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Bombeiros farão nova vistoria
Visita está agendada para esta manhã e definirá o futuro das aulas na João Carlos Rech, que está interditada
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Ontem, Prefeitura realizou o isolamento da área com tapumes

Quarta-feira foi de atividades no ginásio; quinta e sexta sem aulas

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

PROBLEMAS ESTRUTURAIS

CPERS vai mudar de endereço
SANTA CRUZ

· MAMÃE CRIANÇA 
O horário de abertura do 
Espaço Mamãe Criança, que 
funciona anexo à Secreta-
ria de Saúde de Vera Cruz, 
mudou. Os atendimentos 
iniciam às 7h30min e não 
mais às 7 horas. Já o Posto 
Central segue com os horá-
rios normais.

· EXCURSÃO
Para o dia 13 de março, a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Rural de Vera Cruz organiza 
excursão para a Expodireto, 
em Não-me-toque. A saída 
será às 6 horas, da Secretaria. 
E o retorno está previsto para 
as 16h30min. As inscrições  
podem ser feitas na Secre-
taria e são limitadas. Mais 
informações pelo telefone 
(51) 3718-1039.

· DIA DA MULHER
A 4ª edição da Corrida e Ca-
minhada da Mulher está com 
as inscrições abertas. O even-
to ocorre no dia 9 de março, 
a partir das 14h30min, na 
Praça José Bonifácio, em 
Vera Cruz. As inscrições são 
pela internet, no site www.
ucrsm.com/4corridaecami-
nhadadeveracruz, até o dia 3 
de março. O valor é de R$ 45 
e pode ser pago por boleto 
bancário ou com cartão de 
crédito, através do PagSegu-
ro, com acréscimo de R$ 5.

· QUERMESSE
A Comunidade Imaculada 
Conceição, de Dona Jose-
fa, prepara sua tradicional 
quermesse anual. Será no 
dia 3 de março, com missa às 
10 horas e almoço ao meio-
dia. No cardápio, churrasco, 
gado, porco, galeto e saladas 
diversas, com sobremesa. 
O valor é de R$ 25 (inteiro) 
e de R$ 15 (meio). À tarde, 
reunião dançante com as 
bandas Acordes de Ouro e 
Kamarillia. Mais informações 
com Sílvia, pelo telefone 
(51) 3718-1288.

· QUERMESSE
A Comunidade São Luís, de 
Linha Floresta, realiza tra-
dicional quermesse neste 
domingo, dia 24. 10 horas, 
missa festiva; às 11h30min, 
almoço com buffet variado 
e carne servida nas mesas; 
às 15 horas, a alegria fica por 
conta da banda Kattivah.

BAILES E FESTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 287/2019 –
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 
12.940/2019, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento de 
cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os 
seguintes cargos: 

Agente Comunitário de Saúde  – Concurso nº 149 – Micro área 1
Classificação	 Nome
1º	 	 DIRCE	INÊS	RODRIGUES

PROFESSOR ÁREA 1  – EDUCAÇÃO INFANTIL
CONCURSO	N.º	154
Classificação	 Nome
23º	 NOEMIA	KLEIN

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, 22 de fevereiro de 2019.
GUIDO HOFF,

Prefeito Municipal.

O primeiro dia letivo para 
cerca de 280 alunos da Escola 
João Carlos Rech, de Vera 
Cruz, foi junto ao ginásio 
poliesportivo do Parque 
de Eventos. Isso porque o 
educandário foi interditado 
pelo Corpo de Bombeiros 
após apresentar problemas 
estruturais. O município re-
cebeu por volta das 17 horas 
de quarta-feira o laudo de 
uma empresa de engenharia 
de Santa Cruz - documento 
exigido pela corporação para 
que nova vistoria aconteça e 
então libere ou não a escola 
para funcionamento.

Esse laudo, segundo o 
secretário municipal de Edu-
cação, Cláudio Stoeckel, foi 
entregue aos Bombeiros on-
tem. Segundo ele, a empresa 
apontou que as escoras de 
madeira deverão ser substi-
tuídas por estruturas de me-
tal e que essa área deve ser 
isolada. Ainda nesta quinta, 
o Município realizou o iso-
lamento com tapumes. A es-
trutura danificada é bem em 

frente à Sala de Recursos da 
escola. Assim, a sala também 
está com a entrada bloquea-
da - mas o atendimento às 
crianças será feito na biblio-
teca. Conforme Stoeckel, os 
bombeiros devem fazer nova 
vistoria hoje pela manhã. 
Após isso, o futuro das aulas 
será decidido.

Ontem, a escola não teve 
aulas. Hoje, novamente os 
alunos devem permanecer 
em casa. “Acredito que após 
o isolamento que realizamos, 
os bombeiros irão liberar a 
escola para que a gente possa 
iniciar as aulas na segunda-
feira”, projeta o Secretário, 
que cita a necessidade de 
uma reforma geral no edu-
candário, que apresenta infil-
trações em diversos pontos. 
“Essa, porém, é uma reforma 
que depende de mais recur-
sos e ainda é estudada. Já a 
exigida pelo laudo, classi-
ficada como urgente, será 
feita tão logo seja possível. 
É preciso apenas ver a parte 
legal, se é permitido fazer 
sem processo licitatório. Se 
a lei exigir, vai demorar um 
pouco mais”, observa ele.

Na tarde de quarta-feira, 
dia 20, a direção do Cpers/
Sindicato de Santa Cruz, 
juntamente com a direção 
do 18º núcleo, concluiu a 
compra de uma nova sede. 
O 18º núcleo deixará a rua 
Tenente Coronel Brito, 1000, 
e se mudará para a rua Sete 
de Setembro, 327, salas 203 
e 204. A entidade continuará 
em uma área central de San-

ta Cruz, tendo em vista que 
o 18º núcleo representa qua-
se três mil trabalhadores da 
educação de 15 municípios.

AS SEDES
Essa é a nona de 17 sedes 

que estão sendo adquiridas 
pela atual gestão da direção 
do sindicato, presidido pela 
professora Helenir Aguiar 
Schürer. A mudança deve 
acontecer no próximo mês.
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