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Kopp. Investimento 
é estimado em cerca 
de R$ 5 milhões

Projeto foi apresentado hoje para colaboradores
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AMedlive -  quarta 
maior geradora de 
ICMS de Vera Cruz 

em 2018 - sendo uma empresa 
de um segmento totalmente 
diferente que tradicionalmen-
te favorece a economia da 
região, anuncia investimento 
milionário na cidade. Na tarde 
desta quinta-feira, dia 6, mem-
bros da diretoria assinaram 
contrato com a Prefeitura para 
colocar em prática um novo 
projeto: a construção da nova 
sede. O documento prevê a 
doação de terreno para a edi-
ficação, que ficará às margens 
da RSC-287, próximo ao trevo 
da Kopp. Também constam 
no contrato a terraplenagem e 
a isenção de taxas de constru-
ção, bem como IPTU.

Após assinatura do con-
trato e na sequência, com a 
liberação das licenças e toda a 

DIVULGAÇÃO

| Neste domingo, dia 9, haverá celebração na Igreja 
Imaculada Conceição, às 9 horas.          

| Neste fim de semana acontece no Parque de 
Eventos, em Vera Cruz, a Feira da Produção. Estarão 
expondo agroindústrias locais, que mostrarão a pro-
dução da agroindústria familiar e sua diversificação. 
Poderão ser adquiridos produtos como: rapadura, 
schmier, melado, cachaça, licores, bem como para 
consumir no local como: pastéis, cachorro-quente, 
porções de peixes fritos, cucas, tortas, hackbraten e 
muito mais. Além disso, terão shows para todos os 
gostos e idades. Vá conferir, pois serão três dias de 
feira, além de muitas outras atrações.

| No próximo dia 22 de junho, a Associação Co-
munitária Sete de Junho realiza sua tradicional festa 
de São João, que terá início às 19h30min. Haverá 
quentão, cachorro-quente, espetinho, fogueira, além 
de outras atrações. Também haverá baile com entra-
da grátis.

| Hoje, dia 7, às 20 horas, ocorre o Encontro da 
Juventude de Ferraz. Domingo, dia 9, às 9 horas, 
culto com Batismo e Santa Ceia e na terça-feira, dia 
11, estudo bíblico na escola (IECLB).

| Neste domingo, dia 9, às 9 horas, culto de con-
firmação. Perante o altar, dois jovens estarão parti-
cipando pela primeira vez da mesa do Senhor. Na 
quarta-feira, dia 12, culto em Floresta, às 19 horas, com 
Santa Ceia e na quinta-feira, dia 13, reunião do Distrito 
(Divarp), às 19h30min, na Comunidade Evangélica 
Luterana Paz de Vera Cruz (IELB).

| Na sexta-feira, dia 14, a Juventude Evangélica 
Luterana realiza baile, com Nave Som e Estação 
Fandangueira. Ingressos antecipados no valor de R$ 
20, na loja Mutante, Mercado Seelig, Mercado Gabe 
Redefort de Vale do Sol e Posto Central de Ferraz.

| A Comunidade Católica São Luiz, de Linha Flo-
resta, convida para a festa do Padroeiro no dia 23 
de junho. Às 10 horas, missa festiva, seguindo às 
11h30min, com almoço. No cardápio, churrasco de 
gado e porco, galeto, linguiça e saladas diversas. A 
partir das 15 horas, reunião dançante com a banda 
Arte Livre. Sábado, a partir do meio-dia, haverá venda 
de cucas e tortas. 
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PELO iNTEriOr DE VErA CrUZ

DONA JOSEFA - Por Paulo Mueller

FERRAZ - Por Loreno Nyland

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL N.º 125/2019

GUIDO HOFF, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Gran-
de do Sul, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os proprietários 
de imóveis localizados nas quadras 192 e 193 da Avenida Nestor Fre-
derico Henn e comunidade em geral, para Audiência Pública no dia 11 
de junho de 2019, às 19h, na sede social da Associação de Moradores 
do Bairro Arco-Íris, sita à rua Tancredo Neves, esquina com a rua Pedro 
Souza, Vera Cruz, para apreciação do projeto de pavimentação da Ave-
nida Nestor Frederico Henn, no trecho situado entre as ruas Tancredo 
Neves e Olívio Fischborn.

Vera Cruz - RS, 05 de junho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

parte regulatória disponível, 
a empresa poderá dar início 
às obras. “Acredito que nas 
próximas semanas começa 
a ser feita a terraplenagem”, 
projeta o diretor executivo 
da Medlive, Roberto Hen-
rique Arend. A conclusão, 
segundo ele, deve ocorrer no 
fim do primeiro semestre de 
2020. Assim que finalizada, a 
empresa passará a operar no 
novo espaço.

O investimento é de cer-
ca de R$ 5 milhões para a 
construção do prédio que 
terá, em média, quatro mil 
metros quadrados de área 
construída, em que irá se 
trabalhar com estoques ver-

ticalizados ainda maiores. 
Hoje, eles possuem seis me-
tros. No novo layout terão 11 
metros de altura. Conforme 
o diretor executivo, haverá 
esteiras para deslocamen-
to dos produtos. “Será um 
layout mais automatizado 
e com uma operação mais 
otimizada para o processo”, 
avalia Arend.

Até que a nova sede fique 
pronta, a Medlive seguirá re-
cebendo incentivo do Municí-
pio no que se refere ao custo 
de locação da atual estrutura, 
situada na rua Norberto Otto 
Wild. Após, este incentivo 
será extinto em virtude da 
área cedida pelo município. 
A permanência em Vera Cruz 
vem ao encontro da aposta do 
Executivo na distribuidora de 
medicamentos. 

A empresa, que iniciou em 
2006, com apenas 10 funcio-
nários, hoje soma 120 cola-
boradores e projeta expandir 
ainda mais, porém, ainda sem 
anunciar números. 

Com a expansão da estrutura, Roberto Arend adian-
ta que a empresa projeta a contratação de novos 
colaboradores, bem como ampliação do faturamen-
to, que no ano de 2018 foi de R$ 140 milhões. Na 
comparação com 2017, o acréscimo foi de 19%. Neste 
ano, o aumento deverá ser maior que 20%, devendo 
alcançar R$ 180 milhões.

FATUrAMENTO


