
Mestrado e doutorado
abrem inscrições

Planeta Som: som e luz para sua festa

Programa reduz poluição por agrotóxicos

· OUVE SOM
Nas férias, curta mais as 
conversas em família.  Por-
que escutar bem faz toda 
a diferença. Agende uma 
avaliação sem compromisso 
na Ouve Som - Aparelhos 
Auditivos. Só na Ouve Som 
você pode financiar em até 
72 vezes. A Ouve Som está na 
rua 28 de Setembro, nº 425, 
em Santa Cruz do Sul.

· FUNILARIA CAVALHEIRO
Com mais de 27 anos de 
experiência no mercado de 
funilaria, a Cavalheiro tem o 
que você precisa: desde coi-
fas, calhas, capa muro, alge-
rosas. Visite a empresa e faça 
seu orçamento. A Funilaria 
está localizada na rua Dona 
Carlota, nº 468 (fundos), no 
Faxinal, em Santa Cruz do 
Sul. Os telefones para con-
tato são (51) 99789-1263 
ou 98122-2169.

· ARTEK
A ArTek Ar-condicionado e 
elétrica está a sua disposi-
ção para instalação, manu-
tenção e limpeza de ar-con-
dicionados. Na instalação 
você ainda conta com três 
anos de garantia. A ArTek 
também realiza o serviço 
na parte eétrica em geral, 
como troca de resistências, 
porteiro eletrônico, inter-
fone, fechadura eletromag-
nética, servidor, no break, 
telefonia, dados, imagem 
e, ainda, manutenção em 
portões eletrônicos, imper-
meabilização de lajes. Faça 
seu orçamento sem com-
promisso. O telefone é 951) 
99751-8578 ou ainda entre 
em contato por e-email: 
wagnerartek0@gmail.com .

· TIPUANAS É dEz
Para comemorar os 10 anos, 
a Comercial Tipuanas está 
com uma super promoção: 
Tipuanas é Dez. Para parti-
cipar é fácil. A cada R$ 100 
em compras você, cliente, 
ganha um cupom. Serão 
sorteados um Fiat Mobi zero 
quilômetro e duas tvs. O sor-
teio será no dia 29 de junho, 
quando ocorre a festa de 
aniversário e reinauguração 
da matriz, que irá apresentar 
um novo layout. A matriz 
está situada na rua Ernesto 
Wild, nº 530 e os telefones 
para contato são: (51) 3718-
2900 ou 3718-1018. A filial 
fica em Ferraz. Contato pelo 
número 99506-8121.

Mais de 15 milhões de embalagens vazias tiveram destino correto
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ECONÔMICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público nº 279/2019 –
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 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDA-
TOS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, em atendimento à 
Portaria nº 12.904/2019, Edital de Homologação nº 115/2015, prorroga-
do pelo Decreto nº 5.452/2017 e Edital de Homologação nº 229/2018, 
para provimento de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Re-
gime Estatutário, conforme segue:

 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO – CONCURSO N.º 133
Clas. Nome
53º SOLANGE SCHIPPER
54º KAREN EDIANE WACHTER GARCIA
55º LEILA LOPES DA FONTOURA

AGENTE ADMINISTRATIVO  – CONCURSO N.º 148
Clas. Nome
7º ANGELA PATRÍCIA RAFFLER

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CONCURSO N.º 150
Clas. Nome
23º EDER SELVIO DA COSTA
24º KAREN EDIANE WACHTER GARCIA
25º DELMAR NELSON FUMAGALI LIESENFELD

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 Admi-
nistração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nes-
tor 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, 11 de janeiro de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Há mais de 30 anos, a Pla-
neta Som torna o seu evento, 
seja qual for, mais divertido, 
iluminado e contagiante, 
através dos serviços de so-
norização e iluminação. Tam-
bém trabalha com telões, TVs  
e pista de led. A empresa tem 
em seu diferencial a pontua-
lidade, ótimos DJs, trabalho 
com equipes atualizadas, sem 
contar no ótimo atendimento.

A Planeta Som é de Santa 
Cruz do Sul, mas atende toda 
a região. Para saber mais 

sobre a empresa, bastar con-
tatá-la. O telefone de contato 
é (51) 99809-6560, com Paulo 
Ross e o e-mail:  planetasome-
luz@yahoo.com.br . 

Você ainda pode acompa-
nhar a página no Facebook: 
Planeta Som. Lá, você vai 
conhecer um pouco mais do 
trabalho realizado pela em-
presa, que já foi responsável 
por festas de 15 anos, forma-
turas, casamentos, festas de 
fim de ano de empresas, entre 
outros eventos sociais.

A Universidade de San-
ta Cruz do Sul (Unisc) está 
com inscrições abertas para 
os processos complementa-
res de cinco programas de 
pós-graduação stricto sensu: 
Administração (mestrado), 
Letras (mestrado e doutora-
do), Promoção da Saúde (mes-
trado), Sistemas e Processos 
Industriais (mestrado) e Tec-
nologia Ambiental (mestrado 
e doutorado). Os interessados 
devem se inscrever pelo site 
de cada programa.

Tanto para os mestrados 
quanto para os doutorados, 
a Unisc oferece a opção de 
financiamento próprio (Cre-
dipós) ou por meio das coo-
perativas de crédito Sicredi 
e Unicred. No caso de pa-
gamento à vista dos cursos, 
o desconto concedido é de 
15%. O início das aulas de 
todos os programas será no 
mês de março.

NOVOS CURSOS
A Unisc também está com 

inscrições abertas para dois 
novos cursos aprovados re-
centemente pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes), o Doutorado em 
Promoção da Saúde e o Mes-
trado Profissional em Psicolo-
gia. Para o primeiro, o prazo 
de inscrição segue até o dia 
17 de março, pelo site www.
unisc.br/ppgps. Já para o 
segundo curso, as inscrições 
estão abertas até 29 de mar-
ço, pelo site www.unisc.br/
ppgpsi ou pessoalmente na 
Central de Atendimento da 
Unisc, no bloco 5 (no caso de 
envio da documentação via 
Sedex, a postagem deve ser 
feita até o dia 22 de março). 
Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones (51) 
3717-7602 (Promoção da Saú-
de) e 3717-7389 (Psicologia).    

Esta sexta-feira, dia 11, é 
o Dia do Controle da Polui-
ção por Agrotóxicos, data 
criada para conscientização 
da população quanto aos 
riscos causados pelo uso in-
discriminado de defensivos. 
No setor do tabaco, uma 
grande contribuição à causa 
é realizada pelo programa 
de Recebimento de Embala-
gens Vazias de Agrotóxicos, 
desenvolvido há 18 anos pelo 
Sindicato Interestadual da 
Indústria do Tabaco (Sindi-
Tabaco) e que já possibilitou 
a correta destinação de mais 
de 15 milhões de embalagens.

O programa permite o 

recebimento das embalagens 
vazias de agrotóxicos usadas 
nas propriedades pelos pro-
dutores de tabaco integrados. 
Por meio da coleta itinerante, 
duas equipes percorrem ro-
teiros distintos, abrangendo 
todas as regiões produtoras 
de tabaco do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina. Os 
produtores rurais recebem, 
previamente, convites en-
tregues pelos técnicos das 
empresas associadas ao Sin-
diTabaco, com informações 
sobre locais, datas e horários 
do recebimento. Além disso, 
a coleta conta com um soft-
ware desenvolvido especial-

mente para o Programa, para 
armazenamento das informa-

ções e o acompanhamento da 
operação em tempo real.


