
Em três dias, 22 notificações
Após divulgação sobre o reforço da fiscalização em terrenos sujos de Vera Cruz, aumenta número de denúncias
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De terça até quinta, fiscalização emitiu 22 notificações e recebeu três denúncias ao dia
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BAILES E FESTAS

· SOCIEDADES
As diretorias das Socie-
dades Primavera Augusta 
Vitória, Sempre Avante, 
Bolão União e Victória 
avisam os sócios que do-
mingo, dia 27, vão para 
Linha Sapé, em Venâncio 
Aires. Ônibus às 12h15min 
de Vera Cruz para Dona Jo-
sefa, passando pela Kopp, 
Nacional, Fim da Linha, 
Cipriano de Oliveira, rua 
Getúlio Vargas, praça, Cai-
xa D’Água, Eduardo Zinn 
até a festa.

· ALMOÇO
A Comunidade Católica 
São Francisco promove 
almoço no dia 10 de fe-
vereiro. Às 9 horas cele-
bração, após almoço no 
valor de R$ 25 (adulto) e 
de R$ 12 (crianças de seis 
a 12 anos). No cardápio, 
churrasco de gado, porco, 
saladas diversas. À tarde 
reunião dançante. Ante-
cipados com Danilo, pelo 
telefone (51) 98022-2378 
ou Alvício, pelo telefone 
99844-3933.

· JOGO
A Sociedade Mista Unidos 
do Centro Ecumênico de Li-
nha Sítio comunica que ha-
verá jogo no sábado, dia 26 
de janeiro, entre os sócios, 
com início às 14h30min.

AGENDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os membros da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais na Agricultura Familiar de Vera Cruz, escolhidos em Assembleia 
Geral no dia 29 de novembro de 2018, no uso de suas atribuições Es-
tatutárias e Regimento Eleitoral, convocam os associados quites com 
a tesouraria, e dando prosseguimento aos Editais de Convocação de 
Eleições, publicados no dia 04 de janeiro de 2019 e 18 de janeiro de 
2019, para uma ASSEMBLEIA GERAL no dia 14 de fevereiro de 2019, 
no CLUBE CULTURAL E ESPORTIVO VERA CRUZ, às 09:30 horas em 
primeira convocação e às 10:00 horas em segunda e ultima convocação, 
para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:
ELEIÇÃO DIRETORIA, SUPLENTES e CONSELHO FISCAL, SU-

PLENTES.

VERA CRUZ/RS, aos 25 de janeiro de 2019.

Comissão Eleitoral  
LUCIANA DE BRUM HEIDERICH JOST 

GILSON ADRIANO BECKER
MARINES JAKELINE ROCKENBACH ZIEBELL      

Bastou o Poder Público de 
Vera Cruz anunciar o reforço 
na fiscalização quanto aos 
terrenos baldios que necessi-
tam de roçadas, com direito 
a notificação e multa aos pro-
prietários, que as denúncias 
aumentaram e o volume de 
vistorias indicam isso. De 
terça-feira - quando o Nosso 
Jornal publicou - até a tarde de 
ontem, quinta-feira, foram 22 
notificações a proprietários de 
lotes. Eles possuem o prazo de 
um mês para providenciar a 
roçada e a limpeza do terreno 
e, assim, evitar de pagar R$ 
442,50 (multa de R$ 119,85, 
mais o valor da limpeza, que 
neste caso será realizada pelo 
Município, de R$ 322,65). Em 
média, são três novas denún-
cias ao dia para a Prefeitura.

Os fiscais da Prefeitura 
Adriana de Vargas e Jefferson 
Grehs percorrem os lotes e 
alegam que costumam receber 
as denúncias e após confe-
rem, no endereço indicado, 
a realidade do terreno e, se 
realmente condiz com a ava-
liação da notificação, é feita a 
identificação do proprietário 
para que receba o alerta. Se 
em 30 dias continuar sujo, 

com aspecto de abandono, vai 
pesar no bolso. 

A medida foi reforçada nes-
ta época porque a incidência 
de chuvas e o forte calor, típico 
do verão, trazem problemas 
para quem mora ao lado de 
terrenos baldios. O clima favo-
rece o crescimento de plantas 
e pragas e com isso, o apa-
recimento de animais, como 
cobras e aranhas, e insetos. 
Mas como a grama e as vege-

Campanha de premiação da Prefeitura de Vera Cruz define datas de sorteio

CALENDÁRIO

PELA PLATAFORMA DO NOTA FISCAL GAÚCHA

A Prefeitura de Vera Cruz 
anuncia reforço na campanha 
de premiação através do uso 
da plataforma do Programa 
Nota Fiscal Gaúcha, do Es-
tado do Rio Grande do Sul. 
Com isso, não será lançada 
nova edição do Nota na Mão, 
Mais Saúde e Educação. O 
decreto nº 6.055, de 22 de ja-
neiro de 2019, prevê sorteios 
a partir do mês de maio, 
com premiação em dinheiro. 
Desde maio de 2018, todos os 
meses, a Prefeitura vem sor-
teando valores por meio do 
NFG. Para concorrer, basta se 
cadastrar no site do progra-
ma e, ao efetuar uma compra 
nos estabelecimentos, inserir 
o CPF. Assim, quem compra 
em Vera Cruz, concorre duas 
vezes: uma pela Prefeitura e 
outra pelo próprio programa 
estadual. 

2019
Maio: 
1º prêmio - R$ 250; 2º - R$ 250; 3º - R$ 250; e 4º - R$ 250;
Junho: 1º prêmio - R$ 1 mil; 2º - R$ 1 mil; 3º - R$ 500; 4º - R$ 
500;
Julho, agosto, setembro, outubro e novembro: 
quatro prêmios de R$ 250 em cada mês;
Dezembro: quatro prêmios de R$ 1 mil cada; 
e dois prêmios de R$ 500 cada.

2020
Janeiro, fevereiro, março e abril: 
quatro prêmios de R$ 250 em cada mês.

Os prêmios devem ser retirados em até 90 dias da data da 
homologação do sorteio, na Prefeitura, avenida Nestor 
Frederico Henn, 1645.

tações crescem rapidamente 
em função do clima, os fiscais 

também alertam para o bom 
senso na hora de denunciar.

Ainda, frisa o secretário 
de Finanças, Marcos Ivan 
dos Santos, a premiação em 
dinheiro oportuniza ao con-
templado gastar onde quiser, 
seja na compra de algum 

item, seja no pagamento de 
eventual dívida. Com 50 
prêmios ao longo do ano, 
frisou ele, essa sistemática 
se torna mais prática, eco-
nômica e ainda contempla a 

mais pessoas, em relação ao 
Nota na Mão, Mais Saúde e 

Educação, que deixa de ser 
realizado.

O secretário de Obras, Gilson Becker, afirma que mesmo nesse 
período de calor e umidade, em que a vegetação cresce rapida-
mente, as limpezas nas áreas públicas estão sendo feitas rotinei-
ramente e intensificadas. E a população também pode e deve 
fazer a sua parte na manutenção da limpeza, simplesmente não 
descartando resíduos de qualquer natureza no ambiente. Áreas 
verdes não são depósito de lixo. A comunidade também pode 
sugerir locais públicos onde enxerga necessidade de manuten-
ção com roçadas, a parceria é constante.


