
Economize o troco, guarde moeda
Ação da cooperativa Sicredi incentiva as pessoas a pouparem dinheiro e a abrirem uma poupança
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Durante divulgação, motoristas que doavam quantia, recebiam valor de volta em um cofrinho
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· SinE 
A Agência do SINE de Vera Cruz 
divulga as vagas disponíveis: 
operador de empilhadeira 
(com experiência ou curso); 
técnico de Segurança do Tra-
balho (com curso); auxiliar 
de laboratório (ensino médio 
técnico em Química ou supe-
rior incompleto em Química); 
costureira de calçados (com 
experiência); entregador 
de gás (curso MOPP e CNH 
AD). O SINE também recebe 
inscrições para vagas na Me-
talúrgica Mor. A empresa está 
com 400 postos de trabalho 
abertos para Santa Cruz do 
Sul. As entrevistas são nas 
terças-feiras. Inicialmente 
as vagas são somente para 
homens.

· EmaTEr
Nesta quarta-feira, dia 30, 
haverá reunião no Grupo de 
Entre Rios, às 14 horas, na 
casa da sócia Glaci Bastos.

· milHO
Produtores rurais que não 
estão em débito com o Mu-
nicípio podem encomendar 
sementes de milho para esta 
safra. Os pedidos serão reali-
zados até o dia 30 de maio. 
A orientação da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural é 
para que todos os produtores 
que tiverem interesse em 
receber sementes façam a 
encomenda, pois não haverá 
sobras.

· ÁGua
O Serviço Municipal de Água 
e Esgoto (Semae) alerta os 
moradores da região de Fer-
raz para priorizarem o con-
sumo humano de água nos 
horários de pico. O motivo 
é a diminuição de pressão 
no abastecimento. O Semae 
constatou que o problema 
ocorre em razão de mui-
tos produtores utilizarem a 
água para a preparação da 
semeadura de tabaco para a 
próxima safra. A orientação 
é para que este trabalho não 
seja realizado entre 10 e 13 
horas e das 16 às 21 horas.

aGEnda

BailES E FESTaS

· cHÁ daS mÃES
No dia 30 de maio tem Chá 
das Mães, a partir das 14 
horas, no Pavilhão da Comu-
nidade Nossa Senhora Apa-
recida, da Esquina Koelzer. 
Ingressos a R$ 15 (antecipa-
dos), com as integrantes da 
Pastoral da Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público nº 243/2018 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de seu Prefeito Municipal, GUIDO HOFF, faz saber por este Edi-
tal, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATOS 
APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, em atendimento à Portaria 
nº 12.702/2018 e Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento 
de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário, 
conforme segue:

 AGENTE ADMINISTRATIVO – CONCURSO N.º 148
Clas.  Nome
5º  ALINE BRIXIUS
6º  GUILHERME ROSA MUELLER

MÉDICO PSIQUIATRA  – CONCURSO N.º 152
Clas.  Nome
5º  GERISA FRANCINE DOS SANTOS

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, os 
nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato de 
nomeação publicado no Quadro de Atos Oficiais do Município. Os nomea-
dos devem se apresentar na Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico 
Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipulado 
será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e será tornado 
sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 25 de maio de 2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Entre o final da manhã e o 
início da tarde desta terça-fei-
ra, dia 23, dois artistas de rua 
roubaram a cena e chamaram 
a atenção em frente a sinaleira 
entre as ruas Cláudio Ma-
noel e Tiradentes. Os santa-
cruzenses Jonas Machado, 
caracterizado como o pirata 
Jack Sparrow e José Couto - 
o palhaço, atraíram olhares 
curiosos. Assim como foram 
bem recebidos por alguns 
motoristas, assustaram ou-
tros.

Mas o que os artistas fa-
ziam ali, no sinal? Entre uma 
acrobacia e outra, a dupla 
estava divulgando uma ação 
da cooperativa Sicredi Vale 
do Rio Pardo, que faz parte 
da 5ª Semana Nacional de 
Educação Financeira. A ati-
vidade consistiu na entrega 
de cofrinhos nas sinaleiras, 
como incentivo para que as 
pessoas comecem a poupar.

Nas ações realizadas em 
alguns municípios de atuação 
da cooperativa, os artistas 
abordaram os veículos no 
semáforo e quando o con-
dutor doava uma moeda ou 
o troco que estava à mão, o 
valor era colocado dentro de 
um cofrinho e era devolvido 
para a pessoa que doou, como 
estímulo ao início de uma 

poupança. Além disso, eles 
distribuíram Guias de Bolso 
sobre Educação Financeira, 
com boas práticas.

Desde a semana passada, 
o pirata e o palhaço, além de 
apresentarem a arte, divul-
gam a campanha da Sicredi, 
tendo passado por Sinimbu, 
Rio Pardo, Santa Cruz e Vera 
Cruz. Na Capital das Ginca-
nas, os artistas reforçam a 
boa receptividade que tive-
ram. “A maioria das pessoas 
nos recebeu bem. Inclusive 
doaram sem querer nada 

em troca”, comenta José (o 
palhaço). “Agradecemos a 
Sicredi pela oportunidade 
de poder mostrar nossa arte 
e levar conhecimento para as 
pessoas”, completa.

a camPanHa
A educação financeira é 

um assunto que faz parte 
do dia a dia da cooperativa. 
Abordado nas comunidade 
de atuação, o tema é disse-

minado através de palestras, 
capacitações e dos colabora-
dores que atuam diretamente 
com os associados. Por isso, 
do dia 14 ao dia 20, a insti-
tuição participou da Semana 
Nacional de Educação Finan-
ceira para promoção de ações 
em todo o Brasil. O tema 
deste ano é “Planejamento 
Financeiro é o caminho para 
os seus sonhos”.

dE OndE SÃO OS arTiSTaS?

Jonas Machado (o pirata) e José Couto (o palhaço) são artis-
tas e foram contratados pela Sicredi para realizar a ação em 
semáforos de algumas cidades de atuação da cooperativa. 
Os artistas fazem parte do grupo Pé-No-Chão Teatro, Música 
e Malabares, de Santa Cruz do Sul. O grupo foi fundado em 
maio de 2016 por meio de iniciativa de artistas locais, partin-
do da necessidade de levar a cultura do teatro para as esco-
las, instituições de ensino, assim como para diferentes locais 
de convivência social. 


