostrar as belezas 
naturais de grande parte 
das localidades do interior 
e conhecer as peculiarida-
des e o modo de vida das 
comunidades. A equipe 
passou por São José da 
Reserva, Rio Pardinho, 
Linha Travessa, Pinheiral, 
Linha Santa Cruz, Linha 
Nova, Linha Antão, São 
Martinho, Linha Monte 
Alverne, Monte Alverne, 
Linha Brasil e Saraiva. Nas 

paradas, encontrou o Seu 
Mauro em Rio Pardinho, 
a Dona Élia em Pinheiral, 
o Seu Lauri em Monte 
Alverne, a Dona Claudete 
e o Seu Ari em São Mar-
tinho e a Dona Valéria 
em Saraiva. Em comum, 
a simplicidade, o apreço 
pela terra e os relatos de 
que morar no interior é 
sinônimo de tranquilidade 
e qualidade de vida. O 
especial será veiculado no 
sábado, dia 28, nas redes 
sociais do Grupo Arauto. 
E na edição de hoje do 
Jornal Arauto tem cader-
no especial destacando o 
turismo no município.
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Para um trânsito mais seguro

Belezas em evidência

A partir desta segunda-
feira, dia 30, estreia nas 
rádios Arauto FM, 95,7 e 
90,5, o programa “Especial 
Oktober”. A atração, que 
será apresentada das 19 
às 21 horas, de segunda a 
sexta-feira, é tradicional 
nas noites da rádio nos 
dias em que acontece a 
festa, porém neste ano terá 

sua estreia 10 dias antes da 
abertura oficial da Okto-
berfest. Durante as duas 
horas de duração, vai tocar 
apenas músicas dos artis-
tas que vão se apresentar 
na Arena Arauto/Afubra e 
no Palco Arauto no Giná-
sio Poliesportivo, além dos 
artistas que farão os shows 
nacionais. 

Em Vera Cruz também 
teve ação da Semana 
Nacional do Trânsito. Foi 
na Praça José Bonifácio, 
na tarde de quarta-fei-
ra, em uma iniciativa do 
Município de Vera Cruz, 
através do Departamento 
Municipal de Trânsito, da 
Secretaria de Obras, Sa-
neamento e Trânsito, com 
o Programa Trânsito Vida, 
realizado pelo CFC Macha-
do, Corpo de Bombeiros 
Vera Cruz e Brigada Militar 
Vera Cruz. Alunos volun-
tários da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental 
Frederico Augusto Hanne-
mann, de Vila Progresso, 
que fazem parte do proje-
to desde o início do ano, 
desenvolveram atividades 
de conscientização com 
estudantes das escolas 
estaduais Vera Cruz, Mes-
quita e Paraguaçu. Teve, 
ainda, simulação de res-
gate, blitze e escolinha de 
trânsito, todos com o tema 
“No trânsito, o sentido é a 
vida”.

Especial Oktober na Arauto FM

Ação também 
em Vera Cruz
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