
Estação repleta de contrastes
Inverno inicia oficialmente nesta quinta, dia 21, mas as baixas temperaturas já deram as caras por aqui
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Valdomiro acompanhou, a pé, a filha Vitória até a escola

Carolina almEida
redacao@jornalarauto.com.br
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CLIMA DE CONGELAR

GERAL 07ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2018

aGEnda

· EmaTEr
No dia 26 haverá reunião no 
Grupo de Mulheres Rurais de 
Linha Alta, às 14 horas, na 
casa da sócia Sonia Petry. E 
no dia 27, reunião no Grupo 
de Andréas, a partir das 14 
horas, no Ginásio. 

· SinE 
A Agência do SINE de Vera 
Cruz divulga as vagas dispo-
níveis: auxiliar de entrega,  
exclusiva para Pessoas com 
Deficiência (PCD); pintor 
predial, com experiência 
registrada; auxiliar de pintor, 
com experiência; mecânico 
de manutenção industrial, 
com experiência registrada; 
auxiliar de mecânico indus-
trial, com experiência; eletri-
cista residencial, com curso; 
e costureira de calçados, com 
experiência.

BailES E FESTaS

· SÃo JoÃo i
A EMEI Raio de Luz está pre-
parando a Festa de São João. 
O Arraiáh da Família está 
marcado para o sábado, dia 
16, a partir das 14 horas. 
Além de muita música e 
diversão, haverá chocolate-
quente, refri, pipoca, bolo 
de milho, pastel, pescaria e 
brechó.

· SÃo JoÃo ii
A presidente Sidelga Putzke 
convida suas sócias e as de-
mais pessoas para a festinha 
de São João, no dia 24 de ju-
nho, no Clube Vera Cruz, com 
início às 9 horas, com jogo de 
bolão de mesa. Ao meio-dia, 
almoço grátis para as sócias 
e as demais pagam R$ 25. A 
partir das 13h30min, baile 
com animação da Banda 
KM. Convidamos também os 
caipiras da Associação Sete 
de Junho, de Dona Josefa, 
para a festinha. 

· JanTar danÇanTE
A Associação dos Morado-
res do Mato Alto promove 
jantar dançante no dia 7 
de julho, junto ao pavilhão 
da Igreja São José, de Linha 
Henrique D’Ávila, com início 
previsto para as 20 horas. 
No cardápio haverá carne 
de gado, porco, linguiça e 
saladas diversas. A anima-
ção fica por conta da Banda 
Encantus. Mais informações 
com Rogério, pelo telefone 
9 9684-8443. Na manhã de domingo, leitor registrou temperatura negativa
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Temperatura antecipou sensação de que inverno já chegou e transformou as paisagens

A semana que é marcada 
pela mudança de estação - o in-
verno chega oficialmente nesta 
quinta-feira, dia 21 - já mostrou 
a que veio. Depois de um fim 
de semana gelado, em que as 
paisagens foram pintadas de 
branco pela geada, a segun-
da-feira amanheceu coberta 
pela neblina e novamente com 
baixas temperaturas. Antes 
das 7 horas, no trevo de acesso 
a Vera Cruz pela Kopp Tec-
nologia, o luminoso indicava 
temperatura de zero grau. Nos 
próximos dias, as paisagens de 
inverno devem dar espaço a 
temperaturas que beiram os 30 
graus. Se a chegada do frio tem 
animado os vendedores de 
roupas, fogões a lenha, aque-
cedores e antigripais, além de 
oportunizar o registro de belas 
fotos, também é período de se 
sensibilizar com a parte menos 
glamourosa da estação mais 
gelada do ano.

Na manhã fria de ontem, 
pouco se enxergava na rua nas 
primeiras horas do dia. Mesmo 
resfriada, Vitória Régia Fredri-

ch, de nove anos, enfrentou o 
frio e a neblina para ir à escola. 
O pai, Valdomiro, chegou em 
casa às 6h10min, depois da 
noite e madrugada de trabalho 
em empresa fumageira santa-
cruzense. Antes de ir descan-
sar, ele trata de esperar a filha 
ficar pronta e a acompanha, a 
pé, do Loteamento Almeida, 
perto da empresa Kopp, até a 
Escola São Sebastião, em Ponte 
Andréas, onde a aula inicia 
7h30min. Apesar da escuridão 
e do frio, o trabalhador, pai de 
sete filhos, cumpre a rotina que 
tantos pais repetem dia a dia.

a QUEm PrECiSa
Na Secretaria de Desenvol-

vimento Social, a procura por 
agasalhos e cobertores intensi-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público nº 245/2018 –
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 12.728/2018 e Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento 
de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário, 
conforme segue:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CONCURSO N.º 150
Clas.  Nome
15º  ROSANGELA MACHADO MUELLER

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  
nomeados  devem se apresentar na Secretaria Municipal de Adminis-
tração 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, 19 de junho de 2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Na manhã de domingo, a foto 
com temperatura negativa 
junto da Caixa D’Água, refe-
rência vera-cruzense, foi feita 
por Vinícius Hochscheidt. Foi 
por volta das 7h15min, depois 
de tomar um chimarrão na 
companhia do motorista de 
plantão e da vigia na guarita 
da Prefeitura.

ficou nos últimos dias, informa 
a assistente social Gabriela 
Ferreira. Aquelas famílias que 

precisam de donativos, podem 
procurar a Secretaria em qual-
quer dia da semana.


