
As atividades da EMEI 
Silvérius Kist devem iniciar 
no próximo mês sob a ad-
ministração da Associação 
de Atendimento Cultural 
e Educacional Renascer, 
que venceu a seleção para 
atuar em colaboração com 
o Município de Vera Cruz. 
Com a abertura da nova 
creche, a fila de espera por 
vagas nas EMEIS estará 
zerada. Conforme a Se-
cretaria de Educação, a 
lista tem inscrições apenas 
para o berçário A, com 154 
crianças, e berçário B, com 
mais 34 crianças. Nos de-
mais níveis não há espera. 

A adequação foi possível 
desde 2017, quando as ins-
crições e o preenchimen-
to de vagas nas creches 
passaram a ser mensais. 
A pasta já se prepara para 
chamar os pais ou res-
ponsáveis para matrícula 
e encaminhamento às 
creches, já que no início 
do próximo ano abrem 
novas vagas também nas 
demais escolinhas. Os ins-
critos devem ficar atentos 
e manter o cadastro na 
secretaria atualizado. Os 
contatos serão realizados 
nos primeiros dias de de-
zembro. 

Com o objetivo de 
estimular as vendas na 
reta final de ano, a Câmara 
dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) Santa Cruz realiza 
hoje a 1ª Convenção 
Lojista do Vale do Rio 
Pardo. O evento ocorre 
a partir das 18h45min, 
no auditório do curso de 
Direito da Universidade 
de Santa Cruz do Sul 
(Unisc), no bloco 18. A 
temática será “Vendendo 
cada vez mais” e trará dois 
especialistas em vendas. 
Na programação, palestra 
com Daniel Müller, que irá 
abordar “Vendendo cada 
vez mais e melhor – como 
dobrar suas vendas em 
apenas oito semanas”; 
e palestra com Antônio 
Medeiros, com o tema “A 
arte do extraordinário”. 
As inscrições podem ser 
feitas na CDL Santa Cruz 
pelo telefone (51) 3713-
2333 ou 98061-6332 ou 
pelo e-mail vendas@
cdlsantacruzdosul.com.br. 
O valor para associados 
é de R$ 60 e para não-
associados R$ 80.

Nesta semana serão realiza-
das entrevistas com can-
didatos para trabalhar na 
nova creche de Vera Cruz. 
Os interessados devem en-
viar currículo com foto para 
o e-mail emei.silveriuskist@
gmail.com até hoje. Os 
convocados serão entrevis-
tados na quinta-feira, dia 
28, na própria escolinha, no 
bairro Imigrante. As vagas 
são para merendeira, auxi-
liar de serviços, professora 
e monitora.

O SAMU está com mais 
uma alternativa para facili-
tar o acionamento e deslo-
camento em situações de 
necessidade. Trata-se do 
“Chamar 192 Samu”. Dis-
ponível gratuitamente para 
Android e IOS, o aplicati-
vo permite que qualquer 
pessoa possa realizar o 
chamado para si, ou para 
outra pessoa. Para acessar 
a plataforma, o usuário 
deve fazer um cadastro 
com dados, e depois ativar 
a geolocalização.

O Programa Protetor 
das Águas, de Vera Cruz, 
estará em evidência em 
pelo menos mais três 
momentos até o fim do 
ano. Na última semana, o 
coordenador do programa, 
Gilson Becker, palestrou 
em Santa Catarina, em 
evento pelos 10 anos do 
Projeto Produtor de Água 
do Rio Camboriú, em Bal-
neário Camboriú. No dia 
11 de dezembro, por inter-
médio do Sindicato dos 
Trabalhadores Agricultores 
Familiares de Santa Cruz 
do Sul, a palestra ocorre 
em Alto Paredão. No dia 
12 de dezembro, Becker 
estará novamente em 
Santa Catarina. A convite 
da Embrapa Suínos e Aves, 
que tem sede em Concór-
dia e é a maior do setor no 
país, Becker palestra em 
um evento no município de 
Seara. Já no dia 16 de de-
zembro, uma comitiva da 
Universidade de Caxias do 
Sul (UCS) estará em Vera 
Cruz para conhecer na 
prática as ações do Pro-
grama Protetor das Águas. 
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