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Santa-cruzense de três anos
disputará o Miss Infantil RS

BELEZA MIRIM SANTA CRUZ

Comunidade pode enviar sugestões 
para regulamentação de multas à Corsan

Uma consulta pública 
promovida pela Agência 
Reguladora de Serviços Pú-
blicos Delegados vai ouvir a 
comunidade até esta quinta-
feira, dia 10 de outubro, com 
o objetivo de obter sugestões 
para melhor regulamentação 
de multas a serem aplicadas 
na Companhia Riogranden-
se de Saneamento (Corsan) 
por não cumprimento de 
contrato em Santa Cruz do 
Sul. A regulamentação busca 
esclarecer pontos já esta-
belecidos em contrato mas 
de forma mais detalhada, 
especificando valores das 
multas e estipulando prazos 
para resolução das irregula-
ridades.

As sugestões poderão ser 

Edital nº 210/2019
Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde
Processo Seletivo Simplifi cado nº 048,

para contratação por prazo determinado.

O Prefeito do Município de Vera Cruz, torna público que fi ca prorro-
gado até dia 14 de Outubro de 2019 o prazo de inscrições para o Pro-
cesso Seletivo Simplifi cado nº 048, para contratação temporária de Aten-
dente Consultório Dentário e Médico 40h, junto à Secretaria Municipal de 
Saúde. O vencimento será de acordo o item 2.1 do Edital nº203/2019. 
A carga horária será de 40 horas semanais. As inscrições são gratuitas, 
devendo o candidato comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, munido de instrumento público ou particular de mandato, 
junto à Prefeitura Municipal. Permanecem inalteradas as demais dispo-
sições do Edital nº 203/2019 que se encontra afi xado no Quadro de Atos 
Ofi ciais do Município, na Secretaria Municipal de Administração, sita à 
Av. Nestor Frederico Henn, 1645 e no site www.veracruz.rs.gov.br.

Vera Cruz, 07 de Outubro de 2019.

GUIDO HOFF
PREFEITO MUNICIPAL

FEIRA DO PEIXE
Na quinta-feira, dia 10, 
haverá Feira do Peixe em 
Vera Cruz, das 8 às 19 ho-
ras, sem fechar ao meio-
dia, no Espaço do Pro-
dutor (Feirão Rural), rua 
Intendente Koelzer, 979. 
Com carpa, traíra, jundiá, 
cascudo, filé, pastel de 
peixe, bolinho de peixe e 
peixe frito. Encomendas 
com Ingo, pelo telefone 
(51) 99629-5775. 

ENCONTROS AA
O grupo Vera Cruz de Al-
coólicos Anônimos (AA) 
avisa que realiza as reu-
niões todas as quartas-

AVISOS

entregues, por escrito, no 
Protocolo da Agerst, de se-
gunda a sexta, das 7h45min 
às 11h45min e das 13 às 17 
horas, na rua Coronel Oscar 
Jost, sala 111, ou, ainda, en-
viadas para o e-mail agerst@
santacruz.rs.gov.br.

Também na quinta-feira 
será realizada audiência pú-
blica no prédio da Secretaria 
de Educação, a partir das 10 
horas. Na ocasião, todas as 
propostas enviadas vão ser 
analisadas pelos conselhei-
ros da agência.

AS MULTAS
A prefeitura de Santa 

Cruz do Sul já aplicou três 
multas à Corsan. Os casos fo-
ram de atrasos, reincidência 
e suspensões injustifi cadas, 

como explica o secretário 
do Meio Ambiente, Sanea-
mento e Sustentabilidade, 
Raul Fritsch. “A primeira 
aplicação foi em setembro 
de 2016, em um valor de 
R$ 13.226,50, pelo atraso da 
aquisição e instalação de 
dois reservatórios pulmão 
e de distribuição, além das 
adutoras de abastecimento 
e transferência. A segunda 
multa foi em julho de 2017, 
pela reincidência no atraso 
destas ações, o que acarretou 
em R$ 289.034,72. E a tercei-
ra, pela suspensão injustifi -
cada do serviço de abasteci-
mento de água, no valor de 
R$ 10.447,89”, detalhou. “O 
recurso está tramitando na 
Agerst”, acrescentou ele.

feiras, das 20 às 22 horas, 
na Escola João Carlos Rech.

HORÁRIOS DA LIGA
A Liga Feminina de Comba-
te ao Câncer de Vera Cruz 
avisa que o atendimento na 
sala da entidade funciona 
nas terças e quartas-feiras, 
das 14 horas às 16h30min.

VACINAÇÃO
Começou ontem a campa-
nha nacional de vacinação 
contra o sarampo. Nesta 
primeira etapa, crianças 
de seis meses a cinco anos 
devem ser imunizadas. Em 
Vera Cruz, as ESFs e o Es-
paço Mamãe Criança têm 

doses disponíveis. Em 
Santa Cruz, há doses no 
Cemai, no SIS da Unisc e 
em todos os postos de 
saúde que têm sala de 
vacinação. 

EXPOSIÇÃO
A Associação Pró-Cultu-
ra de Santa Cruz do Sul 
e a diretoria Cultural da 
35ª Oktoberfest convi-
dam para a abertura da 
exposição de fotogra-
fias das ex-soberanas 
da Oktoberfest, nesta 
terça-feira, dia 8, a partir 
das 19 horas, na Casa das 
Artes Regina Simonis, no 
Centro. 

A santa-cruzense Nicole 
Tessmann, de três anos, 
participa no sábado, dia 12, 
do concurso Miss e Mister 
Infantil Rio Grande do Sul, 
em uma categoria especial. 
O evento ocorrerá no Hotel 
Swan Tower, em Caxias do 
Sul. A pequena, que já tem 
uma agenda de compromis-
sos intensa, não pensa duas 
vezes na hora de dizer sobre 
o que mais gosta de fazer. 
“Desfilar!”, responde sem 
titubear ao ser questionada 
pela mãe Letícia Tessmann.

Na sexta-feira, dia 4, Ni-
cole recebeu das mãos da 
vice-prefeita Helena Her-
many a faixa de Mini Miss 
Santa Cruz Star e passa a 
fazer parte do casting da 

agência de modelos Minimal 
Models Brasil. A faixa, como 
explica a mãe, é o passaporte 
para que a menina possa 
participar do concurso no 
fi m de semana. “Essa faixa 
defi ne que ela passa a fazer 
parte da agência e eles assu-
mem agora todas as mídias 
sociais dela”, conta a mãe, 
orgulhosa.

O título de Mini Miss San-
ta Cruz é o nono que Nicole 
recebe. Somente de Santa 
Cruz já foram três, todos 
conquistados em concursos 
de nível estadual. Além de 
participar de concursos de 
beleza, a pequena já está co-
meçando a fazer comerciais 
e tem até um teste marcado 
para a Rede Globo. 


