
O CTG Lanceiros de Santa 
Cruz, na Força A, e o CTG 
Candeeiro da Amizade, 
de Vera Cruz, na Força B, 
estão na final do 34° Enart. 
A classificação foi conquis-
tada no fim de semana, 
durante a 2ª Inter-Regional, 
disputada em Santo Ân-
gelo. A competição reuniu 
10 regiões tradicionalistas 
que buscavam vagas em 
23 modalidades. As ou-
tras etapas inter-regionais 
vão ser em Farroupilha e 

Sapiranga. Já a final ocor-
re entre os dias 15 e 17 
de novembro, no Ginásio 
Poliesportivo, em Santa 
Cruz do Sul. Para o Can-
deeiro, a classificação teve 
sabor ainda mais especial. 
O grupo de Vera Cruz 
sagrou-se campeão entre 
os 27 participantes. Já o 
CTG Lanceiros ficou com a 
oitava colocação entre os 
13 que disputaram. Confira 
a nominata dos classifica-
dos no Portal Arauto. 

Desde ontem, o Posto de 
Coleta do Laboratório Ana 
Nery – Vera Cruz passa 
a contar com mais uma 
cobertura para exames: 
Planos de Saúde Unimed.
Clientes conveniados po-
derão realizar seus exames 

de análises clínicas no local 
com cobertura pelo plano 
de saúde. O posto de co-
leta de Vera Cruz funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 11 horas e das 13 às 
17 horas, junto ao Hospital 
Vera Cruz.

A Nota Fiscal Gaúcha 
(NFG) fez mais quatro 
ganhadores de Vera Cruz 
no sorteio municipal. Os 
sortudos de setembro 
são: Alberto José Sehnem, 
Hilberto Frantz e Lilian 
Ines Hirsch, de Vera Cruz, 
e Claudia Pechmann, de 
Santa Cruz Do Sul. Eles 
adquiriam mercadorias 
no comércio local e 
incluíram o CPF no cupom 
fiscal. Cada um dos 
contemplados vai levar 
R$ 250. O pagamento 
dos valores ocorre em 10 
dias. Para concorrer aos 
prêmios, basta informar o 
CPF na hora da compra. 
Cada R$ 100, podendo ser 
em lojas diferentes, gera 

um cupom eletrônico para 
o sorteio realizado no final 
de cada mês. Quem coloca 
o CPF na nota também 
participa do sorteio do 
Estado. São centenas de 
prêmios mensais, com 
valores de até R$ 1 milhão. 
A NFG também gera 
descontos de 2% a 5% no 
IPVA. Para isso é preciso 
se cadastrar no site do 
programa. Segundo a fiscal 
de tributos do município, 
Débora Dick, ao inserir 
o CPF no cupom fiscal 
o contribuinte colabora 
para o retorno de ICMS 
aos cofres da Prefeitura, 
que retorna em forma de 
investimento para toda a 
cidade. 
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Gauchada feliz

Laboratório Ana Nery

Nota fiscal gaúcha

Procura uma oportuni-
dade de trabalho? Saiba 
que o IBGE, já mobilizado 
para o Censo Demográfi-
co do ano que vem, abriu 
novo edital de seleção. 
Ao todo são 1.343 vagas 
para coordenador censi-
tário subárea (CCS) e 1.315 
vagas para agente censi-
tário operacional (ACO), 
distribuídas por todos os 
estados do Brasil. Para a 
região de Santa Cruz do 
Sul, que engloba 14 mu-
nicípios, são duas vagas. 
As inscrições vão até o 
dia 15 de outubro de 2019. 
Elas podem ser feitas pela 
internet, no site da Fun-
dação Getúlio Vargas. As 
taxas são de R$ 58 para 
o cargo de coordenador 
censitário subárea, e de R$ 
42,50 para agente censi-
tário operacional. Ambas 
as funções exigem ensino 
médio completo e a de 
coordenador requer que 
o candidato tenha CNH B. 
As provas estão previstas 
para 8 de dezembro.

Trabalho no 
censo 2020
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