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Asfalto deve sair do 
papel ainda este ano
Pavimentação vai iniciar assim que recurso de emenda parlamentar, no valor de 
R$ 500 mil, for liberado. Expectativa é de que depósito para a Caixa ocorra até o dia 15
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após O períOdO eleitOral

Pela licitação para o asfalto
de Linha Henrique D’Ávila

Com montante liberado, empresa vencedora da licitação poderá começar a obra

As obras que estavam para-
das devido ao período eleitoral 
devem sair do papel ainda este 
ano. O asfalto da Avenida Nes-
tor Frederico Henn e parte da 
rua Ernesto Wild, por exem-
plo, deve tomar forma ainda 
neste mês, conforme afirma 
o prefeito Guido Hoff, que 
no início desta semana estará 
em Brasília para pressionar a 
liberação de recursos oriundos 
de emendas parlamentares. “O 
valor é para ser liberado antes 
do dia 15”, adianta Hoff. 

O Município espera R$ 500 
mil que devem ser liberados 
para que seja possível dar 
início à pavimentação asfálti-
ca. Tão logo o montante seja 
repassado à Caixa Econômica 
Federal, a obra pode iniciar. 
“Já está licitada. Só falta o 
valor. Estamos dependendo 
somente do depósito, pois é 
uma exigência da Caixa”, frisa. 

O mesmo deverá ocorrer  
para dar início a construção 
dos pavilhões junto ao Parque 
de Eventos, que futuramente 
devem abrigar as agroindús-
trias durante a Feira da Produ-
ção, bem como outros eventos 
que poderão ser sediados no 
espaço, já que a estrutura será 

permanente. Os dois pavilhões 
serão erguidos graças à emen-
das parlamentares garantidas 
no valor de R$ 500 mil.

iDA A BRASÍLiA
Entre esta segunda-feira, dia 

5 e quinta-feira, dia 8, Guido 
Hoff estará em Brasília por 
três motivos: primeiramente 
por ter uma audiência com 
o presidente Michel Temer, 
segundo pela liberação das 
verbas pendentes neste ano e 
que até o fim do ano devem ser 
liberadas e terceiro pela busca 

de novos recursos para pleitos 
do ano que vem. 

Na manhã desta terça-fei-
ra, dia 6, o Prefeito terá uma 
audiência com o presidente 
Temer, quando Vera Cruz será 
contemplada com um microô-
nibus para a Assistência Social. 
À tarde e na quarta-feira, Hoff 
fará visitas aos gabinetes de 
deputados.  Guido Hoff adian-
ta que há um montante a ser 
liberado e que há possibilidade 
de ser destinado para o cami-
nhódromo. 

Apesar da mudança de 
governador para o ano que 
vem, o prefeito Guido Hoff 
adianta que todas as etapas 
para o asfaltamento de Linha 
Henrique D’Ávila deverão 
ser concluídas até lá. “Tanto 
técnicamente quanto juridica-
mente”, diz. “Com verba es-
pecífica para o orçamento do 
ano que vem”, completa.Ain-
da segundo Hoff, logo, caberá 
ao futuro governador decidir 
quando fará a licitação. “Foi 
um trabalho muito árduo. Por 
partes, fomos avançando e va-
mos concluir as duas últimas 
etapas: reavaliação do custo 

da obra e licitação para o ano 
que vem”, aponta.

Quando Eduardo Leite es-
teve em Vera Cruz, no fim de 
setembro, Hoff entregou um 
ofício solicitando que prio-
rizasse e incluísse no futuro 
plano orçamentário, verba 
para o asfalto de Linha Hen-
rique D’Ávila. Hoff espera 
que tenha uma boa convivên-
cia com o novo governador. 
“Eduardo Leite representa 
uma renovação e devemos 
todos depositar nossa confian-
ça nele, pois com qualidade, 
competência, o Rio Grande 
estará bem servido.

Educação

Salvar é permitir que as pessoas sejam nas suas inteire-
zas, que os seres possam ser na sua condição de possibi-
lidade. Permitir que cada um e todos possam ser nas suas 
inteirezas é princípio fundamental da condição humana. 
Salvamos não quando desejamos incutir nossas ideias e 
crenças nos outros, supondo que sabemos o caminho ade-
quado para se ser humano. Salvamos quando auxiliamos a 
criar as condições para que as pessoas possam seguir seus 
caminhos com autonomia e capacidade de discernimento; 
condenamos quando fazemos de preceitos deslocados dos 
sentidos produzidos pelo mundo e entregamos o nosso 
“destino” nas mãos justamente daqueles criam as regras 
e ainda indicam os juízes.

Por conta da nossa condição histórica e dialógica de 
produzir e sermos produzidos pelos sentidos, a educação 
se configura como uma das dimensões mais importantes. 
A compreensão da nossa falibilidade e condição cultural, 
permite-nos construir tentativas para ampliar os horizontes 
da socialidade humana e reconhecer que, enquanto ato de 
liberdade, pautar caminhares por um compromisso ético.

A educação pode ser espaço fundamental para o alar-
gamento da nossa condição, esticada entre cada um dos 
atores envolvidos no processo, como pode se tornar terreno 
impróprio para o convívio e resistência humana se levada 
pelos preceitos que ostentam a violência e a concorrência 
desleal do empreendedorismo de si. Quando todos os olhos 
se voltarem contra os sujeitos dos espaços educacionais, 
não sobrará liberdade e o exercício do estranhamento 
próprio da curiosidade que nos leva para outras andanças 
e travessias. Os inimigos não estão dentro das escolas, das 
universidades, estão soltos e procurando cercear os que po-
dem ajudar, os que podem nos libertar do jugo dos sempre 
recompostos bajuladores e toda sorte de mediocridades.

Se elegermos os professores como inimigos da vida 
em sociedade, estaremos soterrando a última esperança 
de humanidade, entregando aos cúmplices das barbáries, 
as pérfidas condecorações que malogram o povo e ensur-
decem nossas almas pelo barulho dos estampidos que 
afundam nossa decência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Edital de Concurso Público nº 267/2018 –
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 Porta-
rias nº 12.845/2018, 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
18º AMARALINE LUANA DA ROSA

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, a 
nomeada tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato de 
nomeação publicado no Quadro de Atos Oficiais do Município. A nomeada 
deve se apresentar na Secretaria Municipal de Administração da Prefei-
tura 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, 06 de novembro de 2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.


