
É de Candelária a Musa do Sol 2019
Foi neste domingo, dia 

3 de fevereiro, que a Praia 
Carlos Larger, a Prainha 
de Candelária, lotou para 
conferir a beleza da mu-
lher gaúcha na final do 
33º Musa do Sol, consi-
derado o maior concurso 
de beleza do verão no Rio 
Grande do Sul. Dentre 
32 jovens participantes, 
o título máximo ficou em 
casa. A candelariense Júlia 
Gularte foi eleita a Musa 
do Sol 2019. A primeira 

princesa é Amanda Bren-
ner Rodrigues, de Santa 
Maria; a segunda princesa 
escolhida foi Michaella 
Eduarda Sidegun, de Sapi-
ranga, e a musa fotogenia 
é Patrícia Ferreira Heberle, 
do município de Campo 
Bom.

O evento é realizado 
em parceria entre o jornal 
Folha de Candelária e a 
Prefeitura. Ao longo do 
fim de semana, as meninas 
participaram de ensaios, 

conheceram pontos tu-
rísticos do município de 
Candelária, se reuniram 
com jurados e mostraram 
a beleza e o bronze do ve-
rão na passarela. 

Santa Cruz do Sul ti-
nha como representante 
Gabriela Holzschuh, Vera 
Cruz  torceu por Silvana 
Machado e Vitória Lemos 
Veiga representou Venân-
cio Aires. Confira mais 
imagens na coluna social 
de sexta-feira!
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· SANTA CRUZ
Desde o dia 1º, os servidores da Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Transparência (SEAT) de Santa Cruz passaram 
a efetuar o registro do ponto através de novos aparelhos de 
biometria. Três equipamentos de leitura, mais simples e 10 
vezes mais econômicos que os tradicionais, foram adquiridos 
pela prefeitura. Os dispositivos estão em fase de testes e até 
o final deste ano, a ideia é que todas as áreas e repartições 
municipais contem com o novo sistema.
De acordo com o prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, a 
adoção do ponto biométrico eletrônico atende a uma neces-
sidade de modernização da gestão. Através deste sistema os 
dados dos servidores são armazenados de forma sistematiza-
da e o acesso a estas informações ocorre de forma facilitada 
para as chefias imediatas, recursos humanos e órgãos de 
controle. “A gente vive um novo momento na administração 
pública, portanto é natural e irreversível que caminhemos 
rumo a processos cada vez mais transparentes”, disse.
A biometria será totalmente integrada e gerenciada pelo 
sistema da folha e as ocorrências de ponto na folha e a 
contabilização do banco de horas serão automáticas. Os 
equipamentos serão instalados em locais de fácil acesso às 
dependências dos órgãos da administração e vão substituir 
os dispositivos atuais – batida manual, batida eletrônica com 
cartão, biometria tradicional e livro ponto - na marcação da 
entrada e saída e dos intervalos de almoço dos servidores. 
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