
Pensando em levar uma 
vida mais saudável é que 
alunos da Escola Jacob Blész, 
de Linha Henrique D’Ávila, 
do interior de Vera Cruz, dei-
xaram de lado as brincadeiras 
na escola para pedalar na tarde 
desta quinta-feira, dia 25. 65 
alunos que fazem parte do 
projeto Despertar, com idades 
entre 12 e 15 anos, percorreram 
sete quilômetros até o Cam-
ping Tobacco Country.

Nem mesmo o sol e a sen-
sação térmica elevada fizeram 
com que o grupo perdesse 
a empolgação pelo passeio 
ciclístico. A ideia, inclusive, 
partiu dos próprios estudantes 
no ano passado, durante uma 
oficina de esportes ministrada 
pela professora e coordena-
dora do projeto Despertar, 
Susana Soder. “Após o passeio 
ciclístico do ano passado, os 
estudantes vinham para a 
escola de bicicleta ao invés de 
virem de ônibus, pois, além de 
estarem fazendo bem para sua 
saúde, acabavam “poupan-
do” passagem e, ainda, não 
poluíam o meio ambiente”, 
conta Susana. “É um passeio 
esperado por todos do proje-
to”, sublinha.

O passeio ciclístico, além 
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· EmATER
Na quarta-feira, dia 31 de 
outubro, haverá reunião no 
Grupo de Fundinho, às 14 ho-
ras, na casa da sócia Juliana.

· miLHO
Os produtores interessados 
em adquirir sementes de 
milho pelo Programa Troca-
Troca ainda podem realizar 
as encomendas. A Secretaria 
de Desenvolvimento Rural 
e Meio Ambiente prorrogou 
os pedidos para a safrinha 
até esta sexta-feira, dia 26. 
O programa tem disponíveis 
457 sacos, quatro unidades 
por CPF. Para fazer a soli-
citação, o agricultor não 
pode ter pendências com o 
Município de Vera Cruz.

· VAGAS DO SinE
A agência do Sistema Nacio-
nal de Empregos (SINE), de 
Vera Cruz, informa as vagas 
de trabalho disponíveis: 
serralheiro (experiência e 
ensino fundamental com-
pleto); auxiliar de cozinha- 
(trabalhar na região me-
tropolitana); garçom/gar-
çonete (trabalhar na região 
metropolitana); auxiliar de 
produção safra 2019 – JTI/
Souza Cruz; consultor de 
negócios (com experiência, 
ensino médio completo e 
veículo próprio). A agência 
fica na rua Ipiranga, nº 648. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 
3718-4040.

· EVEnTOS
Termina na quarta-feira, dia 
31, o prazo para entrega do 
formulário do calendário de 
eventos 2019. Ele deve ser 
retirado e devolvido pelas 
entidades na Secretaria de 
Cultura ou na Prefeitura.

· ESTÁGiO
O Município de Vera Cruz 
está com inscrições abertas 
para seleção de estagiários 
de Pedagogia. O Processo 
Seletivo Simplificado tem 
oito vagas, mais formação 
de cadastro-reserva para 
contratação pelo Centro de 
Integração Empresa Esco-
la (CIEE). A carga horária é 
de 30 horas semanais com 
remuneração de R$ 750, 
mais auxílio-transporte. As 
inscrições são presenciais e 
gratuitas e devem ser reali-
zadas na Prefeitura. O prazo 
vai até o dia 31 de outubro. 
As provas ocorrem em 24 de 
novembro.

AGEnDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Edital de Concurso Público  nº 265/2018 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através do Prefeito Municipal de Vera Cruz, Sr. GUIDO HOFF, faz saber, 
por este Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CAN-
DIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento 
à Portaria nº 12.833/2018, e Edital de Homologação nº 145/2015, para 
provimento de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Regime 
Estatutário para os seguintes cargos: 

MÉDICO 40 Horas – Concurso n.º 144
Classificação	 Nome
8°  WILLIAM  SCHEFFER  CHAVES
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 renuncia à posse no referido cargo e 
será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Quatro celulares, carrega-
dor e 30 gramas de maconha 
foram apreendidos pela Po-
lícia Civil nesta quinta-feira, 
dia 25, na última etapa da 
Operação Faxina, deflagrada 
no Presídio Estadual de Rio 
Pardo, no Vale do Rio Pardo, 
na semana passada. A ação 
cumpriu mandado de busca e 
apreensão no interior de uma 
cela. Nela, estaria detido um 
apenado considerado alvo da 
operação.

Na ocasião, também foi 
realizada revista geral em 
outras duas celas da galeria. 
A operação foi coordenada 
pela Delegacia de Polícia de 
Rio Pardo, com apoio da 8ª 
Delegacia Penitenciária da 
Superintendência dos Servi-
ços Penitenciários (Susepe).

O objetivo da operação 
Faxina, que teve sua primeira 
etapa deflagrada no dia 18 
deste mês, foi desarticular 
uma organização criminosa 
responsável pelo tráfico de 
drogas na região central do 
Estado. No total, 15 pes-

soas foram presas durante 
as ações, nas cidades de Rio 
Pardo, Santa Cruz do Sul e 
Pantano Grande.

nOS mERCADOS
Também ontem, três esta-

belecimentos foram fiscaliza-
dos durante a Força Tarefa 
Segurança Alimentar, do 
Gaeco, em Santa Cruz. Foram 
recolhidas duas toneladas 
e meia de alimentos impró-
prios ao consumo. Um super-
mercado foi autuado; um foi 
autuado e sofreu interdição 
parcial no depósito; e um foi 
totalmente interditado. Fo-
ram identificados problemas, 
como carnes sem procedên-
cia, mal armazenadas e po-
dres, além de produtos fora 
da temperatura (presuntos 
congelados) ou do prazo de 
validade, muitos deles dete-
riorados e mofados, e emba-
lagens abertas ou danificadas. 
Também foram detectados 
problemas de infraestrutura 
e higiene. Portas, paredes e 
forros sujos, equipamentos 
sujos e até encardidos. 

de tentar promover uma vida 
mais saudável, estabelece re-
lações entre o uso da bicicleta 
e a problemática ambiental, 
faz refletir e vivenciar o uso 
da bicicleta como meio de 
transporte. “O passeio visa 
combater o sedentarismo e 
melhorar a qualidade de vida 
e o bem-estar”, reflete Susana.

PARCERiA
O passeio contou com o 

apoio de Luiz Faccin, da Fac-
cin Bicicletas, que entregou 

brindes para todos os estu-
dantes participantes e ainda 
acompanhou o percurso de 
bicicleta. A Brigada Militar, o 
Departamento de Trânsito, as 
Secretarias de Educação e de 
Desenvolvimento Rural tam-

bém acompanharam o trajeto.
DESPERTAR
O projeto Despertar é uma 

parceria da empresa Alliance 
One Brasil Exportadora de 
Tabacos Ltda com a Prefeitura 
de Vera Cruz.


