
R$ 3 milhões: instalação de placas de energia foto-
voltaica em 12 pontos de alto consumo de luz, como a 
captação de água em Linha Andréas, três EMEIs, Par-
que de Máquinas, entre outros;

R$ 400 mil: renovação da frota de veículos de peque-
no porte. Serão comprados dois para a Saúde, dois 
para a Administração e mais alguns. Os veículos mais 
antigos irão para leilão;

R$ 4,6 milhões: pavimentação de vias urbanas, onde 
não há nenhum tipo de calçamento, nos bairros. A 
sugestão é dos vereadores. São aproximadamente 4,5 
quilômetros de pavimentação. Importante salientar que 
os moradores deverão fazer o pagamento de contribui-
ção de melhoria nas ruas que forem pavimentadas.

O INVESTIMENTO

Pavimentação vai 
contemplar bairros
Empréstimo no 
montante de R$ 8 
milhões permitirá, 
entre outras coisas, 
melhorias em vias 
urbanas de Vera Cruz

4,5 quilômetros de vias urbanas serão pavimentados
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O Município de Vera 
Cruz deve dar início 
a uma série de inves-

timentos. Através de financia-
mento pela Caixa Econômica 
Federal, será possível instalar 
placas de energia fotovoltaica 
em 12 pontos de alto consu-
mo de luz, renovar a frota de 
veículos de pequeno porte 
e pavimentar cerca de 4,5 
quilômetros de vias urbanas, 
onde não há nenhum tipo 
de calçamento. O valor total 
do empréstimo será de R$ 8 
milhões e pagos em 96 meses. 
Os juros são de 12% ao ano.

A autorização para a capta-
ção do financiamento precisa 
ser aprovada pela Câmara de 
Vereadores. Com o intuito de 
expor os detalhes do investi-
mento, o prefeito, Guido Hoff 
esteve reunido no começo da 
tarde de terça-feira, dia 16, 
com os integrantes do Legis-
lativo. O Chefe do Executivo 
e o secretário de Planejamen-
to e Finanças, Marcos Ivan 
dos Santos, apresentaram 
a proposta, que entra na 

Câmara já na segunda-feira. 
Se nenhum vereador pedir 
vista e a aprovação ocorrer, 
o Município encaminha um 
projeto de suplementação da 
verba, que é uma exigência 

da Caixa Federal e já parte 
para o processo licitatório, 
que definirá as empresas 
vencedoras. Os veículos de-
vem ser os primeiros a serem 
comprados. 

ARQUIVO ARAUTO

Nos últimos anos o comportamento humano 
tem sido foco de estudos e de pesquisas. Empre-
sas investem para entenderem como a eficiência, a 
motivação, o modo de agir, de falar, de escrever, as 
atitudes de um funcionário são influenciadas pela 
cultura organizacional. 

Ao conjunto de características próprias como 
hábitos, atitudes, normas, crenças, valores e políticas 
denominamos de cultura organizacional, responsá-
vel pelo comportamento de todas as pessoas que 
compõe a empresa.

Já o tripé de pilares que define a cultura organiza-
cional é compreendido pela missão, visão e valores. 
A missão é o motivo pelo qual a empresa nasceu, 
foi criada; já a visão é onde a empresa quer estar no 
futuro e os valores são a personalidade, a filosofia, 
o cartão de visita. 

Observa-se ainda muitas barreiras culturais nas 
empresas, que certamente estão sendo vencidas 
com lideranças ativas, capazes de inspirar, encorajar, 
incentivar, fortalecer e guiar suas equipes. O líder é 
o DNA da empresa e um dos grandes responsáveis 
pela excelência profissional. Abraham Lincoln é 
assertivo ao afirmar que “a maior habilidade de um 
líder é identificar aptidões e desenvolver competên-
cias extraordinárias em pessoas comuns”. 

Existem inúmeras possibilidades de disseminar 
a cultura na empresa, através de ações simples e 
práticas, que vão do executivo ao auxiliar, como 
por exemplo, a integração de um funcionário novo, 
informes em murais, reuniões periódicas e atitudes 
coerentes e transparentes com o quadro funcional. 

A cultura organizacional tem reflexo na satis-
fação das pessoas, impactando diretamente na 
produtividade e nos resultados. Sendo eficiente, 
ela permite ter um ambiente saudável na empresa, 
oferecendo maior objetividade e sintonia no dia a 
dia entre todos. 

Mudanças assertivas preparam a empresa para o 
crescimento. Um prévio planejamento irá conside-
rar o mapeamento dos riscos e os cuidados que as 
mudanças podem causar na estrutura da empresa. 
Mesmo que as mudanças ainda assustem alguns, 
devem ser encaradas como desafios para maximi-
zação da competitividade e dos resultados.

A implementação da cultura organizacional é 
sempre garantida pelos seus mentores e gestores. 
Constantes oscilações de mercado e crescimento 
repentino do negócio têm sido dificuldade de adap-
tação da empresa à sua cultura, com reflexos no 
aumento do tournover e na queda do valor da marca. 

Como se vê, a cultura organizacional contempla 
valores que diferencia uma empresa das demais e 
quanto mais atenção for dada a ela, maior a possi-
bilidade de sobrevivência e crescimento do negócio.
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POSSE
Rotaract Club, Interact 
Club e Rotary Kids de 
Vera Cruz realizam neste 
sábado, dia 20, a ce-
rimônia de posse das 
diretorias 2019/2020 e 
transmissão de cargos, a 
partir das 17h30min, na 
Associação dos Mora-
dores do bairro Arco-Íris. 
Pelo Rataract, assume 
a presidência Manoela 
Thier; pelo Interact, Ga-
briel Lenz Ziani; e pelo 
Rotary Kids, Poliana de 
Lara Boeira.

AVISOS


