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Além dos sorteios, o grupo deve promover, ainda 
neste ano, um ato de solidariedade. A ideia é 
arrecadar valores mensais, criando um fundo para 
ações voluntárias, para, no final do ano, doar a 
quantia para alguma entidade.

O reajuste de 9,57% definido pelo Sindicato dos 
Taxistas de Santa Cruz (Sinditáxi) desagradou grande 
parte da categoria. A questão foi tema de reunião na 
semana passada. Os profissionais, em sua maioria, 
são contra a proposta e querem que a tarifa se 
mantenha como está. Um abaixo-assinado já conta 
com centenas de assinaturas e deve ser entregue até 
o final desta semana para o Secretário de Transporte 
e Serviços Urbanos, Gerson Vargas. O objetivo é 
barrar o aumento.

SOLIDARIEDADE

REUNIÃO

Ajevec organiza 
palestra para 
quinta-feira

InterAgir será 
no sábado,
em Santa Cruz

EMPREENDEDORES

NO MAUÁ

Na quinta-feira, dia 23, 
a Associação dos Jovens 
Empreendedores de Vera 
Cruz (Ajevec) promove 
palestra junto ao Espaço 
Feliz Casa de Festas. Com 
o tema “Como fazer sua 
empresa ter sucesso, es-
truturando um plano de 
negócios e colocando-o 
na prática”, o palestrante 
será o consultor Fábio 
Weber, da empresa Negó-
cios na Prática. Os ingres-
sos para associados, bem 
como para a comunidade, 
é um quilo de alimento 
não perecível, que será re-
passado à Liga Feminina 
de Combate ao Câncer, de 
Vera Cruz, ou um agasa-
lho, que será destinado 
ao Rotary Club de Vera 
Cruz. A palestra inicia às 
19h50min.

Já adquiriu seu ingres-
so para mais um Inte-
rAgir? O evento será no 
sábado, dia 25, no Teatro 
do Colégio Mauá, em 
Santa Cruz, e contará com 
a presença de Antonio 
Medeiros, Arthur Shinya-
shiki e Eduardo Shinya-
shiki. Eles irão tratar de 
lideranças e resultados. 
Os ingressos podem ser 
adquiridos através do site 
www.interagir.cc ou em 
pontos físicos de Santa 
Cruz: Gehlen Gestão e 
Consultoria Empresarial, 
Stúdio D, Boduá e com 
os organizadores Fátima 
Gehlen e Daniel Cruz. 
Quem comprar nesses 
locais paga valor diferen-
ciado. Grupos com mais 
de 10 pessoas também 
ganham desconto. No 
ano passado, a primeira 
edição do evento foi su-
cesso. Para 2019, a ideia é 
lotar o auditório, reunin-
do cerca de 700 pessoas, 
em um dia dedicado ao 
empreendedorismo.

Inovação mantém clientes
Grupo de taxistas de 
Santa Cruz oferece 
descontos e até 
sorteio de pizzas para 
fidelizar aqueles que 
necessitam de corridas

Jefferson da Silva é taxista e diz que a ideia dos brindes é se aproximar da comunidade

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

Com frequentes relatos 
de veículos fazendo 
transporte clandes-

tino, além da concorrência 
dos aplicativos, um grupo 
de taxistas de Santa Cruz do 
Sul resolveu inovar e ofere-
cer uma série de benefícios 
a fim de fidelizar clientes. A 
iniciativa, criada há alguns 
anos, veio se aprimorando, e 
hoje, além de descontos que 
chegam a 20% nas corridas, 
os taxista oferecem sorteios 
de pizzas, cafés coloniais e 
até produtos de higiene e 
beleza.

Segundo Jefferson Silva, 
um dos integrantes da Com-
panhia do Táxi, que reúne 
motoristas de seis pontos 
no município, a ideia é se 
aproximar da comunidade 
atendendo uma tendência 
de mercado. “Transporto por 
dia umas 200 pessoas e por 
que não criar uma forma de 
contemplá-las com brindes 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 300/2019 –
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 
13.042/2019, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento de 
cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os 
seguintes cargos: 

MÉDICO 40H – CONCURSO N.º 151
Classificação	 Nome
3º  GRAZIELA MELZ 

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, 21 de maio de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

e descontos?”, questiona. 
“Fazemos isso desde antes 
do anúncio da chegada dos 
aplicativos como forma de 
seguirmos nosso serviço e 
não deixá-lo morrer”, acres-
centa ele, que diz que a con-
corrência está muito forte 
e com essas ferramentas é 
possível se manter.

Em uma rápida observada 
no celular de Jefferson, é pos-
sível ver o armazenamento 
de centenas de contatos de 
clientes. Fiéis, eles acompa-
nham postagens, principal-

mente no WhatsApp. “Os 
sorteios de café colonial eu 
coloco no status do Whats 
e o pessoal vê e interessa a 

eles. Além disso, quem cha-
ma direto pelo celular ganha 
descontos que variam de 10 
a 20%”, comenta.

Também integrante da 
Companhia do Táxi, Tiago 
Machado atua no alto do 
bairro Arroio Grande. Para 
melhor interagir com os 
clientes, além do WhatsA-
pp, ele criou um perfil no 
Facebook para divulgar 
as promoções. Por lá, até 
transmissão ao vivo de sor-
teio de pizza já rolou. “Pro-
curo fazer parceira com 
empresas para dar brindes 
aos clientes. Normalmente, 
são duas pizzas por mês, 

kit de higiene e beleza, xis, 
dentre outros”, destaca.

Para ele, a ação agrada a 
clientela e vem como uma 
forma de diminuir o pre-
juízo, já que desde a vinda 
dos aplicativos, o movi-
mento caiu cerca de 60%. 
“Complicou bastante pra 
nós. Não só os motoristas 
de aplicativo, mas princi-
palmente os clandestinos 
que fazem corridas por 
um preço bem abaixo”, 
reclama.

No Arroio Grande tem pizza


