
Cipriano recebe 330 
metros de asfalto
Moradores festejam 
investimento, mas 
questionam custo 
de contribuição 
de melhoria

Na quarta, equipe trabalhou na instalação de galeria
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Mais um trecho da pa-
vimentação asfáltica 
da rua Cipriano de 

Oliveira, em Vera Cruz, teve 
início. A área total é de pouco 
mais de 3,1 mil metros quadra-
dos e é realizada com recursos 
parlamentares. Os donos de 
imóveis, no entanto, devem 
fazer contribuição de melhoria, 
conforme legislação aprovada, 
o que tem incomodado uma 
parcela deles. O servente de 
pedreiro Micael Stallbaun, que 
mora há 18 anos na localidade, 
não acha correta a cobrança. 
“O asfalto é uma prioridade, 
vai valorizar o local e acabar 
com a poeira, mas se têm 
recursos, por que cobrar dos 
moradores?”, indaga. 

A jovem de 19 anos, Élen 
Machado, que cresceu na rua 
Cipriano, também questiona a 
cobrança. “Por que cobrar dos 
moradores se na primeira eta-
pa, realizada anos atrás, tam-
bém de emenda parlamentar, 
os moradores não precisaram 
pagar?”. “É um investimento 
muito bom. Será o fim da poei-
ra, mas a cobrança é um ponto 
ruim”, completa.

| A quinta e última rodada da fase classificatória 
do 25º Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa, 
que disputa a Taça 50 Anos da Juventude Unida, foi 
transferida por causa da chuva e ficou para o dia 19 
de outubro, a partir das 14 horas: Juventude Unida 
x FC Construtora Galvan; Veterano; H’Lera x Unidos 
do Rio Pardinho;  Andreas x Unidos do Rio Pardinho. 
O 25º Campeonato de Futebol Sete tem a parceria e 
apoio do Jornal Arauto, Derli Blank, Mueller Produtos 
Artesanais e do Geraldo Back. 

| Neste domingo, a AERC Juventude Unida promove 
festa para comemorar os 50 anos, tendo por local os 
pavilhões da Comunidade Imaculada Conceição. O  
início será na parte da manhã, com jogo de voleibol 
ou torneio se tiver no mínimo quatro equipes, relem-
brando os primeiros anos do clube, e jogo de futebol 
de campo entre as equipes do Águia Master e Amigos 
do Luis Rech. Ao meio-dia será servido almoço ao 
preço de R$ 25 por pessoa, que terá buffet e carne 
servida nas mesas. Na parte da tarde apresentação do 
histórico e das principais conquistas nestes 50 anos, 
com a leitura da Ata de Fundação, homenagens aos 
fundadores e ex-presidentes. Durante a festa terá um 
telão, onde serão apresentadas fotos que contam a 
história com as mais variadas conquistas nestes 50 
anos. Atletas que já defenderam as cores da Juventude 
Unida estão convidados a participar deste momento 
festivo. Após, reunião dançante com a animação do 
Musical KM. Reservas de almoço pelos telefones (51) 
99676-1067, com Paulo, 99731-6393, com Júlia ou 
99613-9157, com Rafael. 

| Neste domingo, dia 13, a OASE da Comunidade 
Evangélica de Ferraz realiza sua quermesse anual, 
em comemoração aos seus 87 anos. Pela manhã, às 
10 horas, haverá culto seguido de almoço no valor de 
R$ 23, com bolinho de carne, churrasco, galeto, pratos 
quentes, saladas diversas e frutas. À tarde, animada 
reunião dançante com a banda Doce Desejo.

| Na quarta-feira, dia 16, às 14 horas, Encontro das 
Mulheres Rurais “A União Faz a Força”, junto ao pavi-
lhão da Escola Gonçalves Dias.

| Inicia neste sábado à noite o 1º Campeonato de 
Futsal promovido pela S.C.E. Ferraz, junto ao ginásio 
municipal de Ferraz Centro. O Campeonato contará 
com a participação de 10 equipes na categoria livre, 
quatro na categoria veterano e quatro na feminino. 
Os jogos de amanhã, dia 12, serão todos na categoria 
livre: Manchester City x K’mbada; Meninos da Vila x 
Independente; Renacença Futsal x Pumas e Clubinho 
x Entrada Ferraz. Os jogos iniciam às 19h30min. Às 
18h30min haverá jogo de escolinha, com atletas até 
12 anos entre Ferraz x Vera Cruz. Os pais interessados 
em trazer seus filhos para jogarem poderão entrar em 
contato com Mártin, pelo telefone (51) 98032-5768.

GERAL06 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
11 E 12 DE OUTUBRO DE 2019

PELO INTERIOR DE VERA CRUZ

DONA JOSEFA - Por Paulo Mueller

FERRAZ - Por Loreno Nyland

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público nº 323/2019

NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de 
direito público, através de seu Prefeito Municipal, GUI-
DO HOFF, faz saber por este Edital, DA NOMEAÇÃO 
E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATOS APRO-
VADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, em atendimen-
to à Portaria nº 13.192/2019 e Edital de Homologação 
nº 229/2018, para provimento de cargos efetivos no seu 
quadro de pessoal, sob Regime Estatutário, conforme 
segue:

 
AGENTE ADMINISTRATIVO
CONCURSO N.º 148
Clas. Nome
2º *CLÁUDIO JOSÉ OVERBECK – 
	 Pessoa	com	Deficiência

MÉDICO PSIQUIATRA  – CONCURSO N.º 152
Clas. Nome
7º RENAN LUIZ TAMIOZZO
8º BRUNO LO IACONO BORBA

De conformidade com o Art. 14, da Lei Comple-
mentar nº 004/2007, os nomeados tem prazo de quinze 
dias para tomar posse, a contar do ato de nomeação 
publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	Os	
nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal 
de Administração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, 
situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, Vera 
Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipula-
do será interpretado como renúncia à posse no referido 
cargo e será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

POR QUE COBRAR?
Em agosto, a Prefeitura 

encaminhou à Câmara de 
Vereadores dois projetos que 
previam a cobrança da contri-
buição de melhoria de 30% do 
valor da obra aos moradores 
do trecho 2 da Cipriano de 
Oliveira (asfaltamento em an-
damento) e da Avenida Nestor 
Frederico Henn (que aguarda 
conclusão do processo licita-
tório para que possa iniciar a 
obra). Os projetos foram apro-
vados de forma “apertada” 
pelo Legislativo. Na época, a 
discussão foi acalorada e divi-
diu opiniões no plenário.

De acordo com o secretário 
de Planejamento e Finanças, 
Marcos Ivan dos Santos, o va-
lor deverá ser cobrado apenas 
depois da conclusão do asfalto. 
Será lançado novo edital com 
valor final da obra e a partir 
daí, os moradores têm 30 dias 
para procurar o Município e 

efetuar os pagamentos. Antes 
do encaminhamento e apro-
vação da cobrança de valores, 
os moradores foram convida-
dos a participar de audiência 
pública, e foram informados 
de como seriam realizadas as 
cobranças e tiveram uma ideia 
dos valores. 

A EXECUÇÃO DA OBRA
A primeira etapa consiste 

em preparação da base, com 
a topografia, terraplenagem, 
instalação  e drenagem da rede 
pluvial, travessias, preparação 
da cancha e compactação, con-
forme o secretário de Obras e 
Saneamento, Gilson Becker. 
Na tarde de quarta-feira, dia 
9, o trânsito foi interrompido 
para que a equipe da Avantte, 
empresa vencedora da licita-
ção, pudesse fazer a instalação 
de uma galeria. A empresa tem 
cinco meses para a conclusão 
da obra. Porém, a expectativa é 
que a obra seja concluída antes.
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