
Empresa de ferros vai construir em V. Cruz

Senac Santa Cruz do Sul está com
inscrições abertas para cursos técnicos

Estrutura será erguida em terreno ao lado da CVI Coca-Cola e deve estar concluída até julho de 2019. 10 empregos serão gerados
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Assinatura do contrato entre empresa e Prefeitura ocorreu na manhã desta segunda-feira

PROFISSIONALIZAÇÃO

ÀS MARGENS DA 287

GERAL 10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2018

A Ferros Castro, distribui-
dora de aço para construção 
civil, indústria e metalurgia, 
confirma a construção de 
um pavilhão de mais de 
2,5 mil metros quadrados 
em Vera Cruz. A estrutura 
será erguida no quilômetro 
109 da RSC-287, próximo à 
CVI Coca-Cola. O contrato 
de concessão de incentivos 
pelo Município de Vera 
Cruz foi assinado na ma-
nhã de ontem, pelo prefeito 
Guido Hoff e pelo diretor 
da empresa Paulo Roberto 
de Castro. 

A prefeitura, através da 
Secretaria de Obras, Sa-

neamento e Trânsito, fará 
melhorias na área adquirida 
pela empresa, com a coloca-
ção de 70 tubos de concreto, 
fornecimento de 300 metros 
cúbicos de terra e 10 horas 
de serviços de máquina. O 
benefício representa um in-
vestimento de R$ 18.915,30. 
A construção do prédio que 
irá abrigar a Ferros Castro 
deve ser finalizada até 31 
de julho de 2019, quando a 
empresa inicia as atividades 
na Capital das Gincanas. 

Conforme o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Leandro Wagner, as 
tratativas com a empresa 
iniciaram em julho do ano 
passado. “As operações da 
empresa em Vera Cruz re-
presentam um incremento 
importante na composição 
do valor adicionado fiscal 
do município, ao mesmo 
tempo que marca o início 
da primeira de outras obras 
que acontecerão na zona 
de expansão industrial às 
margens da 287”, comemo-
ra. A previsão é de que a 

empresa, que tem mais de 25 
anos de atuação no ramo em 
Lajeado, gere 10 empregos 
e tenha um faturamento de 
R$ 1,5 milhão mensais nos 
primeiros dois anos. A par-
tir do terceiro ano, serão 15 

OUTRA EMPRESA
Além da Ferros Castro, 
anunciada ontem, às 
margens da RSC-287 
devem mudar ainda mais, 
com a construção de um 
prédio da distribuidora de 
medicamentos MCW. Essa 
estrutura terá 5 mil metros 
quadrados e ficará próxima 
do acesso a Vera Cruz.

O Senac Santa Cruz do Sul 
está com inscrições abertas 
para cursos técnicos EAD, 
nas áreas de Comércio, De-
sign, Gestão, Informática, 
Meio Ambiente e Segurança. 
Ao todo, são 59 polos espa-
lhados pelas cidades do Rio 
Grande do Sul. As turmas 
iniciam ainda em 2018 e as 
inscrições podem ser feitas 
pelo site www.ead.senac.br, 
até o dia 20 de novembro.

A metodologia de ensi-
no a distância do Senac é 
centrada no aluno, por isso 
as qualificações disponi-
bilizam diversos recursos 
tecnológicos que facilitam a 
aprendizagem com orienta-
ção e acompanhamento on-
line. Além do horário flexí-
vel, a modalidade EAD tem 
como vantagens o respeito 
ao ritmo de cada aluno, o 
desenvolvimento de com-
petências valorizadas no 

mundo do trabalho, como 
organização, proatividade 
e responsabilidade, além de 
apresentar menor custo com 
deslocamento e a possibili-
dade de conciliar os estudos 
e a vida profissional.

Com objetivo de tornar 
o aprendizado a distân-
cia mais interativo e uma 
experiência significativa, 
os materiais didáticos são 
compostos por podcasts, 
vídeos, animações, simu-
ladores, games, objetos de 
aprendizagem, e-books e 
recursos tecnológicos. Os 
recursos em mídias diversas 
estimulam diferentes for-
mas de aprendizagem, que 
possibilitam ao aluno se en-
volver com conhecimentos 
abordados no curso e sentir 
a prática virtual.

As disciplinas a distância 
utilizam o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, que pos-

sibilita ao aluno acessar o 
conteúdo em qualquer local 
e horário.

Confira os cursos dispo-
níveis:

|Comércio
|Técnico em Transações 

Imobiliárias
|Design
|Técnico em Design de 

Interiores
|Gestão
|Técnico em Adminis-

tração
|Técnico em Logística
|Técnico em Qualidade
|Técnico em Recursos 

Humanos
|Informática
|Técnico em Programa-

ção de Jogos Digitais
|Meio Ambiente
|Técnico em Meio Am-

biente
|Segurança
|Técnico em Segurança 

do Trabalho.

Escolas da rede estadual 
iniciam processo de matrículas

ALERtA PARA OS PRAZOS

O calendário de matrí-
culas, rematrículas, trans-
ferências e inscrições de 
alunos para o ano letivo de 
2019 iniciou nesta segunda-
feira, dia 29. Para os alunos 
com pelo menos 75% de 
frequência escolar, a rema-
trícula é automática. Para 
os estudantes com menos 
de 18 anos e com frequência 
inferior a 75%, a rematrícula 
deverá ser efetuada pelos 
seus responsáveis direta-
mente nas escolas.

Já os alunos dos primeiros 
anos devem ser inscrever 
no site da Seduc: www.
educacao.rs.gov.br, na aba 
“Serviços e Informações”, 
clicando no item “Matrícu-
la na Escola Pública”. As 
inscrições ocorrem entre os 
dias 29 de outubro e 25 de 
novembro e entre os dias 7 e 
18 de janeiro. As matrículas 
para os inscritos dos primei-

ros anos acontecem entre os 
dias 2 e 18 de janeiro e 28 
de janeiro e 8 de fevereiro. 
As transferências também 
ocorrerão nas escolas pre-
tendidas no período de 7 a 
18 de janeiro de 2019.

ATESTAdO dE VACinA
No ato da matrícula será 

solicitada a apresentação 
do atestado de vacinação 
atualizado para os alunos do 
primeiro ano do ensino fun-
damental. O objetivo é dis-
seminar nos pais dos alunos 
a importância da vacinação 
das crianças nesta idade.

dOCUMEnTOS ExigidOS
Identidade ou certidão 

de nascimento do aluno; 
identidade do responsável; 
comprovante de residência; 
comprovante de escolarida-
de e carteira de vacinação 
atualizada para os alunos 
do 1º ano do Ensino Funda-
mental.

vagas e um faturamento de 
R$ 2 milhões mensais.

O prefeito elogiou a ma-
neira alinhada com que a 
empresa se posicionou du-
rante as negociações com a 
Prefeitura. “Que o compro-

metimento da Ferros Castro 
nas tratativas seja reflexo 
nas atividades da empresa 
no Município. Ficamos fe-
lizes pela escolha de Vera 
Cruz e confiamos no sucesso 
da empresa”, exaltou ele.


