
Uma das tarefas da Ginca-
na de Vera Cruz foi para a 
apresentar uma inovação 
no quesito autoescola no 
município. O Centro de 
Formação de Condutores 
Machado vai colocar à 
disposição de seus alunos 
dois Jeep Renegade, nos 
próximos dias. Eles vão 
integrar a frota de seis 
veículos hoje disponíveis 
no CFC. Conforme Fredy 
Machado, a tarefa na gin-
cana, intitulada “Caça ao 
Tesouro”, em que o resulta-
do é esta novidade, foi uma 

espécie de divulgação. No 
entanto, o lançamento ofi-
cial dos carros será durante 
a Feira da Produção, que 
ocorre neste fim de se-
mana, junto ao Parque de 
Eventos. Depois disso, os 
automóveis começam a ser 
usados no CFC. “São veícu-
los diferentes dos habituais. 
Dois jeeps com recursos 
tecnológicos que auxiliam 
e, além disso, oferecem um 
conforto maior a quem diri-
ge”, fala. No fim de semana, 
cada equipe fez uma foto 
com os novos carros.

As primeiras contratações 
da rede de lojas Havan 
iniciam na segunda quin-
zena deste mês, em Santa 
Cruz do Sul. O processo de 
seleção, que está indo para 
a fase final, já analisou 70% 
dos mais de 1,5 mil currí-
culos entregues. Conforme 
o gerente de Recursos 
Humanos da Havan, Auré-
lio Paduano, a avaliação da 
mão de obra do trabalho 
no município é positiva. 
“Estamos bem satisfeitos. 

O que vem sendo apresen-
tado é bastante interes-
sante”, afirma. Após essa 
primeira fase, os 85 candi-
datos selecionados passa-
rão por entrevista com o 
gerente e por treinamentos 
em unidades da Havan de 
outras cidades, para que 
de fato conheçam a em-
presa e saibam como ela 
funciona. As demais vagas 
serão preenchidas próximo 
ao período de inauguração, 
que deve ser em agosto.

Com o objetivo de melho-
rar a iluminação pública de 
Santa Cruz, foram com-
pradas 300 lâmpadas de 
led. A iniciativa faz parte 
do programa “Cidade Mais 
Iluminada”, lançado na 
sexta-feira, e visa garantir 
mais segurança à comu-
nidade em pontos onde a 
iluminação deixa a desejar. 
As primeiras ruas a serem 
contempladas são: Guilher-
me Kuhn (bairro Belvede-
re), Tenente Coronel Brito 

(Centro), Avenida Indepen-
dência (Universitário), Trevo 
da Phillip Morris, além de 
ruas do entorno do Hospi-
tal Santa Cruz, do Hospital 
Ana Nery, Upa do Esmeral-
da e todas as vias onde há 
escolas com turno noturno. 
Conforme o secretário de 
Transportes e Serviços 
Urbanos, Gerson Vargas, 
264 lâmpadas led já foram 
colocadas na cidade, além 
das 300 a serem instaladas 
a partir de agora. 
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Novidade em Vera Cruz

Seleção da Havan

Cidade mais iluminada

A Secretaria de Saúde 
de Santa Cruz tem novas 
estratégias para  impedir 
casos de dengue. Na sexta-
feira, a pasta anunciou a 
disponibilização de repe-
lentes às escolas. Será fei-
ta, também, imediatamen-
te a revisão de calhas e 
aplicação de inseticidas em 
todos os prédios públicos. 
Para cada prédio público 
será nomeado um servi-
dor municipal que ficará 
responsável pelo monito-
ramento e eliminação de 
focos. Nesta semana, esses 
profissionais passarão por 
treinamento para tornar o 
combate ainda mais efi-
ciente. “Nós estamos com 
uma situação preocupante 
e que precisa da atenção 
da população”, comenta o 
secretário Régis de Olivei-
ra Júnior, que ainda falou 
sobre o grande número de 
focos em bromélias. Foram 
nas plantas a maior parte 
dos focos do mosquito. 
Até a última sexta-feira, 
Santa Cruz tinha 55 noti-
ficações e 13 casos confir-
mados da doença.

Dengue
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