
| Neste domingo, dia 7, haverá celebração na Igreja 
Imaculada Conceição, às 9h15min, com o diácono Gre-
gório Pauli.  

| A AERC Juventude Unida organiza o 25º Campeo-
nato de Futebol Sete de Dona Josefa, que neste ano 
coloca em disputa um troféu especial: 50 anos da AERC 
Juventude Unida. O início está previsto para o dia 10 
de agosto e as fichas de inscrição, com o regulamento, 
estão disponíveis no Jornal Arauto. Neste ano, está 
sendo organizado um campeonato aberto e também o  
1º Campeonato de Futebol Sete de Veteranos, formado 
por atletas que tenham nascido até o ano de 1984. O 
custo da inscrição das equipes do aberto será de R$ 250 
e do veterano será de R$ 150. A caução será de R$ 180, 
para o aberto e do veterano de R$ 100, sendo que as 
equipes para confirmar participação devem recolher as 
duas taxas no momento da confirmação da equipe para 
não correr o risco de não ter a participação assegurada. 
A premiação será de troféu e medalhas para as duas 
melhores colocadas de cada campeonato, e troféu para 
o terceiro e quarto colocados. Atletas em dívida com a 
Associação promotora do evento devem regularizar a 
situação. A lista destes atletas acompanha o regulamen-
to. Informações pelos telefones (51) 99676-1067, com 
Paulo, 99613-9157, com Rafael, e 99741-7170, com Diego.

| Nesta sexta-feira, dia 5, às 20 horas, tem Encontro 
de Jovens da Juventude Evangélica de Ferraz. Na terça-
feira, dia 9, Estudo Bíblico na escola (IECLB).

| Sábado, dia 6, às 14 horas, Encontro das Servas e 
no domingo, dia 7, o Congresso de Leigos do Distrito 
Vale do Rio Pardo da IELB. Às 8h30min inscrições para 
o Congresso, seguido de culto às 9 horas. Após, palestra 
da professora Juliana Wietzke Junkerr, neuropsicopeda-
goga formada e pós-graduada em Clínica e Educação 
Especial Inclusiva. Meio-dia almoço a R$ 20, com chur-
rasco, arroz e saladas diversas. Na quarta-feira, dia 10, 
às 19 horas, culto com Santa Ceia, em Linha Floresta.

| Sábado, dia 6, a Equipe de Gincana de Ferraz DoBa-
laio realiza a 2ª Edição da Noite do Galeto, no pavilhão 
da Escola Gonçalves Dias. Ingressos a R$ 18, com os 
integrantes da equipe. Após a janta Roda da Sorte.

| A Comunidade Evangélica de Alto Ferraz, já está 
empenhada nos preparativos para a tradicional Festa 
do Colono e Motorista no dia 25 de julho, este ano na 
programação novamente o desfile.

| Neste sábado, dia 6, ocorre a grande final do Cam-
peonato Municipal de Futebol de Campo, entre E.C. In-
dependente e CCE Juventude, em Vila Progresso, a partir 
das 14 horas. No primeiro jogo ocorreu empate em 1 a 1, 
sendo que o vencedor no segundo jogo é o campeão. 
Em caso de empate, a decisão será por pênaltis.

| No domingo, dia 7, ocorre a final da categoria Aspi-
rantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, 
entre Independente e Clube Vera Cruz, a partir das 14 
horas, em Vila Progresso. No jogo de ida a equipe do 
EC Independente venceu por 1 a 0, no Estádio da Colina.

| A Escola Hannemann realizou nesta quinta-feira, 
a 9º Mostra de Trabalhos Científicos, classificando três 
trabalhos para a Mostra Regional classificatória que 
definirá os participantes da próxima Expoagro Afubra. 

| O Grupo de Mulheres Rurais Amizade, da Linha 
Alta, realizou uma rifa beneficente à Liga Feminina de 
Combate ao Câncer e agradece a todos que colaboraram 
com doações e nas vendas.

PELO INTERIOR DE VERA CRUZ

DONA JOSEFA - Por Paulo Mueller

FERRAZ - Por Loreno Nyland

VILA PROGRESSO - Por Gilson Becker

110 vagas de informática estão abertas

EMPREGO

CURSO EM VERA CRUZ

Concurso de Vera 
Cruz sai em agosto
Edital que vai detalhar 
formas de inscrição 
e valores deve ser 
lançado ainda neste 
mês. Ao todo, são 17 
cargos em disputa
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Vera Cruz organiza 
mais um Concurso 
Público. O edital, com 

detalhes sobre data de prova 
e formas de inscrição, deve 
ser lançado até o fim deste 
mês. Já as questões, conforme 
a coordenadora do concurso 
público, Jeane Nicolay, de-
vem ser aplicadas aos candi-
datos no final de agosto. Ao 
todo são 17 cargos, sendo a 
maioria para cadastro-reser-
va. Um auxiliar de educação, 
dois técnicos de enfermagem 
e um auxiliar de serviços 
gerais devem ser contrata-
dos de forma imediata. Esse 

Segunda-feira
- Para alunos ensino 
médio (até 18 anos), das 
15h15min às 17 horas 

Terça-feira
- Para maiores de 18 
anos, das 8 às 10 horas
- Para alunos ensino mé-
dio (até 18 anos), das 10 
horas às 11h30min
- Para alunos 6º ao 9º ano 
(12 a 14 anos), das 13 às 15 
horas

Quarta-feira
- Para a melhor idade, 
das 7h30min às 9 horas
- Para alunos 8º e 9º 
ano (14 a 16 anos), das 

13h30min às 15h30min
- Para maiores de 18 
anos, das 15h30min às 17 
horas

Quinta-feira
- Para alunos do 6º ao 9º 
ano (12 a 14 anos), das 8 
às 10 horas
- Para crianças, das 10 
horas às 11h30min
- Para a melhor idade, 
das 13 horas às 14h30min
- Para crianças, das 15 ho-
ras às 16h30min

*Confira detalhes sobre 
início das aulas e modali-
dade (presencial e EAD) 
na Secretaria.

HORÁRIOS

OS CARGOS EM VERA CRUZ

Agente comunitário de saúde (diversas microáreas); agente 
de combate a endemias; atendente de farmácia; auxiliar de 
educação; auxiliar de tratamento de água e esgoto; auxiliar 
de serviços gerais (Legislativo); bibliotecário; fiscal sanitário; 
monitor social; professor de informática; professor educação 
especial; químico; técnico de enfermagem; técnico em ope-
ração de estação de tratamento de água e esgoto; técnico 
de segurança do trabalho; turismólogo; e vigia.

GERAL06 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
5 E 6 DE JULHO DE 2019

A Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer 
de Vera Cruz está com ins-
crições abertas para cursos de 
informática. Eles ocorrem nos 
turnos da manhã e da tarde, 
de segunda a quinta-feira, 
tendo 10 vagas por turma. 
As inscrições devem ser feitas 
na Secretaria, na rua Carlos 
Wild, 511, junto ao giná-
sio poliesportivo do Parque 
de Eventos. É preciso levar 
comprovante de residência 
(água ou luz) e documento 
do aluno (RG, habilitação 
ou certidão de nascimento). 
Mais informações podem ser 
obtidas com Deocélia, pelo 
telefone (51) 3718-1826. Ao 
todo são 10 turmas (veja ho-
rário no quadro), que totaliza 
110 vagas ofertadas, além de 
uma turma do Unisc Inclusão 
Digital (UID), de Computa-
ção Desplugada. Conforme 
a professora de informática, 

último, no entanto, depende 
de aprovação da criação do 
cargo, por parte do Legis-
lativo. Na sessão da última 
segunda-feira, dia 1º de julho, 
o vereador Flávio Schunke 
pediu vista ao projeto. Isso 
retarda, em pelo menos uma 
semana, a sua aprovação. A 
justificativa do parlamentar 
é que a proposta não está 
clara e que por isso gostaria 
de entendê-la melhor. 

A vaga para auxiliar de 
serviços gerais, conforme 
Jeane, é destinada ao Poder 
Legislativo. Segundo o pre-
sidente da Câmara, Waldir 
Justmann, tem-se essa de-
manda de trabalho e hoje 

um assessor vem executando 
a limpeza da Casa. “Esse é 
o segundo concurso para 
cargos na Câmara de Vera 
Cruz. Vamos inseri-lo dentro 
do certame da Prefeitura em 
função dos custos”, explica. 
A empresa que irá aplicar as 
provas já está definida. Será 
a Legalle Concursos, vence-
dora do processo licitatório.

SANTA CRUZ
A Prefeitura de Santa Cruz 

do Sul deve lançar nos próxi-
mos dias o edital de licitação 
para a escolha da empresa 
que irá realizar o Concurso 
Público do município. Estão 
previstas 285 vagas, referen-
tes a 101 cargos.

Deocélia Albanus, essas aulas 
serão oferecidas na Escola 
João Carlos Rech, para alu-
nos do 4º e do 5º ano, nas 
tardes de segunda-feira, das 

13h15min às 15h15min.
Na sexta-feira, o Labo-

ratório de Informática da 
Secretaria de Cultura fica à 
disposição do público. 


