
Combate ao borrachudo ganha força
Equipe da Vigilância Sanitária local se adequou às resoluções que normatizam uso de produtos na água
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Medidor fixo de vazão foi construído no Arroio Dona Josefa

ENTENDA

NEGOCIAÇÕES

CONTROLE

10ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2019GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Edital de Concurso Público  nº 284/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua 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 
12.925/2019, Edital de Homologação nº 145/2015, prorrogado pelo De-
creto nº 5.584/17, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento 
de cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para 
os seguintes cargos: 

AUXILIAR DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
CONCURSO Nº 142
Classificação	 Nome
3º  EDUARDO MEIRA PILAU

PROFESSOR ÁREA 1 – ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL - CONCURSO N.º 153
Classificação	 Nome
6º  PAULO ROBERTO CORREIA GLASORESTER  

PROFESSOR ÁREA 1  – EDUCAÇÃO INFANTIL
CONCURSO N.º 154
Classificação	 Nome
20º  MAIARA MELINA KESSLER  
21º  MARGARETE SLIM DE ALMEIDA 
22º  LIVIA MICHELI DA SILVA

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 Adminis-
tração 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 renúncia à posse no referido cargo e 
será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

O Município de Vera Cruz 
agora faz parte do Programa 
Estadual de Controle do Si-
mulídeo, inseto popularmente 
conhecido como borrachudo. 
Para poder controlar o mos-
quito, a Vigilância Sanitária 
local precisou se adequar 
ao que preveem resoluções 
do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (Conama) 
e da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam), 
que normatizam a utilização 
de produtos em ambientes 
hídricos. O Programa possui 
licenciamento ambiental para 
a prática.

Desde o ano passado, Vera 
Cruz trabalha para atender a 
Norma Técnica da Secretaria 
de Estado da Saúde e seguir 
o padrão dos demais mu-
nicípios. Uma das medidas 
tomadas foi a implantação de 
uma calha, construída pela 
Secretaria de Obras, Sanea-
mento e Trânsito, logo acima 
da cascata, para a medir a 

vazão do Arroio Dona Josefa. 
Essa medida serve de base 
para calcular a dose do bioin-
seticida BTI, que age contra a 
larva do mosquito. 

Técnicos do Centro Esta-
dual de Vigilância em Saúde/
Divisão de Vigilância Am-
biental em Saúde estiveram 
em Vera Cruz nesta terça, dia 
5, e quarta-feira, dia 6, para 
orientar os servidores do mu-
nicípio e realizar a medição de 
cerca de 20 pontos. Nestes lo-
cais será feita correlação para 
aplicação do larvicida bioló-
gico, através de uma tabela 
de informática que informa o 
percentual a ser utilizado em 
cada ponto, já que a dose varia 
com a quantidade de vazão 
do local, o que proporciona, 
ainda, economia de produto.

Conforme o coordenador 
da Vigilância, médico veteri-
nário André Mello Sant’Anna, 
o Município está desde a 
metade do ano passado sem 
aplicar BTI. A retomada da 

aplicação deve ocorrer nos 
próximos dias. Antes disso, 
serão realizados encontros 
com os agricultores que fazem 
a aplicação nas propriedades. 
“A partir de agora é com a 
gente. Os técnicos do Estado 
nos passaram como devem 
ser feitas as medições e a 
aplicação correta do produto. 
Temos que orientar os pro-
dutores rurais cadastrados no 
Programa a aplicar o produto, 
algo que deve ser feito em 
um mesmo dia em todos os 
pontos, para maior eficácia 
do produto.

O agente de combate a 
endemias, Jorne Petry, res-
salta que apesar da picada 
incomodar a população e os 
turistas que procuram balneá-
rios no interior do município 
neste período mais quente, o 
borrachudo não é transmis-
sor de doenças na Região Sul 
do País. Da mesma forma, o 
produto que combate a larva 
do mosquito não é tóxico. 

O BTI - Bacillus thuringiensis 
israelenses, é feito da proteína 
produzida pela bactéria, o que 

não polui e não causa danos à 
saúde de humanos, animais 
ou vegetais. 

Duas questões de consciência ambiental ajudam a reduzir 
os problemas com os borrachudos. O inseto se desenvolve 
em local raso, a partir de larvas que se prendem em pedras, 
folhas e resíduos que ficam até 15 centímetros da superfície 
da água corrente. Plásticos e outros rejeitos que acabam 
chegando aos arroios ajudam na proliferação do mosquito. O 
borrachudo prefere áreas de mata, mas chega às residências 
em razão do desmatamento. 

Lojistas querem Havan e acordo individual
Empresários participaram, 

na manhã desta quarta-feira, 
dia 6, de uma assembleia com 
o Sindilojas para debater a 
abertura das lojas nos domin-
gos e feriados. O encontro 
ocorreu após os comerciários 
votarem contra esta medida. 
Os presentes foram a favor da 
Havan, mas acreditam que a 
loja deve negociar diretamente 
com o Sindicato dos Comerciá-
rios, em um acordo individual 
que deve ser aplicado apenas 
aos seus futuros funcionários, 
já que os lojistas de Santa Cruz 
não têm interesse em abrir aos 
domingos e feriados. Agora, a 
decisão é levada ao Sindicato 
dos Comerciários para iniciar 
as negociações.

O presidente do Sindilojas, 
Mauro Spode, disse que o 
sindicato tinha a preocupação 
que os lojistas fossem contem-
plados com o acordo e acredita 
que a decisão de hoje foi sen-
sata. “Como isso é uma novi-
dade em Santa Cruz, os lojistas 
optaram em decidir a adesão 
ou não a partir de novembro, 
que é a nossa data-base. O 
mais importante foi a decisão 
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Empresários não querem abrir aos domingos e feriados

unânime de ter a Havan na 
cidade. Para o Sindilojas nos 
dá tranquilidade maior para 
as negociações com a Havan.”

POR MAIS EMPREGOS
Tania Traesel, proprietá-

ria de uma loja de lingeries, 
disse ser a favor da proposta. 
“Foi um encontro impor-
tante, a vinda da Havan vai 
gerar emprego e renda para 
a cidade, mas entendemos 
que deve haver um acordo 
específico entre a Havan e o 
sindicato. Nós, pequenos lo-
jistas, não temos interesse em 
abrir domingos e feriados. No 
entanto, lá em novembro, na 
nossa negociação, podemos 

ver datas especiais para o fim 
de ano”, ressalta.

Roni Schuh, presidente 
da Associação Comercial de 
Materiais de Construção do 
Vale Rio Pardo (Acomac), diz 
que a categoria é a favor da 
vinda, pois vai incrementar o 
comércio e atrair ao turismo 
na cidade. “É uma competição 
saudável que vai incrementar 
e qualificar o vendedor. Lem-
bro quando o Big Supermer-
cado chegou em Santa Cruz, 
havia o medo que outros 
mercados quebrassem, mas o 
que se viu foi o contrário, se 
reinventaram, cresceram, foi 
um impulso”, destacou.


