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A publicação do edi-
tal para mais um 
concurso público de 

Vera Cruz foi adiada. Ini-
cialmente prevista para o fim 
deste mês, a transferência 
de data se deve à mudança 
que o Município pretendia 
implementar. Conforme a 
coordenadora do certame, 
Jeane Nicolay, a previsão é de 
que o edital seja disponibili-
zado na segunda quinzena de 
agosto. As inscrições devem 
abrir na sequência da publi-
cação e permanecer abertas 
de 10 a 30 dias, sendo a de-
cisão arbitrada pela empresa 
vencedora da licitação. Já as 
provas ficam remarcadas, 
possivelmente, para outubro. 

A mudança que o Municí-
pio pretendia implementar 

dizia respeito à avaliação 
psicológica realizada com 
os candidatos. “Estávamos 
convictos de que o concurso 
deste ano já contaria com essa 
avaliação. Porém, analisando 
melhor, enxergamos a pos-
sibilidade de alguém entrar 
com algum recurso e haver, 
inclusive, o cancelamento do 
certame. Então, decidimos 
deixar fora deste ano, forma-
tar melhor a ideia e colocar 
em prática apenas no próxi-
mo”, frisa a coordenadora. 
Essa avaliação seria feita por 
um psicólogo, cuja criação do 
cargo já está aprovada pela 

Câmara de Vereadores.
MAIS UM CARGO 
Ao todo, o concurso será 

para 18 cargos, sendo a maio-
ria para cadastro-reserva. 
Um auxiliar de educação, 
dois técnicos de enfermagem 
e um auxiliar de serviços 
gerais devem ser contrata-
dos de forma imediata. Esse 
último irá atuar na Câmara 
de Vereadores. De acordo 
com Jeane, inicialmente o 
concurso teria 17 cargos. O de 
médico 40 horas foi inserido 
recentemente, atendendo a 
uma demanda da Secretaria 
de Saúde.

ARQUIVO ARAUTO

Quando falamos de pessoas bem ou malsucedidas, 
é preciso entender a lógica de onde elas vêm: a famí-
lia, cultura, comunidade, a geração delas. Inteligência, 
talento e personalidade, não são suficientes para uma 
pessoa vencer. É preciso muito mais que isso: trabalho, 
foco e dedicação, aliado a uma grande dose de sorte.  

Sempre fomos focados demais no indivíduo. Sa-
bemos que ninguém faz a si mesmo, chega lá sozi-
nho, nem o bilionário, o atleta profissional, o ator de 
cinema. Isso parece óbvio, mas, não é. As pessoas se 
tornam extraordinárias, fora de série, por causa da 
contribuição de muita gente e das circunstâncias, o 
que significa dizer que a pessoa pode ter o controle 
sobre a situação de ser alguém de sucesso ou não.

Bill Gates, fundador da Microsoft, por exemplo, 
criou uma empresa do zero e tornou-se o homem 
mais rico do mundo. Aos 13 anos já programava, aos 15 
anos era pago para testar programas para empresas, 
aos 16, ficava trinta horas na semana, durante sete 
dias, escrevendo seus próprios programas. Quando 
fundou a Microsoft em 1975, já tinha mais de 10 mil 
horas de treino em programação.

O talento é uma força poderosa, mas pode ser 
traído por muitas circunstâncias. Quantos exemplos 
cada um de nós tem, de pessoas talentosas, mas, 
que não deram certo? Por que será? Alguns fatores 
contribuíram para isso, mas com certeza a família 
influenciou, porque ela é extremamente importante 
para equilibrar e apoiar em momentos de frustrações 
e dificuldades. 

Pensando em contribuir para o seu sucesso, quero 
compartilhar algumas dicas práticas:

1. Trabalhe duro: Bill Gates, Pelé, Senna, Einstein, 
todos sempre buscaram a excelência, a perfeição. 
Você descobrirá com as horas de trabalho o seu ta-
lento e sentirá a sorte ao seu lado. 

2. Atente ao entorno: família, amigos, colegas de 
trabalho, comunidade, são todos importantes no 
fortalecimento da mente para o sucesso.

3.  Obsessão em aprender: abra a sua mente para 
novos conhecimentos, se atualize porque o mercado 
muda e busque aprender com quem sabe mais. 

4. Exercite: a repetição daquilo que você faz lhe 
levará à excelência. 

5. Tenacidade: os vencedores seguem em frente 
apesar das dificuldades, não se deixam abater, sempre 
têm soluções na manga.

6. Mindset: avalie a sua forma de pensar e fazer 
as coisas e verifique se a sua mente está sob o seu 
controle. 

7. Autoconhecimento: saiba quem você é, de 
verdade.

Finalmente, o segredo é entender quem você 
é, alinhar seus propósitos de vida às suas atitudes, 
programar e fortalecer a sua mente para transformar 
seus sonhos em realidade: eis a fórmula do sucesso. 
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BM prende dois homens no interior

Suspeito de cometer abigeatos é preso

Dois homens, de 37 e de 38 
anos, foram presos na manhã 
de quarta-feira com um re-
vólver, munições e uma touca 
ninja em Vera Cruz. Segundo 
a Brigada Militar, a dupla 
foi encontrada próximo ao 
viaduto de acesso à RSC-153, 
após informações apontarem 

que os dois estariam obser-
vando a localidade de Linha 
Ferraz.

Conforme a BM, a suspeita 
é que os dois estariam plane-
jando um assalto ao condutor 
de um caminhão que vende 
produtos para um estabeleci-
mento comercial. Os policiais 

ainda apreenderam a moto-
cicleta Honda Titan, furtada 
em julho em Santa Cruz. 

Os dois indivíduos foram 
presos em flagrante por posse 
ilegal de arma de fogo e re-
ceptação. Eles ainda possuem 
antecedentes por roubo, furto 
e tráfico de drogas.

Na madrugada de terça-
feira, dia 30 de julho, a Brigada 
Militar de Vera Cruz visuali-
zou, no bairro Arco-Íris, um 
veículo Kadett adentrando 
em uma residência. Ao che-
gar próximo do veículo, os 
policiais constataram que o 
condutor, de 36 anos, era sus-
peito de cometer abigeatos na 
região e estava foragido do 

sistema penitenciário. Diante 
disso, foi preso.

Conforme a BM, este indiví-
duo é suspeito de ter cometido 
abigeatos na região, nos mu-
nicípios de Passo do Sobrado, 
Vale Verde, Santa Cruz do 
Sul, Vera Cruz e Vale do Sol. 
Além disso, é suspeito do co-
meter roubo a estabelecimento 
comercial em Vera Cruz. Se-

gundo o tenente Carlos Moisés 
Savian do Passos, comandante 
do pelotão de Vera Cruz, esta 
ação, realizada pela Patrulha 
Comunitária do Interior (PCIs) 
foi de extrema importância, 
retirando de circulação um in-
divíduo que estava alterando 
a ordem pública. “Ações como 
esta serão intensificadas”, ga-
rante ele.
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