
Sorteio quer aumentar
vendas para maio
Campanha Viva aqui, Compre Aqui alusiva ao Dia das Mães vai distribuir
oito prêmios ofertados por empresas vera-cruzenses. Sorteio será dia 14
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ACISA

Campanha quer incrementar movimento nas lojas locais

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2019

PREMIAÇÃO

O comércio vera-cruzense 
quer intensificar as vendas 
para o segundo período mais 
lucrativo do ano, o Dia das 
Mês. Para isso, a Associa-
ção Comercial, Industrial, 
Serviços e Agropecuária de 
Vera Cruz - Acisa acaba de 
divulgar a nova edição da 
campanha “Viva aqui, Com-
pre aqui”, com denominação 
da promoção como Minha 
mãe é nota mil. 

A Campanha de Dia das 
Mães quer dar ao comércio 
vera-cruzense, em especial às 
lojas que aderirem ao projeto, 
a oportunidade de incremen-
tar suas vendas relacionadas 
a esta data especial, que se 
caracteriza com um volume 
de vendas expressivo, justifi-
ca a entidade. Para incentivar 
os clientes a comprarem no 
comércio vera-cruzense, a 
Acisa vai sortear no dia 14 de 
maio oito prêmios (veja box). 

A Acisa tem entre os seus 
objetivos incentivar para que 
os moradores comprem em 
Vera Cruz para valorizar seus 
conterrâneos e amigos e tam-

 1º prêmio: Dia de Rainha 
patrocinado pela Casa da 
Beleza
2º prêmio: relógio feminino 
patrocinado pela Joalheria e 
Ótica Lyra (Marca EURO mo-
delo EU2035FHO/2X)
3º prêmio: papel de parede 
colocado pela Casa das Tintas
4º prêmio: vale-compras de 
R$ 200 na Joalheria e Ótica 
Kothe Vera Cruz
5º prêmio: vale-compras de 
R$ 150 na loja Sapatu’s Görck
6º prêmio: vale-compras de 
R$ 150 na Farmácia Schmitt
7º prêmio: vale-compras de 
R$ 150 na Loja Lersch 
8º prêmio: uma torta de R$ 
90 da Padaria Roque Schuh

bém para que a reciprocidade 
possa ser cobrada dos órgãos 
públicos para atender os seus 
munícipes, frisa o presidente 
da entidade, Ubirajara de 
Almeida. “O Dia das Mães 
representa, sim, uma data 
muito especial não só para 
o comércio e sim para toda a 
cadeia de produção. A cam-
panha tem o objetivo de pre-
sentear as mães premiadas, 
mesmo sabendo que todas as 
mães são especiais. Como ano 
passado, serão valorizadas 
todas as mães, ou seja, tanto 
do meio urbano como rural. 
O Dia de Rainha é o prêmio 
mais importante, pois enal-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 291/2019 –
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 
12.968/2019, 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 SERVIÇOS GERAIS  – CONCURSO Nº 150
Classificação	 Nome
27º  JONATAS MOREIRA 
PROFESSOR ÁREA 1  – EDUCAÇÃO INFANTIL
CONCURSO N.º 154
Classificação	 Nome
24º  ANA PAULA MACHADO MOENKE
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	nomea-
dos devem se apresentar na Secretaria Municipal de Administração 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 renuncia à posse no referido cargo e será tornado 
sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

tece a excelência feminina”, 
completa ele.

A equipe da Acisa vai vi-
sitar as empresas para buscar 
adesões, mas quem já quiser 
fazê-la, pode contatar com a 
entidade e solicitar os cupons 
da promoção. Cada 500 uni-
dades de cupons tem o custo 
de R$ 50. Ainda, cada loja 
participante recebe um cartaz 
para expor na sua loja e po-
derá adquirir mais unidades.

Os apoiadores desta pro-
moção são: Casa da Beleza, 
Sapatu’s Görck, Joalheria e 
Ótica Lyra, Farmácia Schmitt, 
Casa das Tintas, Joalheria 
e Ótica Kothe, Loja Lersch 
e Padaria Roque Schuh. Os 
cupons serão entregues nas 
empresas que aderirem à 
promoção a partir do dia 20 
de março, quarta-feira. 

| Nesta sexta-feira, dia 15, às 20 horas, a Juventude Evan-
gélica de Ferraz, tem o seu encontro (IECLB).

| Sábado, dia 16, às 14 horas, o encontro das Servas. Do-
mingo, dia 17, culto com a santa ceia, na quarta-feira, dia 20, 
culto na escola Gonçalves Dias, às 20 horas, e na quinta-feira, 
dia 21, em Vila Progresso, reunião do Distrito (DIVARP), às 
19h30min (IELB).

| Sábado, dia 16, a Juventude Evangélica Luterana de Ferraz 
promove seu baile anual no pavilhão da comunidade, com a 
banda Modello e Sandro Coelho. Ingressos antecipados na loja 
Mutante, Posto Central de Ferraz, mercado Gabe Redefort de 
Vale do Sol e no mercado Seelig de Ferraz.

| Devido ao mau tempo, a fase das oitavas de final do Cam-
peonato Regional de Futebol Sete Gol de Placa foi cancelada. 
Neste sábado, além dos dois jogos pela categoria sub-18, que 
inicia às 13 horas, teremos a partir das 15 horas os seguintes 
confrontos: Atlântico x Soldas Bolgrin; Quilmes x Personal/
Car; Formosa x Sem Compromisso; e Junção Esportiva x Pu-
mas/ Ferraz.

| O E.C. Independente lidera o Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo e recebe neste domingo, dia 17, o Entre Rios, 
pela quarta rodada, a partir das 14 horas, em Vila Progresso.

| A diretoria da Sociedade de Damas Sempre Viva convida 
as sócias para jogo de bolão de mesa neste sábado, dia 16, às 
14 horas, na sede do Independente. Após o jogo será servido 
chá para as sócias.

| A equipe da ESF de Vila Progresso, com o apoio de parcei-
ros, realizou atividade em homenagem às mulheres no último 
dia 8, com a distribuição de flores e brindes.

| A diretoria da Comunidade Católica Sagrada Família inten-
sifica os preparativos para a quermesse do dia 24 de março, 
com animação da Banda Champion e Sensação. Diversificada 
programação.

| A Sociedade Mista Unidos de Linha Sítio comemora 25 
anos de fundação, com encontro de sociedades no dia 31 de 
março, no Centro Ecumênico de Linha Sítio, com animação da 
Banda Bier Fest.

| Neste domingo haverá celebração na Igreja Imaculada 
Conceição, às 9 horas, com encontro de preparação para a 
Páscoa. A participação da comunidade será fundamental, pois 
é preciso ficar atualizado com as questões cristãs, ainda mais 
para quem é dirigente de Comunidade.

| A equipe do Águia/Nacional e Juventude Unida jogou 
pelo Campeonato Municipal de Futebol de Campo no último 
domingo, em Linha Henrique D’Ávila, quando enfrentou o 
Juventude. Na equipe reserva foi derrotado por 4 a 0, com 
participação da fraca arbitragem. Nos titulares, venceu por 
2 a 1, com dois gols de Redondo. Já neste domingo, o jogo 
será em casa, no campo do Águia, contra o Clube Vera Cruz. Os 
atletas da equipe reserva devem estar no campo às 13h30min 
e os titulares às 15h30min. 

| Pelo campeonato Gol de Placa, a AERC Juventude Unida 
joga no sábado, dia 23, pelas oitavas de final contra o Ewaldo 
Prass, às 16 horas. Os atletas devem estar no local às 15h45min.

| Pensamento: “Princípios do sucesso: Ter um ideal e lutar 
por ele; Evitar pequenas capitulações cotidianas; elas prece-
dem as grandes; Saber com exatidão o que se quer começar; 
Nunca superestimar suas possibilidades, nem tampouco 
subestimá-las; Não confundir ansiedade com rapidez; Ter 
paciência e esperar; Fazer muito bem o que se tem a realizar.”


