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Motoristas de 
aplicativo firmam 
parceria com a 
Prefeitura de Santa 
Cruz para orientar 
sobre a doença

Parceria entre Município e motoristas foi firmada na segunda-feira pela manhã

DENGUE
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Em menos de 50 dias, 
Santa Cruz do Sul já 
tem 98 notificações re-

lacionadas à dengue, sendo 19  
casos confirmados e 15 des-
cartados. Devido ao aumento 
significativo nos últimos dias, 
a Secretaria de Saúde vem 
realizando inúmeras ações 
para eliminação de focos e 
de possíveis criadouros, além 
de intensificar a conscientiza-
ção do risco que o mosquito 
Aedes aegypti traz à saúde da 
população.

Em situação de surto da 
doença, a Prefeitura executa 
ações, desde trabalho em 
escolas, mutirões em bairros 
da cidade, além de treina-
mentos contra a dengue em 
empresas com mais de 100 
colaboradores. Preocupados, 
motoristas de aplicativo se 
somaram às iniciativas de 
conscientização. Na manhã 
desta segunda-feira, dia 24, 
a Prefeitura firmou parceria 
com motoristas, por intermé-

DIVULGAÇÃO

Prevenção que vai na carona AVISOS

AIPIM
A Coopervec organiza 
reunião técnica sobre a 
cultura do aipim. O en-
contro será nesta terça-
feira, dia 25, a partir das 
14 horas, na propriedade 
da família Mueller, em 
Entre Rios, no interior 
de Vera Cruz. O dia de 
campo contará com a 
presença de colombia-
nos. O trabalho será 
conduzido por Bernardo 
Ospina, diretor Executi-
vo da Clayuca (Comér-
cio Latino Americano 
do Caribe e de Apoio 
à Pesquisa e Desenvol-
vimento da Cultura do 
Aipim) CIAT/Colômbia e 
professor e zootecnista 
Harold Ospina, coorde-
nador do Departamento 
de Zootecnia da UFRGS.

BATE-PAPO
A Ajevec prepara para 
a quinta-feira, dia 27, 
um café da manhã com 
a empreendedora cria-
tiva e fotógrafa Traudi 
Hillesheim, na pizzaria 
Imigrante, com início às 
8 horas. O bate-papo 
tem como tema “Sua 
marca é você”. O valor 
dos ingressos é de R$ 10 
para sócios da Ajevec e 
de R$ 15 para não sócios.

JANTAR
A Comunidade Cató-
lica de Entrada Ferraz 
convida para o jantar 
do Padroeiro Sagrado 
Coração de Jesus, no dia 
28 de junho, no salão da 
comunidade. No cardá-
pio, galinhada e buffet 
de sobremesa por R$ 15 
antecipado e R$ 18 na 
hora. Ingressos com a 
diretoria e no Mercado 
Ferraz. Durante o jantar, 
haverá sorteio da rifa. 
Na animação, Musical 
Harmonia. Às 19 horas, 
missa.

JOGO 
A presidente da Socie-
dade Victória, Sidelga 
Putzke convida suas só-
cias para jogo de bolão 
de mesa no domingo, 
dia 30, com início às 
9 horas e ao meio-dia 
almoço grátis para as 
sócias e para as demais 
R$ 26. À tarde, festa de 
São João, com animação 
de Os Amigos da Festa. 
Todos estão convidados. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 305/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito públi-
co, através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por 
este Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CAN-
DIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à 
Portaria nº 13.078/2019, 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
5º  DEISE JOSEANE DA SILVA

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
a nomeada tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato	de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	
A nomeada deve se apresentar na Secretaria Municipal de Administra-
ção 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, 25 de junho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

dio de Gustavo Daniel Frey, 
que faz parte de um dos gru-
pos de caronas pagas. Frey 
conta que a iniciativa veio à 
tona devido à preocupação 
com o aumento de casos da 
doença no Município. “No 
grupo que participo, em mé-
dia, cada motorista faz pelo 
menos 15 viagens por dia. São 
cerca de 150 motoristas. Ou 
seja, são 12 mil pessoas im-
pactadas durante a semana”, 
reflete. “Além da quantidade 
de pessoas que circulam, 
atingimos todos os bairros de 
Santa Cruz, o que faz com que 

possamos levar a informação 
a todos os cantos”, completa. 

A ideia, segundo Frey, é 
contribuir para que o maior 
número de pessoas seja atin-
gido e saiba da importância 
de cuidar seus pátios e manter 
longe o mosquito transmissor 
da dengue. “Em contraparti-
da, o município vai fornecer 
material educativo e todos 
os passageiros que tiverem 
caronas pagas vão receber as 
informações sobre a dengue”, 
reforça o secretário de Saúde, 
Régis de Oliveira Júnior. O 
trabalho de divulgação por 
parte dos motoristas iniciou, 
para alguns, durante a noite 
de ontem. Hoje, ao longo do 
dia, o material será entregue 
aos demais profissionais.

“É uma iniciativa inédita 
e devemos reconhecer a im-
portância desse trabalho que 
estão oferecendo já que eles 
fazem um número significa-
tivo de corridas ao longo do 

dia e que vão nos auxiliar e 
muito”, completa. Régis re-
força ainda que todas as ações 
feitas pelo município são 
de extrema importância, no 
entanto, de nada adianta se a 
população não fizer sua parte. 
“A Prefeitura está fazendo 
sua parte, mas o cidadão tam-
bém precisa colaborar”, frisa. 

EM VERA CRUZ
As ações se somam não 

apenas em Santa Cruz, mas 
também em Vera Cruz. Em-
bora na Capital das Gincanas 
não se tenha a presença do 
mosquito, devido à apro-
ximação, ações vêm sendo 
realizadas. A exemplo, as 
atividades em Vila Progresso, 
realizadas na manhã desta 
segunda-feira, dia 24 (con-
fira mais detalhes na página 
5). Além disso, no próximo 
sábado, dia 29, tem mutirão 
de conscientização em alguns 
bairros de Vera Cruz, durante 
todo o dia.

Domingo é dia de mobilizar
DIREITA SANTA CRUZ

O movimento Direita Santa 
Cruz vai aderir à mobilização 
nacional e promover no pró-
ximo domingo, dia 30, um ato 
de apoio a pautas do Governo 
Federal. Serão defendidas pe-
los manifestantes a proposta 
de Reforma da Previdência, 
Decreto das Armas, Operação 
Lava-Jato e o Pacote Anti-cri-
me do ministro Sérgio Moro. 

A mobilização está prevista 
para iniciar as 15 horas, na 
Praça da Bandeira, no centro 
de Santa Cruz. 

Haverá apoiadores de Vera 
Cruz, Rio Pardo, Sinimbu, 
Passo do Sobrado e Candelá-
ria. A organização pede que 
os manifestantes usem roupas 
das cores verde e amarela e 
levem bandeiras do Brasil.


