
Márcio Farias 
Martins é o novo 
presidente da CDL

A Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas (CDL) de Santa 
Cruz do Sul elegeu na noite 
de quarta-feira, dia 14, a 
diretoria para 2019/2020. 
Márcio Farias Martins foi 
eleito presidente e Ricardo 
Fernando Bartz foi escolhido 
vice-presidente. A cerimônia 
de posse será no dia 30 de 
novembro, às 20 horas, no 
Hotel Águas Claras, com 
participação de autoridades 
e convidados. Segundo Mar-
tins, que assume em janeiro 
do ano que vem, a principal 
meta será promover o co-
mércio local com campanhas, 
palestras, eventos e ações que 
motivem o consumidor local 
a comprar em Santa Cruz 
do Sul.

ENTRAR EM CONTATO

santa cruz

Perfil publica vagas de 
emprego de Santa Cruz
Iniciativa é do jovem Henrique Joel Goecks, de 23 anos, e já tem 
mais de quatro mil seguidores. Saiba como verificar as oportunidades
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jornalismo@arautofm.com.br

nO InstaGraM

Para ter acesso ao perfil, basta segui-lo no Instagram
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público nº 271/2018 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através do Prefeito Municipal, Sr. GUIDO HOFF, faz saber, por este Edi-
tal, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
12.853/2018 e Edital de Homologação nº 145/2015, para provimento de 
cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para o 
seguinte cargo:

 
MÉDICO 40 Horas – Concurso n.º 144
Classificação	 Nome
10°  ROBSON ANTONIO GONÇALVES

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
o nomeado tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato 
de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	O	no-
meado deve 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 renuncia à posse no referido cargo e será tornado 
sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Com milhares de perfis 
dedicados para divulgação 
de tendências da moda, es-
porte, música, cinema, dentre 
outros, o Instagram alcança 
multidões como forma de 
negócio. Contas de empresas 
com anúncios de produtos 
e a presença de influencia-
dores digitais são cada vez 
mais frequentes. Mas no caso 
do santa-cruzense Henrique 
Joel Goecks, a rede social é 
usada como forma de ajudar 
outras pessoas. O jovem, de 
23 anos, criou um perfil para 
divulgar vagas de emprego 
e, desde então, já ultrapassou 
a marca de quatro mil segui-
dores. Com cerca de 700 vagas 
postadas no perfil “empre-
gos_scs”, ao menos 20 pessoas 
já conseguiram uma vaga no 
mercado de trabalho graças 
ao voluntariado de Goecks.

Conforme o jovem, que tra-
balha na Philip Morris Brasil 
e cursa Comércio Exterior na 
Uninter, a ideia surgiu em 
janeiro deste ano, quando 
ainda estava desempregado. 
“Iniciei o perfil como uma 

forma de buscar uma coloca-
ção profissional, já que estava 
desempregado. Pensei que 
através do Instagram eu pode-
ria ter acesso a todas as vagas 
de Santa Cruz. Consegui um 
emprego e não parei com o 
perfil, porque vi que deu certo 
e assim consigo ajudar outras 
pessoas”, disse.

As vagas postadas são en-
caminhadas por outras pes-
soas, além das que o jovem 
encontra na internet. Segundo 
ele, a dedicação é compen-
sada com o agradecimento 
frequente de usuários. “Fico 
muito feliz quando recebo 
retorno positivo das pessoas, 

tanto as que ficam felizes 
pelas minhas postagens, que 
veem a importância de um 
perfil dedicado a busca de 
emprego na cidade, quanto as 
que conseguem uma coloca-
ção no mercado de trabalho”, 
afirma.

Empresas que queiram 
divulgar alguma vaga podem 
entrar em contato pelo direct 
do Instagram ou no e-mail 
thegoecks@gmail.com. Já 
para as pessoas terem acesso 
às vagas, basta seguir o perfil 
no Instagram. 

| Neste sábado, dia 17, às 15 horas, o encontro das Ser-
vas. Domingo, dia 18, às 9 horas, culto com Santa Ceia. Na 
quarta-feira, dia 21, às 21 horas, culto com Santa Ceia na 
Escola Gonçalves Dias, pela Congregação Evangélica Lute-
rana Cristã (IELB)

| Hoje, dia 16, às 21 horas, JE de Ferraz terá o seu encon-
tro. Na terça-feira, às 20h30min, em Formosa, o encontro 
das Pessoas com Deficiência.

| Na quarta-feira, dia 21, o último encontro do Grupo 
das Mulheres Rurais “A União Faz a Força”, junto à Escola 
Gonçalves Dias. Na ocasião será servido um café e haverá 
revelação do amigo secreto.

| No dia 17, a Juventude Evangélica Luterana realiza 
baile com a Banda Porto do Som e Banda G10. Valor único 
do ingresso antecipado, R$ 20, na Loja Mutante, Mercado 
Seelig, Posto Central e com membros da juventude.

| Neste domingo haverá celebração na igreja Imaculada 
Conceição, às 9 horas.

| A próxima missa na igreja Imaculada Conceição será 
no dia 9 de dezembro, às 9h45min e festa da Padroeira 
durante o dia. Ao meio-dia, almoço e na parte da tarde 
reunião dançante.

| O 24º Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa, que 
disputou a Taça 160 Anos da Comunidade Imaculada Concei-
ção, organizado pela AERC Juventude Unida, teve os jogos 
finais no último sábado. Com clima bom e calor, o terceiro 
lugar foi disputado entre o Amigos da Bola, que venceu na 
prorrogação por 2 a 0, após empate no tempo normal em 
3 a 3, a equipe do Juventude/Aplicasul. Os gols foram de 
Celson (4), e Maurício, descontando Carlos Daniel, Evandro 
e Tiano. As equipes que disputaram o primeiro lugar foram 
Andréas e Os Guris/Marcello Machado. Após muita disputa, 
o Andréas conquistou o título ao vencer por 3 a 1, com gols 
de Maicon, Maiquel e Jonathan, descontando Anderson. 
No final, a premiação foi para: goleadores Maiquel, do An-
dréas, e Anderson, do Os Guri/Marcello Machado, com seis 
gols cada; goleiro menos vazado Marcio, do Andréas, que 
sofreu três gols; disciplina Juventude/Aplicasul, que levou 
um cartão em seis jogos. Ainda foram entregues troféu e 
medalhas para campeão e vice e troféu para o 3º e 4º co-
locados, mais uma gratificação de R$ 500 para o campeão, 
R$ 250 para o vice, R$ 150  para o 3º lugar e R$ 100  para 
o 4º lugar. O agradecimento aos árbitros Paulo Chagas e 
Paulo da Palma, pelo bom trabalho, aos colaboradores 
da copa e do campo, a todas as equipes que participaram 
do campeonato, proporcionando  o melhor campeonato 
em questão de disciplina, pois não houve nenhum cartão 
vermelho nos 26 jogos. Também queremos salientar que 
todas as equipes cumpriram rigorosamente o horário dos 
jogos, não atrasando nenhuma partida. O 24º Campeonato 
de Futebol Sete de Dona Josefa teve o apoio e a parceria do 
Jornal Arauto, patrocínios de Derli Blank, Afubra, Dallavan, 
Geada Materiais de Construção e do Geraldo Back.

| Pensamento. “Nunca queira ser mais nem se sinta me-
nos que os outros. Você é tímido porque não reconhece seus 
verdadeiros valores nem aceita suas limitações.”


