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GERAL 08ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Edital de Concurso Público  nº 278/2018 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito públi-
co, através do Prefeito Municipal, Sr. GUIDO HOFF, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
12.880/2018, 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
11°  MANASSÉS SOARES SOUZA
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	nomeado	
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 interpre-
tado como renuncia à posse no referido cargo e será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Posse de nova juíza é terça-feira
Doutora Fernanda Rezende Spenner, natural de Curitiba, será titular da Comarca de Vera Cruz
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Doutora Fernanda, de 31 anos, é natural de Curitiba

luCIAnA mAndler
redacao1@jornalarauto.com.br

No fÓruM

A partir da próxima terça-
feira, dia 18, o Fórum de Vera 
Cruz terá como titular a juíza 
Fernanda Rezende Spenner, 
de 31 anos. A posse ocorre 
às 10 horas, e contará com 
a presença de autoridades. 
Para que a comunidade vera-
cruzense possa conhecer um 
pouco mais sobre a juíza que 
atuará a partir da próxima se-
mana na Comarca local, que 
abrange Vera Cruz e Vale do 
Sol, a equipe de reportagem 
do Nosso Jornal entrou em 
contato com a sua assessora, 
encaminhou algumas per-
guntas e obteve as informa-
ções sobre Fernanda.

Fernanda é natural de 
Curitiba, Paraná, e sua úl-
tima atuação antes de vir 
para Vera Cruz foi em Nova 
Prata, na 2ª Vara Judicial que 
contempla matérias cíveis, 
criminais, juizado especial 
criminal, infância e juven-
tude, violência doméstica 
e familiar contra a mulher. 
Em Nova Prata, também 
atuava como Juíza Eleitoral 
da região. 

A magistrada formou-se 
em 2010 pelo Centro Univer-
sitário Autônomo do Brasil 
(UniBrasil), em Curitiba. 
Possui pós-graduação em 
Direito Público pela Escola da 

Magistratura Federal (Esma-
fe). Com experiência e atua-
ções em outras Comarcas, 
a doutora Fernanda revela 
ser difícil precisar o número 
de processos com os quais já 
trabalhou. “Para contribuir, o 
que posso informar é que an-
tes de Vera Cruz já trabalhei 
em outras Comarcas, como 
Rio Pardo e Nova Prata, as 
quais tinham, em média, de 
nove mil a 11 mil processos 
por vara”, sublinha.

Quando soube que o juiz 
Marcelo da Silva Carvalho, 
que atuou por 19 anos e 
meio na Comarca de Vera 
Cruz, seria transferido para 
a 1ª Vara Cível de Lajeado, 
a magistrada mostrou inte-
resse em vir atuar em Vera 
Cruz. “A escolha decorre de 
manifestação de vontade do 
próprio magistrado, que se 
inscreve em um Edital que é 
aberto pelo Tribunal, no qual 
concorrem diversos outros 
magistrados”, explica a juíza.

Para a juíza Fernanda Re-
zende Spenner, atualmente 
um dos maiores desafios do 
Poder Judiciário é o volume 
de trabalho, “o qual pretendo 
superar através de muita de-
dicação, comprometimento 
e gestão”, adianta. Já o que 
acredita ser um facilitador 
para trabalhar na Comarca de 
Vera Cruz é a experiência ad-
quirida em outras Comarcas 

V. Cruz recebe artesã lu Gastal
resgataNdo o trabalho MaNual

Blogueira bateu papo, recordou lembranças e deu dicas

e o fato de ter trabalhado na 
região do Vale do Rio Pardo 
anteriormente.

Como titular do fórum 
local, a juíza passará a residir 
no município.

A Escola Anchieta, em 
parceria com a Secretaria de 
Cultura e Turismo, promoveu 
na tarde desta quarta-feira, 
dia 12, um “Encontro com Lu 
Gastal”, na Câmara de Verea-
dores de Vera Cruz. Lu Gastal 
é artesã, blogueira e especia-
lista em Desenvolvimento 
Criativo. Na ocasião, bateu 
um papo sobre a importância 
do resgate do trabalho feito a 
mão na era digital. Ela trouxe 
a Vera Cruz uma sessão es-

pecial de autógrafos do livro 
“Relicário de Afetos”.

Antes da sessão de autó-
grafos, Lu Gastal lembrou 
como foi quando começou a 
escrever o livro. “Fui reme-
xendo lembranças e percebi 
quantas coisas estavam guar-
dadas na gaveta”, comenta. 
“Mesmo que doa mexer em 
lembranças não podemos 
esquecer, que são boas re-
cordações, trazem saudade e 
afeto”, completa.
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Está aberto o prazo até 28 
de dezembro para que os 
contribuintes que fizeram o 
parcelamento de dívidas de 
tributos federais pelo PERT 
prestem informações para 
continuar no parcelamento. 
No Vale do Rio Pardo (Santa 
Cruz, Venâncio Aires, Vera 
Cruz, Rio Pardo, Encruzi-
lhada do Sul e municípios 
próximos) são 205 empresas 
e 144 pessoas físicas que en-
traram no parcelamento da 
Lei 13.946/17 e que devem 
fazer a consolidação dos 
débitos fazendários, aqueles 
pagos em DARF. 

 Destaca-se a excelente 
oportunidade que este par-
celamento oferece para os 
contribuintes, que podem 
pagar suas dívidas com a Re-
ceita Federal, com a União, 
obtendo descontos de 80% 
a 100% nos juros e 30 a 50% 
nas multas. A operação é 
totalmente feita na internet 
através da página da Receita 
Federal e foi publicado tam-
bém um roteiro detalhado 
para auxiliar na operação. 
Para acessar o roteiro, clicar 
nos seguintes menus na pá-
gina da RFB: Parcelamento 
> Parcelamentos Especiais > 
Acessar o programa especial 
de regularização tributária 
> PERT > Mais informações 
> Roteiro de consolidação 
PERT - Demais Débitos.

O pagamento do sexto 
lote do Abono Salarial PIS 
(Programa de Integração So-
cial) 2018-2019, referente ao 
exercício de 2017, começou 
nesta quinta-feira, dia 13. O 
valor será disponibilizado 
para saque aos trabalhado-
res nascidos em dezembro 
que estejam cadastrados 
no programa. Para os ser-
vidores públicos, que são 
inscritos no Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep),  
não haverá mais saques 
neste ano. A estimativa do 
Ministério do Trabalho é que 
mais de R$ 1,3 bilhão sejam 
pagos a cerca de 1,7 milhão 
de trabalhadores.


