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Inaugurada a sede própria da Efasc
Solenidade ocorreu na 
tarde de sexta-feira, 
dia 27 de setembro, 
nas dependências da 
nova casa, junto 
à Granja Municipal 

Desenlace da fita ocorreu após os pronunciamentos de parceiros e autoridades

SANTA CRUZ 

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

A Escola Família Agrí-
cola de Santa Cruz 
do Sul (Efasc) inau-

gurou na tarde desta sexta-
feira, dia 27, a sede própria, 
situada junto à Granja Mu-
nicipal, localizada em Alto 
Linha Santa Cruz, interior 
do município. O ato ocorreu 
na presença de autorida-
des, lideranças e empresas 
parceiras. Para o monitor e 
coordenador institucional 
da escola, João Paulo Reis 
Costa, é uma emoção gran-
de, pois a escola vive um 
momento bonito de sua his-
tória. “Foi um projeto feito 
por muita gente e escrita por 
muitas mãos. A escola é uma 
entidade com 30 parceiros, 
extremamente importantes. 
É uma junção de pessoas 
para uma escola, reunidas 

FOTOS LUCIANA MANDLER

e trabalhando no intuito de 
fundar e manter uma esco-
la”, reflete. “É importante, 
pois em um período em que 
escolas do campo cada vez 
mais são fechadas, perdem 
infraestruturas, estamos 
abrindo. É um sinal que as 
parcerias estão frutificando, 
o que nos deixa felizes”, 
completa.

O valor do investimento 
é de R$ 1,3 milhão, inicia-
dos em 2015, através de 
uma série de parcerias que 
a mantenedora da Efasc, 
a Associação Gaúcha Pró- 
Escolas Famílias Agrícolas 
(Agefa), veio constituindo 
ao longo deste período. 
Na ocasião, representantes 
dessas entidades e empre-
sas expuseram a alegria em 
fazer parte desta história e 
conquista.

MAIS PESQUISAS
Para a vera-cruzense Mi-

lena Cristina Hermes, que 
está no seu primeiro ano de 
estudo na escola em Santa 
Cruz, está sendo muito bom 
estar nesta casa nova. “Esta 
foi uma grande conquista 
para escola e fico feliz. É bom 
para todo mundo”, acredita. 

Famílias e representantes de outras escolas participaram

A nova sede da Efasc está instalada em uma área 
de 17,4 hectares, onde será possível realizar as ati-
vidades pedagógicas produtivas. A partir de agora, 
conta com uma estrutura mais ampla e moderna. 
O refeitório e a cozinha hoje ficam instalados em 
um prédio antigo, que foi reformado e adaptado. A 
escola conta ainda com auditório para 200 pessoas, 
que tem mais duas salas funcionais em anexo. 
Em um prédio novo, de três pisos, fica o alojamento 
e mais duas salas de aulas, além da secretaria da 
escola. São 1.270 metros quadrados de área cons-
truída.

A ESTRUTURA

Ainda segundo a jovem, com 
o novo espaço já está sendo 
possível realizar mais expe-
rimentos e mais pesquisas, 
pois ele é ainda maior do 
que o antigo. Para a tia de 
Milena, Juliana Bullerjahn 
Mazuin, é muito bom para os 
jovens terem esse incentivo. 
“Agora está mais estrutura-
do e os jovens podem apren-
der mais”, avalia. 

Extrato do Edital nº 203/2019
Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde
Processo Seletivo Simplificado nº 048, para contratação por prazo determinado
O Prefeito do Município de Vera Cruz, GUIDO HOFF, no uso de suas atribuições, visando a contratação de 

profissionais por prazo determinado para desempenhar funções temporárias, conforme segue:

* O servidor ocupante do cargo de Médico 40 horas que for designado para integrar o Programa Estratégia 
Saúde da Família – ESF, fará jus, além do vencimento, a Gratificação Especial mensal no valor de R$ 9.855,50.

As inscrições serão gratuitas, devendo o candidato comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
munido de instrumento público ou particular de mandato, junto à Prefeitura Municipal, nos dias úteis, no período de 
01º a 07 de Outubro de 2019, no seguinte horário: das 07h30 as 11h30 e das 13h00 as 16h00. A íntegra do Edital 
com as demais informações sobre o processo encontra-se afixado no Quadro de Atos Oficiais do Município e na 
Secretaria Municipal de Administração, sito à Av. Nestor Frederico Henn, 1645, e meramente informativo no site do 
Município www.veracruz.rs.gov.br. 

Vera Cruz, 30 de Setembro de 2019. 
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