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•ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 060/18 - GPC Carazinho, 14 de março de 2018.

Exeelentissimo Senhor,

Ver. Mareio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 011/2018

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL í
DE CAi.' AZ./W"l.Q •

Protor:oln n~_ól1 ~ ~l_.J 1'111'
Hoca .1)4<--12/-_

1 fi i{ÁR. 2018

::::~fjf e k<;{;v

Em atenção ao oficio supracitado, o qual contém Pedido de Infor-

mação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia integral de expediente recebido da

Secretaria Municipal da Fazenda e Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR,

contendo as informações solicitadas acerca dos gastos com publicidade da Eletrocar e

Executivo Municipal no ano de 2017.

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n' 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, RS, 13 de Março de 2018.

Memorando N° 024/2018

A:
Secretaria da Administração
AlC Sr. Lori Luiz Bolezina

Conforme solicitado, estamos disponibilizando as informações demandadas via Pedido de
Informação do Legislativo Municipal (OP 011/2018) de autoria dos edis Alaor Galdino Tomaz e João Pedro
Albuquerque de Azevedo para que sejam averiguados os valores totais com Divulgação Oficial do
Município.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Alt.

'?'~---~
;'

gênio Gardin de Almeida
I" Secretaria da Fazenda
Técnico em Contabilidade

CRC/RS - 091421/0

1



MIlNICIPlO OE CARAZiNHO

Re_lI8EmP!lnhos
Todos OS\Imll8J\tios
De 011Ot/!!017até '111m17~~.~

0006 - 02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001 000 -0,00 -0,00

0006 - 02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001 000 37.733,70 0,00 0,00 0,00

0006 - 02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001 000 51.599,73 0,00 0,00 0,00

0006 - 02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001 000 84.571,91 0,00 0,00 0,00

MAl 6Ç5EMPEiNiiOS 3M.• ,73 154.511,91 .284l571,91 õ:õO -GtôO <;:Õ;oo!

TOTAl. GI~" 38tMe.1' 14T.Õi'f;ãi 234.571,91 234,571,91 0.00 4# 1ill,Gll1

381.599, 147;027.82 234.571.91 234$11,91 o;i)O;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 • CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeiture@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

tlONtAalL NOP

tlQMli
ALVO GLOBAL PUBLlCID

443739 8980 24/05/2017 ALVO GLOBAL PUBLlCID

447708 12490 28/06/2017 ALVO GLOBAL PUBLlCID

452894 17113 30/08/2017 ALVO GLOBAL PUBLlCID

459223 22849 21/11/2017 ALVO GLOBAL PUBLlCID

ltlM

Bsse: carazinho

Empenho>Refat6rios de Mavimentaçljo>Empenhos emp2_re/empenhoOO2.php Emissor: Marco Eugenio Gardin De Alme/d Exare: 2018 Data: 12-03-2018 - 13:35:33 Pég 1/1

mailto:prefeiture@carazinho.rs.gov.br
http://www.carazinho.rs.gov.br
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N' Credor : 144343 CNPJ: 07001536000170
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTOA
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO
Munlclplo : BENTO GONÇALVES.RS CEP:
Banco/Ag.lConta : 748/0167-8/30334.8
Telefone : 054 3452 6446 Fax: 05434526446

Órgão
Unidade
Função
ProJ/Atlv
Dotação
Elemento

60.000,00
Valor do Empenho

12490/2017

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 374759
DATA DE EMiSSÃO: 21/08/2017

,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZI~O
Av Flore: la Cunha

. CARAZINHO
54-33312699
prefeiluralâlcarazi nho. rs .gov. br
87.613.535/0001-16

02. SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
01 • GABINETE DA SECRETARIA
04 - ADMINISTRACAO
2170. DIVUlGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL
02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001
3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICA

L

_R_e_cu_r_s_o__ 1_._l_IV_R_E .J I EmpenhoN'Processo

r

Dados da Ordem de Pagto,
ELEMENTO DESCRIÇAo VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339039920000 SERVICOSDE PUBLICIDADEINSTITUCIONAL 24.389,70 0,00 0,00 24.389,70

Ref. Nota Fiscal n': 1303,de 07/08/2017 24.389.70 0,00 0,00 24.389,70

TOTAL OA ORDEM 24.389,70
SALDO ANTERIOR 46.656,00

OUTRASORDENS 13.344,00

VALOR RESTANTE 22.266,30

OBSERVAÇÕES:
Contrato N° 177/2014. Processo Licitatório N° 004/2014 - Tomada de Preços 001/2014.

"-. Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas áreas de propaganda, promoção, merchandlslng e eventos.

- TermoAditivo N' 080/2017 que prorrogaa vigência de 02/06/2017 a 31/0712017

• Empenho por Estimativa para o perlodo de 02/06/2017 a 31/07/2017 no valor de R$ 60.000,00 conforme solicitação via Memorando N° 071/2017 anexo.

rei julho/2017

Repasses Dados das Retenções

L TOTAL 0,00

50 IRRF• PRESTSERVTERC - EXEC/INDI- PRO 73,17

TOTAL 73,17

LIQUIDO DA ORDEMDE PAGTO. 24.316,53

EMISSOR

VISTO

CODIGO BANCO:

BANCO:

WCHEQUE:

TESOURARIA

c2fm
~~kt.6.

/~~.f?.,
À.

TESOUREIRO

CREDOR

RECIBO
RECEBI(EMOS)DO MUNlciPIO DE CARAZINHO.A IMPORTÂNCIAABAiXO ESPECIFICADA,REFERENTEA:

( ) PARTEDO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO
R$ R$

Nome; ~;~GLU,.íjj!i~ ~lfl=~~~1-~l'f~':<HrM-'---

ken~.teng,,", • 21-08-2017 06:'9
1- via
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•
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha,1264
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO N°:
DATA DE EMiSSÃO:

EMPENHO:

028024
22/08/2017
12490/2017

,.----.------------------------ ""O=ad"'o::C,d;.;o"'C:::r."'do=r:,.---------------------
Órgão 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO N° Credor : 144343 CNPJ: 07.001.536/0001-70
Unidade 01 _GABINETE DA SECRETARIA Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTOA

Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO
Função 04 - ADMINISTRACAO Munlclplo : BENTO GONÇALVES- CEP: 95700000

Banco/Ag.lConla : 748/0167-8/30334-8

ProJ/Allv 2170 - DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL

Rubrica 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Llcllação : TOMADA DE PREÇO

QUANT MATERIAL OU SERViÇO

3.3.9.0.39.92.00.00 • SERVICOS OE PUBLICIOADE INSTITUCIONAL

o
SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDlCA
085.: Contrato N' 177/2014. Processo Licitatório N' 004/2014. Tomada de Preços 001/2014.
_ Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas éreas de
propaganda, promoção, merchandlslng e eventos .
• Termo Aditivo N' 080/2017que prorroga a vigência de 02106/2017a 31/07/2017
_ Empenho por Estimativa para o perlodo de 02/06/2017a 31/07/2017no valor de R$ 60.000,00conforme solicitação via
Memorando N° 071/2017 anexo.
sOLICITAÇAO: 28024

MOTIVO:
Término de Vigência do Empenho.

DESTINO:

60.000,00

TOTAL

22.266,30

22.266,30

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


"-_ ..... _.. ( COnf'ROVAW[EDE DEPOSITO )--_._ ..... -
SICREDI - SICREDI ALTOJACUr----------------------_ ..------------_ ..----------

Data: 23/0Sfé './ Hora: 10:22
Banco: 748 A~encia/UÀ: 0\67/05 Caixa: 5S5

Conta: 30334 ..8
ílome: Al.VOGl.OBAl. .' f'UBl.IClDADE E f'k

De,'ositado POl' : f'REfEHUkA nUM DE CARHZINHO

,~Uj.6,S3
---_ .._-----------_ .._-------------------------

Tipo

[ohl do Deposito

l)a101'\ R$)

-_ .._-------_ .._----------------------------------
24.3i6,58

.._-----------------_ .._-------------_._-----------
Os (.he':ll.H~S estaI) sujettos aos pr.1lüS de
cO~f'ensacao fixados no re~u1a.ento de operacoes

. do B.J.IKO Central, e so est.J.r;;.O di.sf'oni~eis .J.f'OS

~;it~f'NZO.-----------------------------_._-----------------
ObriH'JoI

Tenh1 In 0011 dü!
•...•...,.....•.._._. .' ...•.••.••. - ••.•. __ •._ ... ,••. _.• '_.0.' __ •.•"._

CCROOOií-655S0003 2:3/0012011 ~m<:UJ.6,53RC
30334-8 00016 ..( 3033H iH ~Df' 1635458



012490
28/06/2017
ESTIMATIV

60.000.00 60.000,00

SECoDO EMPENHO N' 447708

PROC. ADMIN (PA):II SaW. Ante,., 239.333,43

II SeW. A1uel 179.333,43

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

NOTA DE EMPENHO N°:
DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

Dados do Credor:
N° Credor : 144343 CNPJ: 07.001.536/0001-70
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA
Endereço : VITORIA, 255
Munlclplo : BENTO GONCALVES-RS CEP: 95700000
Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

PROCESSO DE COMPRA N' 000000

AUTORIZAÇÃO N' 325935

I Valor Orçado 50.000,00

I Valor Empenhed. 60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

3.3.3.9 .00.00 • SERVlCOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(Contrato NO 17712014 - Processo Ucitatório N° 00412014 - Tomada de Preços 00112014.
• Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas éreas de
propaganda. promoçAo, merchandising e eventos.
_Termo Aditivo NO 08012017 que prorroga a vigência de 0210612017a 3110712017
_Empenho por Estimativa para o perfodo de 0210612017a 31/07/2017 no valor de R$ 60.000,00 conforme solicitação via
Memorando N° 071/2017 anexo.) - (Unidade: UNIDADE)

QUANT

Reduzido : 6 /-
Licitação I'
Modalidade de Licitação: 001/2014 - TOMADA DE PREÇO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Av Flores dd Cunha, 1264
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
87.613.535/0001-16

Órgão 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
Unidade : 01 - GABINETE DA SECRETARIA
Função : 04 - ADMINISTRACAO )
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0030 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Proj/Atlv : 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE /'

RESUMO: Contrato N° 17712014 - Processo Licitatório N° 00412014 - Tomada de Preços 00112014.. - Valor referente contratação
de AgêncIa de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas áreas de propaganda. promoção. merchandising e
eventos .. - Termo Aditivo N° 080/2017 que prorroga a vigência de 0210612017a 31/07/2017 .• Empenho por Estimativa para o
perlodo de 0210612017a 3110712017no valor de R$ 60.000,00 conforme solicitação via Memorando N° 07112017 anexo ..

DESTINO: TOTAL 60.000,00

PAGUE-5E

Adroalào Dê C~rli
Secretário da FaZE:õ1Óa

CHEQUE N.

BANCON.
DOCUMENTOW

TESOURARIA

DATA

TESOUREIRO

CREDOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À;

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

R$ R$
EM , /___ EM / ' _

CREDOR

Emissor. marco.s/meiaa Data: 28106IPlbti: 13:37:30

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


~---._---.---_._,._.-_._------.,--- -'--- ----, -" -------_ ..-------_ ..._._---------------------
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL '

: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO :
• DIRETORIA DE LICITAÇÕES \_______ . . . . .__ . • ..__ ._ .. ._.J

TERMO ADITIVO N° 080/2017

Origem: Processo Licitatório nO00412014. Tomada de Preços nO001/2014. Contrato nO177/2014.

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.

CONTRATADA: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nO
07.001.536/0001-70, estabelecida na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, número 144, sala
301 A, Cidade Alta, na cidade de Bento Gonçalves/RS, CEP 95.700-000, telefone (54) 3452-6446/ (54)
9 8418-0267, e-mail aliandro@alvoglobal.com.br.atravésdeseurepresentantelegal.Sr.Aliandro
João Consoli, inscrito no CPF sob nO955.591.080-49.
" __._._ - -..-----.---- ..------ - ------------ -- ..------------.--1
jOBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n° 177/2014 tem por finalidade a prorrogação dOI
! prazo, com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Fed~ral n° 8.666/93, conforme solicitação emitida pela i
I Secretaria Geral do Governo. ...__ .__._. . ..J
j CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO .------------- ..---------------
L . . ..• . ------------'

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo em 60 (sessenta) dias, a
contar de seu vencimento, iniciando em 02106/2017 e finaliza"do en~31/07/2017.

Permanecem inalteradas as dema:s cláusulas do cor,trato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Calazinho (RS), 30 de maio de 2017.

Aditivo nO 080/2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES.. . - --

TERMO ADITIVO N° 08012017

Origem: Processo Licitatório nO00412014. Tomada de Preços nO00112014. Contrato nO177/2014.

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Jurldica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ nO87.613.53510001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Cenlro, CEP
99.500,000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO

584.588.168-49.

CONTRATADA: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nO
07001.538/0001-70, estabelecida na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, número 144, sala
301 A, Cidade Alta. na cidade de Bento Gonçalves/RS, CEP 95700-000, telefone (54) 3452-6446/ (54)
9 8418-0267, e-mail alJandro@alvoglobalcom.br.atravésdeseurepresentantelegal.Sr.Aliandro
João CansoU, inscrito no CPF sob nO955.591.080-49.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n° 177/2014 tem por finalidade a prorrogação do;
prazo, com fulcro no artigo 57, li, da Lei Federal nO8.666/93, conforme solicitação emitida pela i
Secretaria Geral do Governo. '

.cLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica esíabélecida"éntre as partes'a" prorrogação do Prazo em'6õ'(séssental dias, a

contar óe seu vencimento, iniciando em 02108/2017 e finalizando em 31/07/2017.

Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,

Carazinho (RS), 30 de maio de 2017,

Aditivo n° OBOf2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Memorando N° 071/2017.

DE: SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: PEDIDO DE EMPENHO - URGÊNCIA

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, vimos por meio
deste, solicitar o Aditivo no Valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente ao
Contrato nO177/2014. Termo de Aditivo nO080/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos as nossas
atenciosas saudações.

Carazinho, 27 de junho de 2017.

t-P-x£f-£ITURA MUNICIPAL

\

DF Cf.P~.,71N!-iO

27 .'wlZOl1

, CONTABILIDADE

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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Esl'.: nota fiscal.não foi 'assinada digitalmente.

l I MUNIClplO DE BENTO GONÇALVES
Número do RPS INúmero da nota

1294
. .' ..,~

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFSe Data da emissão da nota

~ NFSe. Bento Gonçalves. RS 13/07/2017 13:30:26

Data do fato gerador

13/07/2017 13:30:26

Código de verificação

Z01SHOOUF

PRESTADOR DE SERVICOS
Nome tantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

NomelRazão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001.70 Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700.360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municipio: Bento Gonçalves UF:RS

E.mail: dioneitramonüna@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVICOS

Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazlnho

Nome/Razão soclal: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001.16 Inscrição municipal: Inscrição estadual;

"EP: 99500-000

...;amplamente:
Municlpio: Carazinho UF:RS

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de calculo ('lo) ISS

Reembolso NF. 1054. Ref. veiculação de midia Revista Contato 1.600,0000 1,0000 1.600,0000 . 0,00x3,00= 0,00
VIP ( Editora Vip LIda ME) - Julhol2017

Comissão ref. veiculação de midia na Revista Contato VIP - NF. 400,0000 1,0000 400,0000 • 400,00x3,00 = 12,00
1054

Reembolso NF. 060941- Ret. veiculação de midia no Jomal 1.600,0000 1,0000 1.600,0000 ( 0,00x3,00= 0,00
Corrrelo do Povo (Jornalistica Caldas Junior Lida) - Julho/2017

Comissão reto veiculação de midia no Jornal Correio do Povo- 400,0000 1,0000 400,0000 ( 400,00x3,00 = 12,00
NF.060941

Reembolso NF. 1579. Ref. veiculação de mldia no Jomal Diário 5.875,2000 1,0000 5.875,2000 ( 0,00x3,00= 0,00
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - JUlho/2017

Comissão ref. veiculação de midia no Jomal Diário da Manhã - 1.468,8000 1,0000 1.468,8000 ' 1.468,80x3,00 = 44,06
NF.1579

Reembolso NF. 001.205. Ref. veiculação de mldia no Jomal 1.600,0000 1,0000 1.600,0000 ' 0,00x3,00= 0,00
Correio Regional ( Francisco de campo - ME)- Julho/2017

Comissão ref. veiculação de mldia no Jornal Correio Regional. 400,0000 1,0000 400,0000'/ 400,00x3,00 = 12,00
NF.001.205

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

1 20/07/2017 A prazo 13.303,97

RETENCCES FEDERAIS

PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL Outras retenções

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,03 R$ 0,00 R$ 0,00

Valor bruto = R$ 13,344,00 Valor liquido = R$ 13.303,97

Códigos dos serviços: ~ \ ,_ I
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. (t\o

~ d"" ,e"" G ~e
4 cãO .. e \

C 'i~ _,.,1"1"""" ttl"" " .. ,e\à"o G
~ ' ••(ao s-sd~



Página 212Esl; nota fiscal não foi assinada digitalmente

II MUNIClplO DE BENTO GONÇALVES
Número do RPS Número da nota

1294

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe Data da emissão da nota

NFSe - Bento Gonçalves - RS
1310712017 13:30:26

Data do fato gerador

1310712017 13:30:26

Código de verificação
Z01SHOOUF

PRESTADOR DE SERVICOS

Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

NomelRazão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPFICNPJ:07.001.53610001-70 Inscrição municipal:24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municipio: Bento Gonçalves UF:RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVICOS

Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho
Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPFICNPJ: 87.613.53510001-16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

~EP: 99500-000

..-omplemento:

Municlpio: Carazinho UF:RS

E-ma;;: Telefone: Celular:

Desc. condicionado(R$) Desc. incondicionado(R$) Deduções(R$) Base de cálculo(R$) Valor ISS(R$)

0,00 0,00 10.675,20 2.668,80 80,06

OUTRASINFORMACCES
Natureza da operação: Tributação no municipio 11ituação tribu1áriado ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.81812010e no Decreto N° 7.131/2010.
Situação desta NFS-e: Normal l!l . .

Valor aproximado do tributo federal- R$ 358,95 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00%), municipai - R$ 75,26 (2,82%), com base na Lei
Verificar autenticidade

12.74112012e no Decreto 8.26412014 - Fonte: IBPT

J!

------ .

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


-AUTORIZAÇOES -
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Carazinho



Relatório de Investimento Prefeitura Municipal de Carazinho - Junho/2017
Data Veículo/Empresa Descrição Tamanho Valor

10.06 Revista Contato VIP Anúncio de 1 pag - Colar Indeterminado 21x30 R$ 2.000,00

02.06 Jornal Correio do Povo Anúncio rodapé - Institucional - Colar 10x25crn R$ 2.000,00

03.06 Jornal Diário da Manhã Anúncio caderno especial Meio Ambiente I 1/2 pag - colar 25x17cm R$ 7.344,00

03.06 Jornal Correio Regional Anúncio rodapé - Institucional - Colar 25x12cm R$ 2.000,00

R$ 13.344,00



[@ ALVOGLOBAL
Autorização nO: 5181

Veírolo/Fomecedor:
Revista Contato Vip
Editora Contato Vip Ltda ME
15.395.446/0001-30

Oiente:
Prefeitura Municipal de carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Rores da Omha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Agência:
Alvo Global Publicidade e propaganda
Razão Sodal: Alvo Global Publiddade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - R5 - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Descrição
junho/2017 14/06/2017

(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 el8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Q1de VaI. Unit. Total

Anúnciode uma página I 21 x 30 cm I
1

1 2.000,00

O -
O -
O -
O

O

I ' O -
O -

. O -

,.,
O -

~- ~r Observações:
Desconto

T~
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 2.000,00

I A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados
\--r obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para

Comissão: 400,00

~;t0CO~t ~ Jorge D)tra \ o~(
que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. Total Líquido: 1.600,00

AlvoGlobalP Iiddade Propaganda Secretário~ o
O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/07/2017

l! lJU" ~ .ft o

{ J \áliO GelaI oy
~~~~e



Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria MUnicipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha 1264 - CeNTRO I CARAZINHO - RS , cep 99500000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

1054

Folha 1/1

Codigo de Verificação

34ba38fO

Micro Empresa

06/2017Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

06/06/2017.16:10

CARAZINHO

Dentro do MUnlcipio

Data / Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERViÇOS
Razão Social
EDITORA CONTATO VIP lTDA ME
Inscrição Municipal
100012
Endereço
RUA VENANCIO AIRES. 490 CONJ 01 - CENTRO

Fone/Fax Simples Nacional
(54) 3331-3448 Sim
CEP Exibilidade
99500000 Exigível

CPF/CNPJ
15.395.446/0001-30
Inscrição Estadual

CARAZINHO 1 RS

Inscrição Estadual
0250106809

auditoria Jributos@carazinho.r5.gov.br

Email

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNP)
87.613,535/0001-16

(54) 3331-2699

FonelFax

Razào Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscriçào
Municipal
94162
Endereço
AV. FLORESDA CUNHA, 1264 .. CENTRO. 99500000 • CABAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 17.06 • Propaganda e publicidade. inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiaiS publicitários.

CNAE: N7739003 • Aluguel de palcos coberturas e outras estruturas de uso temporário exceto andaimes

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

ReI. veiculação de anúncio mês de junho conforme Autorização 5181

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 1.600,00

PIS (B$)
0,00

COFINS(B$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL IR$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0.00

Deduções
0,00
ISSPrestador (R$)
0.00

ISSTomador (R$)
0.00

Desconto Incondicionado
0.00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
1.600,00
Valor Total da Nota (R$)
1.600,00

Alíquota %
2.79
Valor Liquido (R$)
1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode
ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

mailto:Jributos@carazinho.r5.gov.br
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[@ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5182

Agênda:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro centro
carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

VeíOJlo/Fomecedor:
Jornal Correio do Povo
Empresa Jomalistica caldas Junior lmA
CNPJ: 92.757.798/0001-39

Desconto

Total Bruto:

Comissão:

Total Líquido:

Vencimento:

Observações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados
obrigatoriamente para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para
que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veículação.
O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos.

Descrição
(tamanho/cor/posição)

Anúncio I 10 x 25 em de altura

.4 /Í

~/
~L:?
AU<yI'drocony6H

AlvoGIObalf'blieldad! e Propaganda

I /

1 2 ,3 '4' 5 6 7 8 9
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13/07/2017

Vai.Unlt. Total

2.000,00

2.000,00

400,00

1.600,00

20/07/2017



CORREIO DO POVO
9 Jorhal que vai direto ao ponto.

NOTA FISCAL FATURA DE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO - M. 21
EMPRESA JORNALlsTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.
RUA CALDAS ,IÚNIOR, 219
CEP 90019-900 - PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3215-6140 N0 060941-
CNPJ: 92.757.798/0001-39
INSC. EST.: 096/2587370
NAT. DA OPERAÇÃO:Pr~!o Ser-. COn1UnIc&;!o CÓD. FISCAL: S.3ll3

DATA EMISSÃO: 27iOO2il17

o
£o-owo:: DESCONTO DE:

CONDIÇOES ESPECIAJS:

1" VIA
CLIENTE

DEVERÁ A EMPRESA JORNAÚSnCA CALDAS JONIOR LTDA., ESTABELECIDANAPRAÇAE ENDEREÇOACIMAo VALORDOSSERViÇOSABAIXO DISCRIMINADOS.

UM MILE SEISCENTOS REAIS - X -- X -- - x -- -- x-- -- X-- x-- -- X- - x --- X__ X __ X __ X __ X __ X __ X __ X __ X __ X __ X __ X __

CEP 93SllIlDllll

CIDADE f eEP:

INSCR. ESTADUAL:

ESTADO: R8

MUNlClPIO DE C.".RA.ZlNHO

RUEL~ ~.v.FLDRES Q/o. CUNHA.

c..rllZlm)

VALOR
POR

EXTENSO

INSCR. C.N .•. J.: 87.613.535J1JOO1-16

AOS CUIDADOS OE:

LOCAL DE COBRANÇA:

NOME DO CUENTE:

ENDEREÇO:

MUNIClpIO:

o
:E
Oo
W
..J

~

O1«z

O IMPOSTO FOI CALCULADO DE
ACORDO COM A LEI.

BASE cALco R$

. .
ALlaUOTA VALORR$

. ...

NotiGiário
\1,Dorill"o:<imadi>do.lribul"" ~J):"~,w\;fl ,45'Yâ)ronle: ffi¥l

"7491-16 • POlY-GRAF -INOUSTRIA GRAACA LIDA.

TOTALR$

R$l.600,OO



PollshOp e Fábrica DI Chocolate
J~I no BeUa Clttà Sh0l! .•..pl_n•••.g _

Gestão de Unidades
Hospitalares na UnlJuí

2

Porlo Alegre, Segunda-feira, 12 de junho de 2017. INFORME COMEROAL Correio
INTERIOR

Fábrica di Chocolate trouxe
para o mercado um novo
sistemade comercializaçãode
choco lata com frutas, o
"fondueexpresso.Atualmente,
a marca catarlnense está
presente am 4 continentes,
com 82 unidades dlstrlburdas
em 7 pafses,oferecendoaos
clientes um conceito de
degustação de chocolate. O
quiosque da Fábrica di
Chocolateestam localizadono
3. andar do Bella Clttà
Shopping (próximo aos cine-
mas).

Negóciose a EscolaSuperior
de Saúde da Universidade.
"Precisamos capacitar os
profissionais de área de
gestão e administração
hospitalar, Instrumentallzan-
do-os para compreender e
promover mudanças do
modelo administrativo e
melhorias das condições de
gerenciamento, com foco na
resolubilldade com acredita-
ção hospitalar", afirma a
professora.

O MBA raunlrá professo-
res com conhecimento
teórico, assim como com
atuação prática na área,
permitindo um aprofunda-
manto nas questões mais
peculiares que envolvem a
gestão da área. Mais infor-
mações podem ser obtidas
pelo e-mail: relacionamento
@unljul.edu.br

região noroeste do Rio
Grande do Sul, onde essas
organizações se situam
longedosgrandescentrosde
referência em saúde, mas
representa m referências
reglonels. "Algunsprocessos
de intarvenções realizados
em hospitais da região vem
demonstrar a necessidade
decapacitaçãoe profissiona-
lização neste setor, nesse
sentido, a proposta do curso
é contribuir para a reflexãoe
potenclallzação do modelo
administrativo e a melhoria
das condições de gerencia-
mentohospitalar", explica.

Pensandonessa necessi-
dade, a Unljul lança o MBA
em Gestão de Unidades
Hospitalares, uma pós-
graduação promovida por
meio da parceria entre a
EscolaSuperior de Gestão e

o Bella Clttà Shopping televendaselnternet.Em2015
assinou contratos com duas lançoua linha de produtosda
grandes marcas. Em breve,a beleza Be emollon e adquiriU
populaçãode Passo Fundoe os direitos da organizaçãodo
região terê acesso as lojas concursoMlssBrasil.Sãomais
Pollshope FábricaDIChocolate de 200 lojase 9 quiosquesem
noshopping. todoo paIs,dlstrlbuldospor25

A Pollshopé uma empresa estados. No Baila Clttà
varejista multlcanal. Com um Shopping,a loja terá 120m2 e
faturamento anual estimado estará localizada no andar
em mais 1 bilhão de reais, é térreo. A loja Inaugura no
conhecida por produtos segundosemestredesseano.
Inovadores.Fundadaem 1999, Outra novidadeque chega
a empresajá nasceu mulllca- ao BellaClttànofinal dejunho
nal, oferecendoseus produtos é a Fábrica di Chocolate.
por melode comerciaisde TV, Franquia criada em 2003, a

Estão abertas as Inscr~
ções para o MBAem Gestão
de Unidades Hospitalares
na Unljuf. Voltado para
profissionais graduados da
área da gestão, administra-
dores, contadores, econo-
mistas, tecnólogos, gradua-
dos em Direito e demais
profissionais que atuam ou
desejem atuar na gestão de
unidades hospitalares, o
curso serê realizado no
Campus Ijuí. As aulas
acontecerão, a partir de
agosto, às sextas-feiras no
turno da noitee aossábados
pelamanhã.

Segundo a professora
Marcia Formentlnl, uma das
coordenadorasdo curso, há
necessidadede desenvolver
uma adequada gestão dos
empreendimentos hospita-
lares, especialmente na

:~rj .,.;' ',:~:',.1,/:~?'; ,',":',:~,.'!" '_',~:
" "-::"e .~, . ,'. ~_:{ -""',\ . ,;.~:,',i'i;

gummJ!}@n;l!liiID_.
~. .•• •••• f ••••• t'

o • @rmJjIIlm~l!lijl_
,~, •• -. .•• 11',

mailto:@unljul.edu.br


[@j ALVOGLOBAL Autorização nO: 5269

Veículo/Fornecedor:
Jornal Diário da Manhã
Editora Esperança Ltda.
02.115.089/0002-48

aiente:
Prefeitura Munidpal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 . IE:
Av. Rores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Agência:
Alvo Global Publiddade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publiddade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Rlho, 144 - sala 301 - Gdade Alta
Bento Gonçalves' RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Desaição
junho/2017 14/06/2017

(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 QIlde Vai. Unit. Total

Anúncio caderno especial Meio Ambiente I 1/2 pag - color I 1 O 1 7.344,00 7.344,00

25x17cm
O .
O -
O -
O

O

O -
O -
O -

- O -@IJ£ \\. Observações:
Desconto

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total 8ruto: 7.344,00

~u't' a
A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados Comissão: 1.468,80

obrigatoriamente para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para

;I~iandro <ionsol; "~~r~~~à \
que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veíaJlação. Total Líquido: 5.875,20

AlvoGlo I PUblid1de e Propaganda no e Governo \ Opagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/07/2017

-; f



Número da Nota

PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Tributos
Ay Flores da Cunha 1264 - CENTRO I CARAZINHO - RS I CEpo99500000

Nota Fiscal de Serviços Eletrélnlca - NFSe

1579

Folha 1/1

Código de Verificação

e36ff9a3

06/2017

Normal

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

PRESTADORDE SERViÇOS

07/06/2017 • 15:45

CARAZINHO

Dentro do Munlclplo

Data/ Hora Emissão:

Munldplo Prestação:

Natureza da Operação:

Razão Social
EDITORA ESPERANCALTDA.
Inscrição Municipal
93430
Endereço
RUA PEDROVARGAS, 846 • CENTRO

Inscrição Estadual
0250106809

CPF/CNPj
02.115.089/0002-48

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
(54) 3329-9665 Não
CEP Exlbilldade
99500000 Exlglvel CARAZINHO 1 RS

slnara@alvoglobal.com.br

Emall

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPj
87.613.535/0001-16

(54) 3331-2699

Fone/Fax

Razão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição
Municipal
94162
Endereço
AV. FLORESDA CUNHA, 1264, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Munlclplo: 13.05 • Composição gráfica, fotocomposlção, cllcherla, zlncografia, litografia, fotolltografia.

CNAE: j5822101- EdiMÃ£o Integrada Ã ImpressÃ£o de jornais dlÃlrios

DISCRIMINAÇAo DOS SERViÇOS

PI 5269. ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Referente publicação anúncloo caderno especial Melo Ambiente, 1/2 página cor, edição de
05/06/17, Total bruto R$.7.344,00 - Comissão R$.1.46B,BO = Total Uquido R$.5.B75,20

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 5.875,20

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0.00

Deduções
0.00
ISS Prestador (R$)
176,26

ISSTomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de cálculo
5.875,20
Valor Total da Nota (R$)
5.875,20

Alfquota %
3.00
Valor Liquido (R$)
5.875,20

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instltufda pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode
ser verificada no slte nfse.carazlnho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

mailto:slnara@alvoglobal.com.br


Sábado a Segunda, 03 II05.06.2017. Carozinho

Um dos programas mais
bem estruturados de cons-
cientiz.-..•ção à preselvação
ambiel. al é desenvolvido
peja da E. Orlando Roas, de
Não-Me-Toque. Foi em 2006
que a empresa deu início as
suas atividades em educação
ambiental, após estruturar e
criar o sctor de meio ambien-
te, hoje sob a coordenação da
bióloga Carolinu de Quadros.
Para conscientizar a popula-
ção, dentro da temática am-
biental, diversas palestras já
foram desenvolvidas nestes
10 anos, através do projeto
"noas e Você Plantando um
Mundo Melhor". "Desde a
implantação do projeto j.í ti-
vemos mais de oito mil par-
ticipantes de várias escolas
ptíblicas, cm área de atuação
da empresa", destaca a biólo-
ga, enfatizando a importfincia
que está tcndo a iniciativa na
vida das pessoas, que querem
ajudar na constmção de um
mundo melhor pela preser-
vação ambicntal.
Para Carolina, trabalhar na

cducação ambiental dos jo-
vens é indispensável, pois na
sequência estes passam a co-

brar dos pais e amigos ações
de preservação do planeta.
"A empresa tem uma preo-
cupação enorme em levar
para o campo infonnações,
que possam colaborar com
um meio ambiente saudá-
vel e seguro para as futuras
gerações," complementa a
bióloga.

10 ANOS DE HISTÓRIA
Segundo a bióloga, nestes

10 anos de história muitos
projetos positivos foram rea-
lizados, sendo que o primeiro
foi a constmção de um vivei-
ro para a produção de mudas
florestais nativas e exóticas.
O objetivo desta iniciativa
foi ter matéria prima para
projetos de recuperação de
áreas, além de produzir mu-
das para florestamento co-
mercial. AFazenda Roas h.i
muito tempo já é considera-
da modelo de produtividade
e tecnologia, c em 2006 pas-
sou a ser excmplo de preser-
vação ambiental também.
Dando continuidade às ati-
vidades ligadas ao meio am-
biente, em 2007 a empresa
produziu mais de cinco mil

mudas nativas para doação à
comunidade. Em seu viveiro,
numa parceria com escolas
do município, foram planta-
das 200 mudas de araucárias,
exclusivamente doadas no
uno seguinte.

Já em 2008 as atividades
ambientais tiveram início
com a participação da ROaS
na mateada ecológica pro-
movida pela Escola Sete de
Setembro, onde foram do-
udas as mudas de pinheiro
brasileiro, cultivadas no ano
unterior. Também em 2008
foi lançado o projeto "Eu
Adotei uma Árvore", que no

ano seguinte, em 2009, foi le-
vado tamhém para o municí-
pio ue Santa Bárbara do Sul,
onde houve a pm1icipação
de alunos na adoção de uma
planta.
Dando ProsscbJtlimenlo

aos investimentos na ,,1rea
ambiental no flno de 2010 foi
criado o projeto "Meio Am-
biente - Eu Faço Parte", em
que alunos de educação in-
fantil de Não.Me-Toque rea-
lizaram uma trilha ecológica
seguida de teatro com temá-
tica ambiental. Para aliar a
produçíio de ulimentos li pre-
servação da nutureza o setor

mAluo DA MANHA 1

de meio ambiente do ROOS
realizou em 2011 o Mini Dia
de Campo HOOS,onde foiex-
posta a história da agricultu-
ra, com ênfase na soja, milho,
trigo. Também teve destaque
o espaço ambiental.

DESAFIO AMBIENTAL
Foi em 2012 que os sela-

res ue marketing e de meio
ambiente criuram o "Desllfio
Ambiental", quando alunos
de Não-Me-Toque, do pri-
meiro e segundo anos, com
ajuda da famftia, desenvol-
veram atividades positivas
sobre o meio ambiente. Já
em 2013 a prioridade roi de-
senvolver educaçflo 11mbien-
tul entre colegas e direção da
empresa. No ano seguinte,
2014, a HOOS trouxe para a
cidade de Níio-Me-Toque
maisue 500alunos dos muni-
cípios de sua áreu de atuação
para assistirem a um filme e
uma peça de teatro sobre o
meio ambiente. As iniciativas
em defesa do meio ambiente
tiveram sequência nos ano.s
de 2015 e 2016. Também há
calendário de atividades a se-
rem desenvolvidas em 2Ó17.

DE 08 A 09 DE JUNHO, DAS 19H ÀS 22H
CARAZINHO/RS.
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PODAS DE ÁRVORES REALIZADAS
COM RESPONSABILIDADE

vares toquem nas redes energi-
zadas, realizamos a poda, Illas
também observando a nreser-
vação da árvore, OI explica Pana-
zo110,lembrando que o serviço
é feito com alvará de licencia-
mento ambiental.
Aproveitando o espaço Pa-

nazollo faz Ulll alerta para os
riscos de uma árvore próxima
lima rede de cnergia elétrica.
"Muitas vezes as pessoas não
entendem a necessidade de re-
alizarmos a retirada de galhos
de uma álvore cm frente casa
delas. Depois que explicamos
os riscos que estão correndo,
acabam aceitando que realiza-
mos o serviço," salienta o res-
ponsável pelo setor de podas.

Panazollo orienta os nloradores
da cidade a buscarem informa-
ções junto a profissionais, an-
tes de realizarem o plantlo de
árvores que no futuro poderão
trazer problemas a UJTIarede de
energia elétrica. Outro progra-
ma hnportante que a empresa
já realizou foI a recuperação dc
Árcas de Presclvação Perma-
nente -APPna encosta de barra-
gens das usinas de Mata Cobra
eColorado.

Eletrocar realiza trabalho de prevenção durante o ano todo para
garantir a segurança da população

Independente do ramo de nossa área de atuação. Todo o' ;
atuação, empresas investem em trabalho que envolve questões
iniciativas que objetivam a pre- ambientais realizamos com cui-
servação ambiental, principal- dado. obselVando sempre as rc-
lneote, quando a atividade está gras e leis ambientais," salienta
relacionada com a exploração o presidente da Eletrocar,Rafael
de meios naturais. As Centrais Sant' Anna de Moraes.
Elétr1casde Carazinho (Eletro- Um dos serviços permanentes
car), que atua na distribuição realizados pela empresa. duran-
de energia elétrica em oito I1lll- te todo o ano, é a poda de l:ÍlVO-
nidpios da região, tem entre os res que colocam etn risco a rede
seus programas de preservação condutora de energia. Um dos
ambiental o replantio de árvo~ coordenadores de linhas e redes
res nativas no Parque da Cidade da Eletrocar, Maxhniliano Pa-
JoãoAlbertoXavierda Cruz. 10- nazollo destaca a qualidade dos
calizado cerca de quatro quilõ- serviços que a equipe de podas
metros do perímetro urbano de realiza durante o ano. "Em fun-
Carazinho. "Temos uma preo- ção da necessidade de garantir-
cupação constante na preserva- mos a segurança da população.
ção do meio mnbiente Cln toda evitando que os galhos de ár-

,i I



Um dos projetos desenvolvidos junto às comunidades de
abrangência é o Escola no Campo,

.
)s o lago, o bosque
pa quatro hectares,
tão plantadas espé-
:voresdo RioGran-
IIcorno, por exem-
ucárias, caneleiras,
frutas nativas. Tem
anfiteatro da natu-
lstaca Deise.
jo parque, outros
ntes projetos são
lvidos jtmto às co-
des dos municípios
ngência da Coope-
Im dos citados é o
10 Campo, que já
em 14 municípios
o da Cotrijal. Con-
Deise, a iniciativa
como patrocinador
nta e apoiadores a
Abrimq e Secreta-

rias Municipais de Educa-
ção chega a 1.500estudan-
tes todos os anos. "Corno
um dos públicos alvos são
nossos jovens, trabalhamos
com palestras nas escolas
e distribuição de material
que possibilita aos alunos,
além, de aprenderem sobre

a preservação ambiental,
poderem participar de ati-
vidade que dá premiação.
Os alunos recebem urna
cartilha e, a partir dela, po-
dem desenvolver frases e
desenhos. Os finalistas no
mês de novembro recebem
seu prêmio, corno forma de

meio ambiente," explica
Deise.

Segundo a bióloga, o tra-
balho é feito em cima de
urna cartilha entregue a
eles no começo do ano.
No material estão destaca-
dos fatos relacionados ao
manejo adequado do solo,
preservação da água, uso
de equipamentos de segu-
rança à saúde do homem
do campo quando está em
contato com agrotóxicos
e outras situações ligadas
ao campo. Deise adianta
que a setor também está
envolvido com todo o li-
cenciamento ambiental re-
lacionados às atividades da
cooperativa, em sua área
de atuação.

EI tr car

www.eletrocar.com.br-0800 5410099

http://www.eletrocar.com.br-0800


OFórum apresentará tanlbé
mas ligados à produção de en
conservação de água e meio
biente. Alémdas palestras serã
ponibilizadas oficinas de Bio,
trução com bambú e confecç:

Discus-
são sobre
sustenta-
bilidade '

da escolaVeigaCabral.
"Estamospromovendo conversas

com alunos sobre o assunto, com
a finalidade principal de criarmos
neles uma consciência ambiental,
de preservação do meio em que vi-
vemos", enfatiza a bióloga. Na área
de preservação ambiental ela cita,
ainda, a coleta seletiva de lixo em
pontos da cidade, o controle e pre-
servação do Parque da Cidade João
Alberto Xavier da Cruz e a coleta
de material eletrônico. Em áreas
públicas o Dema faz levantamento
para identificar onde existe a ne-
cessidade de plantio de árvores.

Fórum de Sustentabilidade
Objetivando a expansão dos pro-

gramas de preservação ambiental
a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento e Mobilidade Urbana,
através do Dema, está organizan-
do o I Fórum de Sustentabilidade
e Conservação da Natureza que
acontecerá nos dias 8 e 9 de junho.
Conforme Camila está confirmada
a participação do professor e dou-
tor Jaime Martinez, que falará du-
rante o evento sobre a função das
unidades de conservação na socie-
dade. Também confirmou partici-
pação o agrônomo Mario Augusto
AlexandreCoelho, que falará sobre
biogás como alternativa para desti-
nação de resíduos orgânicos e ge-
ração de renda no campo.
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Através do Departamento Mu-
nicipal do Meio Ambiente, a 'pre-
feitura de Carazinho vem intensi-
ficando as ações de preservação
ambiental. O trabalho coordenac

do pela Bióloga Camila Hüning
tem, entre os destaques, o projeto
"Dema é Parceiro", iniciativa que
vem levando informações sobre
conservação ambiental e gestão de
resíduos sólidos a alunos comuni-
dade escolar. "Acreditamos que a
conversa com um profissional da
área contribui para o envolvimen-
to e a aprendizagem das crianças.
A escola trabalha este ano, com
temas relacionados ao meio am-
biente, o uso consciente da água e
a sustentabilidade", salienta a dire-
tora da Escola Municipal de Edu-
caçãg Infantil Santa Rita de Cássia,
uma das instituições visitadas pelo
projeto do Dema. Conforme Ca-
mila, o objetivo é intensificar esta
atividade junto às escolas durante
omês de junho deste ano.
Outro ponto importante, dentro

do,projeto, é a discussão sobre ges-
tão de resíduos sólidos. De acordo
com a bióloga, o assunto foi levado
para dentro da unidade do Senai
de Carazinho, no dia 11 de maio,
quando a gestão ambiental abriu
o diálogo com os alunos que fre-
quentam aulas na instituição. O
debate, sobre o "Ser Sustentável",
também foi estendido para alunos

Destaque éo projeto "Dema éParceiro': que leva informações sobre conserut
residuos sólidos à comunidade escolar
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Prefeito leva força tarefa para ações em áreas atingidas pela chuva
Também preocupam outros insetos, ratos e
animais peçonhentos que têm. nos ambientes
inundados, condições ideais para multiplica-
ção. o que acarreta sérios riscos à saúde e à
segurança da população.

AGRAVANTE
Um fator agravante, segundo o prefeito, é a

situação de vulnerabilidade social e de extrema
carência da população das áreas atingidas. Na
tarde de sábado passado (27/5) e na segunda-
feira (29/5) Milton Schmitz, acompanhado
do diretor da Defesa Civil César Salles, visi-
tou moradores de alguns pontos críticos de
Carazinho.

Coral Pró-Arte CDL tem
25 anos de caminhada
Foi no encerramento da Festa do Divino Espírito Santo, há 25

anos, que surgiu a ideia de criar um coral em nossa cidade. Após
algumas reuniões uma equipe iniciou os convites e com os ensaios
o desafio, aos poucos, foi superado.
Com os arranjos do professor e músico Itelmo Roque MõJlmann

e o talento do professor e advogado Remi João Rigo ... Também com
muitos integrantes do Instituto Carlos Gomes, sob o patrodnio
da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) o coral foi se firmando
e se aperfeiçoando. Atualmente a regência está a cargo de Maria
Elisa Saldanha.
O coral teve a satisfação de participar da Ópera do Guarani

apresentada aqui em Carazinho e no Theatro São Pedro em Porto
Alegre. Ainda em Viva Carazinho, na Casa Mário Quintana, em
Porto Alegre ... Na Missa lmaculata, no Convento das Carme1itas,
em São Leopoldo ... Na abertura de uma Seara da Canção Nativa
em Carazinho ... Na encenação da Paixão de Cristo do Colégio
Aparecida. .. Na Igreja Matriz Bom Jesus ... Na Cantata Natalina do
Colégio Aparecida ... Na Igreja Matriz Nossa Senhora da Gloria. ..
Em muitos encontro de corais ... Concertos de primavera em Passo
Fundo e Carazinho ... Celebrações diversas ...
Mais recentemente o coral vem participando também de

concertos da Orquestra Sinfônica de Carazinho (Osioca). São
lembranças gratificantes a todos que se empenharam e se dedica-
ram a dar talento, alegria e tempo em favor do engrandecimento
de Carazinho. Louvam a Deus e partilham amor e amizade. Estão
de parabéns todos os que integraram (ou integraram) o Coral
Pró-Arte nesta caminhada de 25 anos. (Texto de Alda Schipper)

A BrinquedoteUl
éfatorde
integraçiio
de pessoas de
diferentes
faixas etárias

fizeram os mais idosos mostrar bastante ener-
gia. .. Voltando a serem criança. A facilitadora
do grupo Maturidade Ativa, Gabriela Citolin,
ressaltou a importância da ação. "O objetivo é
promover a integração de gerações com ludi-
cidade, criatividade e sustentabilidade, já que
a decoração se deu com reaproveitamento de
materiais. Os membros do grupo ficaram encan-
tados com o colorido e com tantas possibilidades
de recordação da infância."
Com uma apresentação musical a turma de 5

anos da Escola Kênia Setti emocionou todos os
que estavam presente. O grupo da Maturidade
Ativa do SESC também não ficou para trás e
subiu ao palco para executar clássicas modas de
viola. Assim ajudou a animar inclusive a equipe
da Brinquedoteca.

sementes/mudas doadas pela Secretaria de
AgricuJtura."
Ainda na tarde de segunda-feira foi feito o

plantio de árvores frutíferas, no terreno da es~
cola, em parceria com o Departamento de Meio
Ambiente (Dema).

Em função das fortes chuvas que vêm
causando transtornos à população - danos
expressivos em vias asfaltadas e, também, nas
ensaibradas, tanto no interior quanto na cidade
- o prefeito Milton Schmitz decidiu por uma
força-tarefa para ações saneadoras.

DECRETO
O Decreto Executivo estabelece que equipes

de diversas secretaria irão trabalhar. nas áreas
atingidas, até que sejam consertados todos os
estragos provocados pelo excesso de chuva.

PREOCUPAÇÃO
Outra preocupação do prefeito diz respei-

lo à proliferação de mosquitos da dengue... Miltml SchmitzIoi ver de retto ,IS si/ul/çiles '!'H' exigem maior urgeucra

A Secretaria de AgricuJtura
de Carazinho, com o Depar-
tamento do Meio Ambiente
(Dema), em parceria com o
Sesc e a Escola Eulália Albu-
querque (Caic) está incentivan-
do a sustentabilidade através
da estruturação de hortas. Na
tarde de segunda.feira (29/5)
a facilitadora Gabriela Citolin,
acompanhada do grupo Matu-
ridade Ativa, visitou o educan-
dário para dar início ao plantio,
junto com alunos do segundo
ao quinto ano. Também esteve
presente a diretora Fátima Colvara Santos.
A facilitadora Gabriela Citolin diz que um

dos propósitos básicos do Sesc é desenvolver
a consciência ambiental entre colaboradores.
clientes e sociedade onde está inserido. "Esta-
mos promovendo o plantio de hortaliças com

A Brinquedotecase encheu de magia na tarde
da segunda.feira (29). Unindo gerações, a fim
de mostrar que não existe idade para ser feliz,
a equipe preparou uma oficina recreativa a fim
de bem recepcionar o grupo Maturidade Ativa
do SESC. O momento foi inspirado no tema
de 2017: 'JI Doce Alegria da Infância: Brincar,
Sonhar e Encantar".
A coordenadora da Brinquedoteca, Ivana Bau

Machado, diz que aquele espaço é um mundo
de encantamento e magia para quem quiser
apreciar. "A gente quer passar para as pessoas
que não existe idade para brincar ... Que não
existe idade para ser feliz:'
A turma de 4 anos da Escola Infantil Loreno

Albuquerque Graetf compartilhou com os ido-
sos uma série de brincadeiras ... Música e dança

Brinquedoteca recebe oMaturidade Ativa do Sesc

Escola de Carazinho ensina a cultivar alimento

1encnle Co_~la

SegundoanáUseFecomercio/SPo
BancoCentral(BC)surpreendeuaore-
dliziraTaxaSeUcemI ponloporcentual
(p.p.),passaudodos11,25% para 1O~5%
ao ano.O ritmode quedafoi igualao
das duasúltimasreuoióes(I p.p.) e foi
maior do que as apostasdo mercado
que indicavamquedaentre 0,5 p.p. e
0.75p.p..Essareduçã~seguodoa fede-
ração,ignorouoawnentodasincertezas
cau~daspelamaisnovacrisepolitica.
AatitudedoBancoCentralpareceuum
poucoousada,mesmoque a inflação
permaneçaem quedae o desemprego
'Sigaem niveiselevados."Pareceque
a autarquiafederalquis mostrar que
observaa situaçãopolíticaatual sem
réceio,o que pode ser encaradocom
cerladesconfiança,apesarde ser uma
eslr~têgiaqueseproveacertadaadepen-
der {lodmnrolar da mais recente crise."

o vereador Tenente Costa pro-
tocolou, quarta-feira (31/5), um
projeto de resolução que limita a
quantidade de cursos de qualifi-
cação e seminários custeada para
vereadores de Caminho. Poderão
ser autorizados anualmente apenas
umcurso ewn seminárioquegerem
ônusaoscofrespúblicosmunicipais.
Após a conclusão do curso ou

do seminário o vereador deverá
fazer uma eIJ'lanação completa do
conteúdo aos seus colegas. Usará,
para isso, dez minutos do Gnnde
expedientes. O projeto estabelece
ainda que a qualificação deverá se
encaixar à função exercida pelo
vereador.
a vereador Tenente Costa pre.

tende, desta forma, diminuir os
gastos do poder público com paga-
mento de inscrição de vereadores
em cursos/seminários. Também
é intenção promover uma queda
no volume de diárias pagas pelo
legislativo.

Banco
Central
reduz Selic
para 10,25%
ao ano

Costa mostra
caminho
para a
austeridade
no legislativo
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Pedro
Delgado,
Henri
Iunes,
Douglas
Carvalho
e Luis
Carlos
Pretto
formam
o elenco

Pedro
Delgado
interpreta
Pety, iflspirado
em personagem
da vida
real

aqui para escrever um doutorado a respeito do
assunto. Estou aqui para dizer que o Grupo Lá
em Casa, de Porto Alegre, esteve na cidade e
nos divertiu e alertou sobre o que eles pensam
que elas pensam.

A peça é fruto da pesquisa de doutorado do
alar Pedro Delgado. Então, excepcionalmente,
hoje não direi: Divirtam-se! Mas ... Reflitam!

54-3331-1883
54-99614-3040

Pensei que seria mais uma peça do tipo
besteirol. Uma comédia de costumes, daquelas
com piadas prontas. Enganei-me. Bem, foi uma
comédia de costumes, só que não teve piadas
prontas. Aliás, as situações criadas para rir são
bem conhecidas das pessoas e, por isso mesmo,
hilárias.

Esta é a função da comédia: retratar o co-
tidiano para que, sem traumas ou lições de
moral, reconheçamos nossas próprias mazelas
e, a partir daí, transformemos nossa realidade.
E por falar em transformações, a "transformista"
Pety coloca de cabeça para baixo os conceitos e
alguns pré-conceitos, que nós homens temos e
fazemos das mulheres.

Pense bem ... O movimento feminista é
centenário e, mesmo assim, ainda hoje lestemu-
nhamos casos absurdos de homens agindo como
no início do século passado. Enfim. Não estou

• Em comemoração aos seus 59 anos o CTG Rincão Serrano
servirá o tradicional castelão. O jantar terá animação da dupla César
Oliveira e Rogério Melo. O baile será comandado por Luiz Traut-
mann e Grupo. Serviço: Jantar/baile. 3/6 - 20h30min. Rua Paissandu,
sln. R$ 40.00 jantar e baile. R$ 25,00 só baile.

• O Senac Carazinho inicia mais uma turma do curso de foto-
grafia digital e photoshop. Com carga de 60 horas. Serviço: Curso de
fotografia digital e photoshop.lnicio: dia 6/6 - 19 horas. Av. Flores
da Cunha. 2128/esquina Av. São Bento. Investimento: R$ 690,00.

• A banda Black.at Blues volta a Carazínho para mais um show.
imperdível, repleto de naftalina e canela. Com direito a canja de
hannônica ... Né Zé Corrêa. Serviço: 9/6 - 23 horas. Bar do Kblo ..
Rua Silva Jardim, 1360. Ingresso: R$ 10,00 antes e R$ 15,00 na hora.

Correio

Kooks tem
repertório
para 4, 5
horas
de show

o que eles pensam qU,eelas pensam

REGIONAL
"W""WVV.correioregionalrs. com. br
o SEU JORNAL COM MUITO MAIS ABRANGÊNCIA

RUA GENERAL NETTO, 117/SALA 20l/CARAZINHO - RS

ria da 100.3 FM que vai ao ar de segunda asábado a
partir do meio dia. A produção é da dupla dinâmica
Gustavo e Tiago Ávila. Ótima sugestão de trilha
sonora para o seu almoço.

DuArt&Cultura

Se tl1guém disser que não gostou do show. eu te"ho a contraprova

Apesar da cara de garoto, o cinquelltão Sílvio
Lima já possui mais de 30 anos de Kooks

Tive um bate-papo com o
guitarrista e vocalista da banda ...
Sílvio Lima explicou o signifi-
cado de Kooks. Algo a ver com
mecenas americanos que faliram
com a quebra da bolsa de Nova
Iorque em 1929.

Prefiro me ater à tradução li-
teral da palavra. Acho que define,
mais apropriadamente a banda,
sem desmerecer a explicação,
obviamente, Kooks é uma glria
americana e quer dizer «malu-
cos". É exatamente o que esses
caras são. Malucos por música,
por roek'n roU, por subirem ao
palco e não quererem mais sair...

Malucos por uma plateia
que faz coro, que se manifesta
sugerindo música, aplaudindo
e pedindo mais. Pode parecer
maluquice você sair, num sábado meio frio. meio
chuvoso. para ver um show de rock, mas afirmo
para vocês... Valeu a penal

O show foi uma promoção do programa Velha-

•tllldaiS
Produção de Vldeo

Vídeos para a sua empresa alcançar mais,

ili Rua Silva Jardim, Ed. Nelson, Sala 201. Centro - Carazinho

11takedols lI:!ltakedoisprodutora

(54) 3331 5115
• atendimento@takedois.com.br

Kooks

mailto:atendimento@takedois.com.br
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SERIA O COMEÇO DE UMA
NOVA ORDEM MUNDIAU
Desde m>io de 196~ qoando os jovem franceses

se rebdaram e plantaram as bases da ooda libertária e
ecológica que varreu o mundo, não vivfamos tempos
tão propláos a mudanças. EIceto as revoltaspopulares
que já derrubaram governos, tendo as redes sociaiscomo instrumento, nos
deparamos rom situações concretas de profundas _fonnações. A Gni
-Bretanha sai da União Eoropéia e pode perder parIe de seu território...Os
Estados Unidos elegeram o controverso Donald Trump e a França colocou
na presidência um jovem político de 39 anos e ruma para o centro e, até,
para a direita.

Entre outros, o Brasil experimenta um momento singular onde prati-
camente toda a classepolítica tem sua biografia manchada pela corrupção
sistêmicae o presidente da repúblicapode perder o mandato por irregulari-
dades de custeiona sua campanha eleitoral.Tudo issosem falar dos clássicos
e intermináveis conflitosno Otiente M&lio,entre as coréias e da derrocada
da Venezuelae do bolivarianismo.

DanaldTrump éo maisnovodestinatário deum pedido de impeachment.
Com todasas eslripuliasque tem praticado,desdea posse,a 20dejaneiro, não
será difícil que a matétia ganhe consistência no patlamento de Washington
e obtenha reforços.Emmanuel Macron, na França pós-fracasso do governo
socialista de Francois HoUande,de quem foi ministro, terá de mudar tudo
para poder governar. O Brasil de Michel Temer enfrenta as rebarbas de
um processo de impeachment que afastou Dilma Rousseffmas, em vez de
cumprir a Constituição, que suspende o afastado por oito ano,deixou-a livre
para lutar contra o seu ex-companheiro de chapa e tentar impor dificuldades
ao seu governo.

Nós,brasUeiros,somosbombardeadosdiariamentepelasnotíciasdosmal-
feitosda era petista e deseusaliados,hojeinvestigadosou processados.Somos
abordados pela propaganda (muitas vezes inverossímil) sobre as reformas
trabalhista e previdenciária e ainda temos razõespara nos preocupar como
maudesempenho da economia,quejá gerou 14,2milhõesde desempregados.
Nos alentam apenasos números de reaquecimento econômico resultantesda
confiançaque o empresário e o investidordeposita no governo.Causam pro-
fundapreocupação.no entanto,as notíciasde que o governoestaria utilizando
a velhaprática de conceder benessesa parlamentares para poder aprovarseus
projetospolêmicos.Maso pior é sabet que, independentementede set bomou
ruim, hâ a possibilidadede, em junho, O governocair por causa do processo
no Tribunal Superior Eleitoral.Será que o país aguenta?Tem de aguentar.

A República brasileira, na maior parte do seu tempo, viveu de déu em
déu, corno diz a música antiga e agora o quadro pode se repetir. SeTemer
cair o Congresso elegerá alguém para governar ate o final de 2018 e a vida
continuará. O que preocupa é pensar em que condições continuará, o que
sem feito dos atuais planos, quem poderá ser eleito e, principalmente, como
chegaremos às eleiçõesde presidente, governadores, senadores e deputados.
Vamosavançar ou reuoceder? E a democracia, ainda se cantada em prosa
e verso, resistirá?

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves - dirigente
da Aspomil (Associaçãode AssistênciaSocial

dos PoliciaisMilitares de SãoPaal,
aspornilpm@terra.com.br
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Durante
amanhã,
na sede da
empresa,
colaboradores,
gerentes e
superintendentes
presenciaram
a abertura dos
trabalhos

distantes da sede também foram alcançadas por
videoconferência.

A técnica em segurança do trabalho, Marília
Bauer, destaca que na quinta-feira, 1°/6, houve na
sede, em Não- Me- Toque, palestra sobre Cultura
de Segurança e, na sexta-feira, 2/6, um trabalho,
em parceria com a Secretaria de Saúde, sobre
doenças sexualmente transmissíveis, com a reali-
zação de exames gratuitos. "Cada Cipa organizou
a programação da sua unidade e esta foi uma
semana extremamente importante para nós, pois
o objetivo é trabalhar com foco na prevenção de
doenças e de acidentes, no bem-estar e na quali.
dade de vida dos colaboradores, tentando desta
forma abranger o maior número de colaboradores
posslveis'; enfatizou.

Miriam Freitas, especialista em recursos
humanos, informou que as recreações que
acontecem com as equipes da Cotrijal são para
lembrar a importância da vida, de se cuidar, ter
uma boa saúde e uma boa qualidade de vida. "As
regras muitas vezes podem salvar nossas vidas.
Que a gente pare alguns minutos para executar
uma atividade conforme exigência da legislação
e possamos voltar para casa, com segurança, para
abraçar as pessoas que amamos. Quero que cada
um também pare para refletir sobre os sonhos,
sobre o que realmente quer fazer na vida, porque
sempre dá tempo", concluiu. (Assessoria de Im-
prensa da CotrlJal)

Com o tema "Quem semeia segurança colhe
qualidade de vida" a Cotrijal iniciou, segunda-
feira (29/5), a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho - Sipat 2017. Durante a
manhã, na sede da empresa, colaboradores, geren-
tes e superintendentes presenciaram a abertura da
programação, que seguiu até esta sexta-feira, 2/6,
com atividades variadas em todas as unidades.

Em nome da direção o vice-presidente da Co.
trijal Enio Schroeder falou, ao grupo, destacando a
importância de debater assuntos sobre a preserva.
ção da saúde e da vida das pessoas. "A Sipat dentro
das empresas é um momento de reflexão. Mas o
nosso ano todo deve ser de prevenção. Não há
margem para que se execute tarefa sem absoluta
segurança, preconizando que os colaboradores
tenham a melhor qualidade de vida possivel ao
lado de suas famílias'; ponderou.

Até quarta-feira, em parceria com a empresa
R+H, duas especialistas na área realizaram recre-
ações com os funcionários da Cotrija!, em todas
as unidades da cooperativa, levando a mensagem:
"Use os EPI's. Tenha cuidado, trabalhe com segu-
rança, pois não se mede uma vida, não tem preço
o amor de um pai/mãe, é inestimável a presença
de um filho. Seja consciente e todo o dia, de casa
para o trabalho, do trabalho para casa, vá asso-
biando e volte sorrindo! A cooperativa precisa
de você e a sua família espera por você. Você é
muito importante! Cuide-se". As unidades mais

Cotrijal inicia Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho

0t:l
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Rua Fernandes Vieira 142 - Bairro Glória - Carazinho/RS

Movimento Maio Am.arelo gera
conscientização em Carazinho

Dentro do programa <lo Malo Amarelo, o Depar-
tamento Municipal de Trânsito, em parceria com a
Càmara de Vereadores de Caminho, fez uma panJItta-
gein de conscientização na faIxa de pedestres em &enle
ao BanrisullCentro. As atividades aeguiram alt o fim
maio a fim de mobilizar toda a sociedade em tomo das
causas do trânsito.

Nestas ações os motoristas foram orientados para
proeedirnentos adeqoados ao parar em faiIas de pedes-
tre, ao usar o cinto de segurança. enfim a como transitar
sem risco de sofrer ou causar acidente. O movimento
Maio Amarelo tem como objetivo de colocar a socieda.
d~ de modo geral, a serviço da pacificação do trânsito.

REcloNAr

Câmara
.aprova sete
dos oito
projetos
em pauta

A Câmara de Vereadores
de Carazinho aprovou. se-
gunda-feira à noite (29/5),
sete dos oito projeto cons-
tantes da pauta. O Projeto
016/2017, do vereador Fábio
Zanetti. que inclui item no
Calendário Oficial do Mu-
nicípio de Carazinho, foi
retirado da Ordem do Dia.
Isto porque teve parecer de
inviabilidade emitido pela
Comissão de Justiça e Finan-
ças. O conteúdo deverá ser
encaminhado ao prefeito, na
forma de indicação, para que
seja analisado e, quem sabe,
efetivado.

APROVADOS
- PL 054/2017, do executi-

vo, que autoriza a contratação
emergencial de um agente
para atuar no Previ.

- PL 056/2017, do executi-
vo, que inclui parágrafo único
ao Art. 10 e dá nova redação
aos Arts. 4° e 8° da Lei Muni-
cipal n° 8.182/17.

- FL 05712017, do execu-
tiva, que dá nova redação ao
artigo l° da Lei Municipal n'
8.036115.

- PL 024/201 7, do vereador
Daniel Weber, que altera a de-
nominação do Tíhllo Mulhe-
res Destaque do Município
de Carazinho para Honraria
Leoni Lemes da Silva.

- PL 027/2017, do vereador
Daniel Weber, que estabelece
a isenção de taxa de inscrição
em concursos públicos para
doadores de medula óssea e
de sangue.

- PL 013/2017, do Verea-
dor Fábio Zanetti, que obriga
os promotores de competi-
ções esportivas a conceder
descontos de 50% no valor
da inscrição de atletas idosos
e de para-atletas.

- PL da vereadora Janete
Ross de Oliveira - Dá ao pai-
nel de retratos das mulheres
vereadoras o nome de "Gale-
ria 8 de março~
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Secretário de Desenvolvimento participa de reunião da Ampla

Após uma manifestaçãode repú-
dioencaminhadaaogovernoestadual,
por causa do fechamento da agência
do IPEem Carazinho,JaneteRossde
Oliveira (PSB) e Lucas Lopes (PMDB)
tiveraJlluma noa noticia...A assesso-
ria dogovernoganllltiuqueaunidade
não será fechada definitivame-nte.Já
está ~ebu~(ando,inclusive.um servi.
dor comaptidõesparao atelidimento.

A unidade do IPE (lnstitulo de
Previdênciado Estado) está lechada
desde o dia 8 de maio em razâo da
aposentadoriada seryidoraatendentc.
Aorientação,ate a indicaçãode novo
servidor, é para que os beneficiários
busquem atendimento na agênciade
PassoFundo.

Unidade do
IPEvai ser
reativada em
Carazinho

Conforme o comdenadur da Biblioteca Púhlica,
Lúcio Martins Pinto, uma série de atividades estào
sendo desenvolvidas, também com parceria de pessoas
voluntárias, no incentivo à leitura. Graças a isso o [luxo
de procura de obras literárias tem aumentado conside-
ravelmente. (Assessoria de Imprensa da Prefeitura)

Unia série de atil'idades é desemroh'ida par£!
despertar no jovem o gosto pelaletfw'll

Na manhã da quarta-feira
(24/5) a equipe da Biblioteca
Pública Guilherme Schultz Filho,
o Programa Pinóquio e o escritor
Roberto Cruz, brincaram a Escola
Presidente Getúlio Vargas com
uma palestra de incentivo à leitura,
além de outras atividades de en-
tretenimento voltadas aos alunos.

Os estudantes receberam
orientação sobre o procedimento
adequado para se tornar llSUlirio
do acervo literário da biblioteca. Na sequência o
Programo Pinóquio fez ltma (ontação de história e
declamação de poesia. Posteriormente o escritor Ro-
berto Cruz, autor do livro Missão Fênix, fez um relato
de como adquirir e desenvolver o gosto pela leitura,
seguido de uma sessão de autógrafos aos presentes.

Biblioteca Pública de Carazinho
incentiva a prática da leitura

o objetivo é colocar ao alcance
da populaçâo COllhecimento
relativo à história de CaraziflllO

"Entre o esquecimento
e a lembrança: acervos que
também narram uma histó-
ria" é o tema da exposição
temporária que está em
andamento, no Museu Olí-
vio auo, desde o dia 15 de
maio. O objetivo é mostrar
parte do acervo que não é
exposta, desde 2007, quando o museu passou por um processo
de revitalização e transferência de sede. Também é propósito
aumentar a interatividade entre o museu e a população.

Esta iniciativa faz parte da 15B Semana Nacional de Museus.
ü lançamento oficial aconteceu na noite da segunda-feira (lS/5)
lIO auditório do Sesc, com paleslra do museólogo Lucas Morates.

A exposição "Entre o esquecimento e a lembrança" vai' até
agosto. Com uma breve visita ao Museu alivio Quo a pessoa
pode conhecer uma significativa parte da história de ~arazinho.

Museu tem a exposição "Entre
o esquecimento e a lembrança"

Na sexta-feira (26) o secretário de
Desenvolvimento, Dêninson da Cos.
ta, esteve reunido, em Passo Fundo,
com prefeitos da Ampla (Associação
dos Municípios do Planalto). Motivo:
debater alternativas de solução para
problemas comuns aos municfpios da
região e, também, a possibilidade de
se formar um consórcio para compras
coletivas. Esta modalidade de compra.
segundo Dêninson da Costa, pode

Dêninson
da Costa
diz ter
conhecido
ações
inovadoras da
administração
municipal de
Passo Fundo

permitir aos cofres dos municípios
uma economia considerável de re-
cursos.
AÇÕES INOVADORAS
Nessa reunião ainda foi possível

conhecer ações consideradas inova-
doras da prefeitura de Pa~so Fundo.
Uma delas: a escola modelo da Vila
Luiza que tem estrutura sustentável,
feita pela iniciativa privada, em troca
de um terreno da prefeitura.

!anete e Lucas estão contentes
com a rápida resposta do governo

Ótica Feldmann
ÓCULOS GRAU E SOLARES

rn~
~E A PROGRAMAÇÃO
DA SiAZlrfA AM 670 AO VIVO
AGORA TAMBÉM EM vfDEo.

.tICESSE o FAC£BOOK (#'ORTALGAZETA670



[@ ALVOGLOBAL

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: AlvoGlobal Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - R5 - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 -1E:
Av. Rores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Autorização nO:

Veículo/Fomecedor:
Jornal Correio Regional
Francisco de Campos - ME
CNPJ: 89.78S.638/0001-99

5271 I'

Descrição junho/2017 02/06/2017
(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2'<125 26 27 28 29 30 Qtde VaI. Unit. Total

Anúncio rodapé jlnstitucional I 25x12cm I Color 1 . I;, 1 2.000,00 2.000,00. '
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~
U{' ) Observações: Desconto

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 2.000,00
A nota, o boleto.e o.-comprovante de veiculação devem ser encaminhados

Comissão: 400,00-,' obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação,para
~ l~~r~t;SOli "- J -:A: a que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veículação. Total líquido: 1.600,00.,~~~;AlvoGlobal ublidd de e Propaganda Secre'd' 'v \;!fllllJllll"""",ema O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos.

Vencimento: 20/07/2017
/ / \
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DIARIO DA MA H

CARAZINHO

CarazlIlho-RS. 20 (je Junho dE' 2UU.

RECíBO

Recebi de Alvo Global Publicidade e Propaganda a importância de R$S.875.20 (cinco mil
o.'tocentos e setenta e cinco reais, vinte centavos) referente ao pagamento da NF 1579.-

Prefeitura Municipal de Carazinho - Caderno Especial Meio Ambiente - 05/06/.17 .
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I MUNIC\PIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves. RS

Página 1/2

Número do RPS Número da nota

1303

Data da emissão da nota

07/08/201716:44:49

Data do fato gerador

07/08/2017 16:44:49

Código de verificação

5HARE9JEF

PRESTADOR DE SERVICOS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal:24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEPo 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mai!: dioneilramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVICOS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazlnho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

CEPo 99500-000

..-~mplemento:

..• micípio: Carazinho

E-mai!:

UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

1.504,0000 .- 1.504,00x3,OO = 45,12

1.600,0000 0,00x3,00= 0,00

400,0000 '" 400,00x3,00= 12,00

4.480,0000 - O,OOx3,00= 0,00

1.120,0000 ' 1.120,00x3,OO = 33,60

3.840,0000 - 0,00x3,OO= 0,00

960,0000 - 960,OOx3,OO= 28,80

629,7600 • 0,00x3,OO= 0,00

157,4400 ' 157 ,44x3,OO= 4,72

626,0000 '" 0,00x3,00= 0,00

156,5000 ' 156,50x3,OO = 4,70

1.600,0000 .. O,OOx3,00= 0,00

Reembolso NF. 1646- Ref. veiculação de mídia no Jomal Diário 6.016,0000 1,0000
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - Julho/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Jomal Diário da Manhã - 1.504,0000 1,0000
NF.1646

Reembolso NF. 001.255 - Ref. veiculação de mídia no Jomal 1.600,0000 1,0000
Correio Regional ( Francisco de Campo - MEl- Julho/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Jomal Correio Regional- 400,0000 1,0000
NF.001.225

Reembolso NF. 1654- Ref. veiculação de mfdia no Jomal Diário 4.480,0000 1,0000
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - Julho/2017

oissão ref. veiculação de mfdia no Jornal Diário da Manhã - 1.120,0000 1,0000
1.":.1654

Reembolso NF. 4282- Ref. veiculação de mídia no Rádio Diário 3.840,0000 1,0000
da Manhã (Antares Radiodifusão LIda) - Julho/2017

Comissão reI. veiculação de mídia na Rádio Diário da Manhã - 960,0000 1,0000
NF.4282

Reembolso NF. 042133 Ref. veiculação de mídia na Rádio 629,7600 1,0000
Gazeta (Rádio e Televisão de Carazinho LIda) - Julho/2017

Comissão reI. veiculação de mídia na Rádio Gazeta- NF. 042133 157,4400 1,0000

Reembolso NF. 042132 Ref. veiculação de mídia na Rádio 626,0000 1,0000
Gazeta (Rádio e Televisão de Carazinho LIda) - Julho/2017

Comissão ref. veiculação de mídia na Rádio Gazeta- NF. 042132 156,5000 1,0000

Reembolso NF. 12 - ReI. veiculação de mídia no Jornal Visão 1.600,0000 1,0000
Carazinhense (Jornal Visão Edições de Jornais L1da)- Julho/2017

6.016,0000 .- 0,00x3,OO= 0,00

mailto:dioneilramontina@pop.com.br


MUt~ICípIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 212

Número do RPS Número da nota

1303

Data da emissão da nota

07/08/2017 16:44:49

Data do fato gerador

07/08/201716:44:49

Código de verificação

5HARE9JEF

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEPo 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mai!: dioneilramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS

Inscrição estadual:

UF:RS

Telefone: Celular:

400,0000 1,0000 400,0000 ,- 400,00x3,00 = 12,00

720,0000 1,0000 720,0000 0,00x3,00= 0,00

180,0000 1,0000 180,0000 180,00x3,00= 5,40Comissão ref. veiculação de mídia na Rádio Mágia - NF. 0698

Reembolso NF.0698- Ref. veiculação de mídia no Rádio Magia
(Rádio Magia LIda) - Julho/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Visão carazinhense -
NF.12

Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

CEPo 99500-000

"'"mplemento:

"niclpio: Carazinho

E-maU:

Parcela Vencimento Tipo

1 20/08/2017 A prazo

Valor (R$)

24.316,53

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

RETEN ÕES FEDERAIS

PIS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 73,17

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 24.389,70 Valor líquido = R$ 24.316,53

Códigos dos serviços:
10.08 _Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto W 7.131/2010.
Situação desta NFS-e: Normal

alor aproximado do tributo federal- R$ 656,08 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00%), municipal- R$ 137,56 (2,82%) , com base na Lei
12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionádo(R$)

0,00

Deduções(R$)

19.511,76

OUTRAS INFORMA ÕES

Base de cálculo(R$)

4.877,94

Valor ISS(R$)

146,34

•
Verificar autenticidade

P~FElTURA CARAZl.mo
pt:rp .•..."'l

1 8 ÂGO20\1

TESOURARIA

mailto:dioneilramontina@pop.com.br
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AUTORIZAÇOES -

Julho/20!7
Prefeitura de
Carazinho



Relatório de Investimento Prefeitura Municipal de Carazinho - Julho/2017
Data Veiculo/Empresa Descrição Tamanho Valor

01/07/2017 Jornal Diário da manhã Anuncio 1/2 pag dia do cooperativosmo I color I indeterminado 25x17cm R$ 7.520,00

22.07 Jomal Correio Regional Anúncio rodapé - Colono e Motorista - Especial Colono e Motorista - Color 25x12cm R$ 2.000,00

25.07 Jornal Diário da manhã Anuncio 1/2 pag I Especial Colono e Motorista I Color I Indeterminado 25/17cm R$ 5.600,00

20 a 25/07 Rádio Diário da manhã 100 anuncios 30" 30" R$ 4.800,00

19 a 25/07 Rádio Gazeta AM 20 anuncios 30" 30" R$ 787,20

19 a 25/07 Rádio Gazeta FM 25 anuncios 30" 30" R$ 782,50

21/07 Jornal Visão Carazinhense Anuncio 1/2 pag IEspecial Colono e Motorista I Color Ilndeterrninado 25x18cm R$ 2.000,00

13 a 23/07 Rádio Magia 50 spots 30" ITransmissão da festa do colono e motorista 30" R$ 900,00

R$ 24.389,70



[@ ALVOGLOBAL

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Aores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 543331 2699

Autorização nO: 5360

Veículo/Fornecedor:
Jornal Diário da Manhã
Editora Esperança Ltda.
02.115.089/0002-48

Descrição
(tamanho/cor/posição)

Anúncio "Dia do Cooperativismo" I 1/2 pag I color I
25x17cm I indeterminado

,

1//$
A;:dro con~1I

Alvo Global P.bllcldad~e Propaganda

/ /

julho/2017 24/07/2017

'i' ~v- ,.", .. 21 :li.fá 24 25 26 27 28 '~'!I3031};2: 3 4 5 6 7 .8 '.9.,. 10 11 12 13 14 15 ~~ 17 18 19 20 Qtde Vai.Unit. Total
.. ",.:'~,

i:~r,:; i]~ f;! ~~ 1;-:1'..~~ 10.;' '.i
1 7.520,00 7.520,00,. ::/: I• • r:', .......k: ..2 .'.:"'['? I;.:;;~: o, -

:', E/: li r:, I .. I.,' _,11:') 1'.\" o. -

~

!h:j <I::' I" 'oj o -
i\."V/ \, .:,;~ f 1>0 15: o:" o ..
k, ri ,.. I,~ .> li:';, 1;. 't o

I~-;I~ Ilü ..,', IY':;, , I."') I';::j o -
,:~ I"~,: , 'i•. " I.'~ ;1 o -
1;,1£ ~tt " '. :;:; .,1'.; ;, o -
; .ê¥ I,>, ::e, .i,,~ c1:~. I',. f o -

Observações: Desconto

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 7.520,00
A nota, o boleto e o comprovante de veIculação devem ser encaminhados obrigatoriamente Comissão: 1.504,00
para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o

Jorge Dutra pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação.Opagamentosomente Total Líquido: 6.016,00
secretário Geral de Governo será realizadoapós recebimentodos documentos. Vencimento: 20/08/2017



Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Si~'lf de Fiscalizacão de Tributos
Ay Flores da Cunha =4 - êfí{fRõ, CARAZINHO - RS , CEpo99500000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

1646

Folha 1/1

Código de Verificação

9f236b54

0712017

Normal
Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:
19/07/2017 -11:41
CARAZINHO

Dentro do Municipio

Data 1 Hora Emissão:

Município prestação:

Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERViÇOS

Razão Social
EDITORA ESPERANCA LTDA.

Inscrição Municipal
93430

Endereço
RUA PEDRO VARGAS. 846 - CENTRO

Inscrição Estadual
0250106809

CPF/CNP)
02.115.089/0002-48

FonelFax 5impies Nacional Inscrição Estadual

(54) 3329-9665 Não
CEP Exibilidade
99500000 Exigivel CARAZINHO 1 RS

midia@alvoglobal.com.br

Email

TOMADOR DE SERViÇOS

CPF/CNPj
87.613.535/0001-16

(54) 3331-2699

FonelFax

Razão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO

Inscrição
Municipal
94162
Endereço
AV. FLORE5 DA CUNHA, 1264, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO 1 RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 13.05 _Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5822101 - EdiÃ~Ã£o integrada Ã impressÃ£o de jornais diÃirios
DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

PI 5360 _ALVOGLOBAL, referente publicação anúncio Dia do Cooperativismo, 1/2 pag cor edição conjunta de 01 e 02/07/17. Totai bruto r$.
7
,520,00 -

Comissão R$.1.504,00 = Líquido R$.6.016,OO

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 6.016,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00PIS (R$)

0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
180,48

COFINS(R$)
0,00

ISSTomador (R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Base de Cálculo
6.016,00
Valor Total da Nota (R$)
6.016,00

Alfquota %
3,00
Valor Liquido (R$)
6.016,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituída peia Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e reguiamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode

ser verificada no slte nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

mailto:midia@alvoglobal.com.br


DIÁRIO DA MANHA 3
•
especial
.. Cooperativismo

Cotrijal é exemplo do cooperativismo presente
no desenvolvimento regional

SAbado e Domingo, Dl e 01.07.2017, Carazinho

Um dos maiores movimentos do agronegócio brasileiro, a Expodireto, tem na Cotrijal a grande responsdvel pelo sucesso do evento,
que este ano teve sua 18" edição, em Não-Me- Toque

(

"..,. I'~."'. (0.0. P.E.RA.R~, ~ SEMEAR
,,~r'~. O- Fl1.lTl:JRO~

produtividade do milho na região
de atuação da Cotrija!. Segundo
ele, o cereal tenI nlédia produtiva
no RioGrande do Sul de 126sacas
por hectare, enquanto na região
onde atua a Cotrijal a Inédia sobe
para 180 sacas/há. "O cooperati~
visIno é responsável por 10% do
PIBgaúcho," completou.

Enio Schroeder: "Onde o sistema está
às comunidades são desenvolvidas,

há mais empreendedorismo"

I' de julho
Dia Internacional do Cooperativismo

Dia la de julho a Cotrijal desafia
você a participar desta iniciativa!

t~0~
Vai mn .aiJ1Ul¥J .aí?

Você pode fazer o dia de alguém mais feliz.
::Juntas vamos multiplicar carinhol

Visanda distribuir carinho em forma de abraços: abrace um
familiar, amigo ou até um desconhecido e o comprometa a
fazer o mesmo,

comunidades, que participaram
apoiando a iniciativa da coopera-
tiva," disse Enio. Outro ponto que
enfatiza é o Projeto Fotográfico,
onde o associado faz imagens de
suas lavouras, dos animais e da
Inoradia e encaminha para publi-
cação junto ao site da entidade.

Enio fala, ainda, da importância
que tem a gestão dentro de uma
cooperativa, que é propriedade
dos seus associados. "Nós gesto-
res, os conselhos, os departamen.
tos técnicos e os colaboradores
têm urna responsabilidade muito
grande em administrar de forma
correta e competente a Coopera-
tiva. PrecisanlOS ser profissionais
cOlnpetelltes, fazendo Ulna gestão
responsável," COlnenta Enio, lem-
brando da importâ~lciado associa-
do acompanhar tudo aquilo que
os gestores estão fazendo dentro
da cooperativa. O vice-presidente
também aponta os números de

Nei Mânica: "AExpodireto é uma
marca forte, que abriu caminhos no
Brasil e no mundo, mas é um evento

daCotrljal"

UM DIA ESPECIAL
PARA O COOPERATIVISMO
O vice-presidente da Cotrija!,

Enio Schroeder, também elogia os
projetos desenvolvidos pelo siste-
ma cooperativista no País. "Este
é um momento especial onde co-
memoramos o cooperativismo,
que aqui na região é muito forte.
Onde o sistema está às comuni-
dades são desenvolvidas, há mais
empreendedorismo. O desenvol-
vimento humano está mais pre-
sente," comenta0 vice-presidente,
lembrando que este ano a Cotrijal
comemora seus 60 anos de ativida-
des, em uma das principais regiões
produtoras de grãos do Rio Gran-
de do SuL De acordo com Enio,
o cooperativismo está presente
dentro das propriedades rurais,
independentemente de tamanho,
pequena, média ou grande.,t~ita
a grandeza da Cotrija!, que é';nta
hoje COlll 6.400 associados e um
quadro de 1.700colaboradores.

Segundo o dirigente, a solida-
riedade está presente em vários
projetos desenvolvidos pela co-
operativa como, por exemplo, as
campanhas de agasalhos promo-
vidas em todas as unidades da
empresa. "As doações arrecadadas
foram distribuídas nas próprias

Entre os debates promovidos e
realizados, dentro do evento, ga-
nharam notoriedade à discussão
sobre a transgenia de grãos, ques-
tões indígenas e a securitização.
Em relação à feira, a reclamação
fica pela falta de apoio dos presi-
dentes da República, que desde o
início, até a última edição, nunca
estiveram presentes, prestigiando
um dos maiores palcos do agrone-
g6cio brasileiro.

"O cooperativismo tem levando
ao campo todas as ferramentas
que aplicadas alavancam cada vez
mais o nosso agronegócio". A frase
foi dita pelo presidente da Cotrijal
Nei César Mânica, ao falar sobre
produtividade de grãos na área de
atuação da Cooperativa. Segundo
o dirigente. em uma área superior
fi 400 nlil hectares destinados à
produção de soja os agricultores.
acompanhados pelo setor técnico
da cooperativa, conseguiram pro-
duzir uma média de 70 sacas da
oleaginosa por hectare. "Para se ter
uma ideia, no Rio Grande do Sul. a
média geral ficou em 54 sacas Iha.
O resultado tem sido extraordiná-
rio onde está o cooperativismo",
destaca Mânica. Para o dirigente
ainda há espaço de crescimento do
cooperativismo, que no estado a
cada ano tem se consolidado cada
vez mais.

De acordo com Mânica, a tecno-
logia disponibilizada ao homem
.do campo tem provocado uma
revolução nas médias de produ-
tividade. Entre os destaques cita

-o avanço dos maquinários e dos
insumos que, com acompanha-
mento técnico, elevam as médias
produtivas nas lavouras de grãos,
principalmente, onde estão inse-
ridas as cooperativas do agronegó-
cio. "O sistema cooperativista vem
cumprindo multo bem o seu papel
de acompanhar e orientar os seus
associados", comenta Mânica, en-
fatizando a data deste sábado, lo
de julho, quando se comemora o
Dia Internacional do Cooperati-
vismo. Ao mesmo tempo em que
fala sobre os avanços tecnológicos,
o presidente da Cotrijal, lamenta a
falta de investimentos dos gover-
nos em pesquisas capitaneadas
pela Embrapa.
Um dos maiores movimentos do

agronegócio brasileiro, a Expodi-
reto, tem na Cotrijal a grande res-
ponsável pelo sucesso do evento,
que este ano teve sua 180. edição,
em Não-Me-Toque. "A Expodire-
to é uma marca forte, que abriu
caminhos no Brasil e no Inundo,
mas é um evento da Cotrijal. Tudo
acontece com a presença do siste-
ma cooperativista," avalia Mânica.
Conformeele, a ExpodiretoCotrija!
participou ativamente dos grandes
debates que envolveranl o agrone-
gócio nas duas últimas décadas.
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"Ocooperativismo é um dos exemplos de união entre pessoas que buscam juntas conquistarem seus objetivos econômicos e sociais", ell[aliza Virgllio Perius

o principal desafio do
sistema cooperativista
é continuar crescendo
oferecendo aos seus as-
sociados e comunidades
serviços e oportunidades
de desenvolvimento, que
garantam felicidade das
pessoas do interior, onde
o cooperativismo está
presente. A definição é do
presidente da Ocergs-Ses-
coop-RS, Vergflio Perius.
"Quando se tem união, em
torno de projetos coleti-
vos, os resultados são mais
sólidos e permanentes. O
cooperativismo é um dos
exemplos de união entre
pessoas que buscam jun-
tas conquistarem seus ob-
jetivos econôlnicos e so-
ciais," enfatiza Perius.
De acordo com o dirigen-
te, como este ano o tema

abordado no Dia Interna-
cional do Cooperativismo,
10 de julho, é a inclusão,
diversas atividades estarão
sendo realizadas em, pelo
menos, 150 municípios do
Rio Grande do Sul.
A estimativa é que os

eventos deste dia primei-
ro de julho atende a um
público superior a 200 mil
pessoas. Outra estinlutiva
é que a programação te-
nha a participação de 10
mil voluntários em todo o
estado gaúcho. Adata deve
mobilizar, ainda, mais de
200 cooperativas.
Para o presidente da

Ocergs, o cooperativismo
tem buscado incessante-
mente uma vida melhor
para as pessoas, tanto que
mesmo durante todo o
período da crise econô-

Segundo VirgilloPerius,
o cooperativismo pode
ser visto em números. No
RioGrande do Sul são 2,8
milhões de associados.

mica nacional o sistema
não reduziu seu quadro
de colaboradores. Desta-
ca que, o meSlno, já não

aconteceu çomo setores
da indústria e do comér-
cio. "Na crise se encontra
o melhor relnédio para o
crescimento," enfatiza Pe-
rius. Segundo ele, o coo-
perativismo teve, inclusi-
ve. um crescimento acima
do registrado no Produto
Interno Bruto. Ao falar do
estado o dirigente lembrou
do povo trabalhador que é
o gaúcho. Atribui, ainda, o
desenvolvimento a Inisci-
genação de raças e o traba-
lho em grupo que é incenti-
vado pelo cooperativismo.
O sistema cooperativista

pode servisto em números.
No Rio Grande do Sul são
2,8 milhôes de associados.
Nas 420 cooperativas são
mais de 58 mil colaborado-
res. No RS 10%do PIB está
relacionado ao cooperati-

vismo.
Confonne Perius, os nll-

fileros lllostranl que pelo
menos 1/3 da população
gaúcha tem ligação com
o cooperativiSITIO.Outro
ponto enfatizado pelo di-
rigente é o crescimento
junto ao fisco gaúcho. "No
ano passado aunlentamos
nossa participação no fis-
co, arrecadado pelo esta-
do, em 19%. Isto Inostra
o quanto sOInos hnpor-
tantes para a economia e
arrecadação do RS," co-
mentou o presidente da
Ocergs-Sescoop. Ao falar
da juventude destaca que
um dos grandes projetos
que desenvolvem está re-
lacionado ao tnanter o
jovem, no campo garanti-
do a sucessão fantiliar no
meio rural.

www.eletrocar.com.br - 0800541 0099

http://www.eletrocar.com.br
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Evento marcado para este sábado (lO) comemora através do voluntariado o
Dia Internacional do Cooperativismo

Ativi~ades sociais
marcam ~ia C

Organizações
reconhecidas em

âmbito internacional

e -hõ,
Milton Schmitz

SClll falar que temos
um grande exemplo na
região, que é a CotriJal,
promotora da Expodi-
reto, um dos grandes
eventos no setor. Em
outros tipos de orga-
nizações, os recursos
acabam Indo para ou-
tros lugares, enquanto
que conl o cooperativls-
Ino, tudo é reinvestido
regionahnente. Isso é
Illutto sahltar", pondera
o prefeito,

Prefeito de Camzinho,lWilloll ScllIlJitz, elogia trabalho
realizado pelas cooperativas da reglilo

O cooperativismo é
apontado pelo prefeito
de Carazinho, Milton
Schmitz, como uma for-
ma extremamente posi-
tIva de organizaçào. "Os
associados participam
da gestão, tanto que
tem conselhos, assem-
bleias para definir seus
rumos. Aqui na nossa
região temos exemplos
maravilhosos neste sen-
tido, especialmente no
que se refere ao crédito
e ao agroneg6cio, Multo
nos orgulham porque
são entidades reconhe-
cidas em âmbito nacio-
nal e até internacional",
elogia o gestor.

Para Schmitz, o coo-
perativismo proporcio-
na inúmeros benefícios
nas' comunidades em
que está inserito. "Ele
agrega muito valor,
difunde tecnologias.
apoia as comunidades,

I,
I

muito bem o coopera ti vis-
Ino. "Essa convivência so-
cial que o Dia C vai propor-
cionar destaca ainda mais
o propósito do Sicredi de
que fazendo juntos, faze-
mos a diferença", coloca.

Todas as atividades ofe-
recidas são desenvolvidas
voluntariamente por enti-
dades, instituições e cola-
boradores do Sicredi. São
parceiros: Ulbra, Grêmio
Aquático de Carazinho,
Prefeitura Municipal de
Canll'inho, ,W'i'n~ Clubes'
de arlrazinho, 'Liga Felnini-

, na de Combate ao Câncer
de Carazinho, Associação
Carazinhense de Prote-
ção 'ilOS Animais (Acapa) e
EquilfbrioCoaching ...

O Grupo Diário da Má:
nhã apoia o evento. A Rá-
dio Diário AM 780Khz fará
tra.I1Snlissão do evento ao
vivo.

serviços como: Verifica~
ção de tipagem sanguí-
nea, Aferição de pressão
arterial, Teste de glicemia,
Oficina de maquiagem,
Limpeza de pele. Alonga-
mento, Hospital de Olhos,
Orientações c bazar da
Liga Peminina de Conlba-
te ao Câncer, Varal solidá-
rio, Atendimento jurídico,
AdQ('1~ãode pequenos ani-
mnis, Balcão do Consu-
midor, Plantio de árvores,
Pintura corpç>ral infantil,
Brinqucdoteca. Programa
Pináquio, Contação de
histórias, Roda da canção
e muito filais.

Para o vice-presidente
da Sicredi Alto Jacuf, Ger:
vásio Jorge Diel, o Dia C de
Cooperar representa, além
.do, momento de oferta de
~(Úvfços, uma oportunida-
de de conviver em comu-
nidade. ato que representa

Toda ri comunidade re-
gional poderá usufruir
gratuitalnente de diversos
serviços sociais, de lazer c
de saúde durante o Dia C
de Cooperar, que aconte-
ce neste sábado (l u), entre
às 9h e às 16h, no Gini.lsio
de Esportes do Grêmio
Aquático de Carazinho. O
evento é promovido pela
Organização das Coopera-
tivas Brasileiras (OCB) e na
região conta com a realiza-
ção da Sicredi Alto ]acuf.

A expectativa é de que o
Dia C de Cooperar receba
público dos municípios
da área de atuação da Si-
credi Alto Jacu!: Almirante
Tamandaré do Sul, C"ra-
zinho, Coqueiros '.do' .S~l,
Não-Me- Toque, Santo
AnlÚiio CI" Planalto, Tio
Hugo e Victor Graeff,

A cOlTIunidade poderá
usufruir de atividades c
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Cotrijal é exemplo do cooperativismo presente
no desenvolvimento regional

SAbado 8 Domingo, 01 e 02.07.2017, Carazinho

Um dos maiores movimentos do agronegócio brasileiro, a Expodireto, tem /la Cotrijal a grande responsável pelo sucesso do evento,
que este ano teve sua 1Ba edição, em Não-Me- Toque
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produtividade do milho na região
de atuação da Cotrijal. Segundo
ele, o cereal tem média produtiva
no RioGrande do Sul de 126sacas
por hectare, enquanto na região
onde atua a Cotrijal a lnédia sobe
para 180 sacas/há. "O cooperati~
vismo é responsável por 10% do
PIBgaúcho," completou.

Enio Schroeder: "Onde o sistema está
às comunidades são desenvolvidas,

há mais empreendedorismo"

1. de iulho
Dia Internacional do Cooperativismo

Visando distribuir carinho em forma de abraços: abrace um
familiar, amigo ou até um desconhecido e o comprometa a
fazer o mesmo,

t~0~
Vaimn .aiJJtaJ;O aí?

Você pode fazer o dio de alguém mais feliz.
i :~Juntos vamos multiplicar carinhol

Dia 10 de julho a Cotrijal desafia
você a participar desta iniciativa!

comunidades, que participaralTI
apoiando a iniciativa da coopera-
tiva," disse Enio. Outro ponto que
enfatiza é o Projeto Fotográfico,
onde o associado faz imagens de
suas lavouras, dos animais e da
moradia e encaminha para publi-
cação jwlto ao site da entidade.
Enio fala, ainda, da importância

que tem a gestão dentro de uma
cooperativa, que é propriedade
dos seus associados. "Nós gesto-
res, os conselhos, os departamen-
tos técnicos e os colaboradores
têm uma responsabilidade multo
grande em administrar de forma
correta e competente a Coopera~
tiva. Precisamos ser profissionais
cOlnpetentes, fazendo UlTIagestâo
responsável," comenta Enio. lem-
brando da importâ~lciado associa-
do acompanhar tudo aquilo que
os gestores estão fazendo dentro
da cooperativa. O vice-presidente
tambéln aponta os números de

Nei Mânica: "A Expodireto é uma
marca forte, que abriu caminhos no
Brasil e no mundo, mas é um evento

da Cotrija'"

UM DIA ESPECIAL
PARA O COOPERATIVISMO
O vice-presidente da Cotdjal,

Enio Schroeder, também elogia os
projetos desenvolvidos pelo siste-
ma cooperativista no País. "Este
é um momento especial onde co-
memoramos o cooperativismo,
que aqui na região é muito forte.
Onde o sistema está às comuni-
dades são desenvolvidas, há mais
empreendedofÍsmo. O desenvol-
vimento humano está mais pre-
sente," comenta o vice-presidente,
lembrando que este ano a Cotrijal
comemora seus 60 anos de ativida~
des, em unIa das principais regiões
produtoras de grãos do Rio Gran-
de do Sul. De acordo com Enio,
o cooperativismo está presente
dentro das propriedades rurais,
independentemente de tamanho,
pequena, média ou grande;~~ita
a grandeza da Cotrijal, que conta
hoje com 6.400 associados e um
quadro de 1.700colaboradores.

Segundo o dirigente, a solida-
riedade está presente em vários
projetos desenvolvidos pela co-
operativa como, por exemplo. as
campanhas de agasalhos promo-
vidas em todas as unidades da
empresa. "Asdoações arrecadadas
foram distribuídas nas próprias

Entre 05 debates promovidos e
realizados, dentro do evento, ga-
nharam notoriedade à discussão
sobre a transgenia de grãos, ques-
tões indfgenas e a securitização.
Em relação à feira, a reclamação
fica pela falta de apoio dos presi-
dentes da República, que desde o
início, até a última edição, nunca
estiveram presentes, prestigiando
um dos maiores palcos do agrone-
gócio brasileiro.

"O cooperativiS1110tem levando
ao campo todas as ferramentas
que aplicadas alavancam cada vez
mais o nosso agronegócio". A frase
foi dita pelo presidente da Cotrijal
Nei César Mânica, ao falar sobre
produtividade de grãos na área de
atuação da Cooperativa. Segundo
o dirigente, em uma área superior
a 400 mil hectares destinados à
produção de soja os agricultores,
acompanhados pelo setor técnico
da cooperativa. conseguiram pro-
duzir uma média de 70 sacas da
oleaginosa por hectare. "Para se tcr
uma ideia, no Rio Grande do Sul, a
média geral ficou em 54 sacas Iha.
O resultado tem sido extraordiná-
rio onde está o cooperativismo",
destaca Mânica. Para o dirigente
ainda há espaço de crescimento do
cooperativismo, que no estado a
cada ano tem se consolidado cada
vezmais.

De acordo com Mânica, a tecno-
logia disponibilizada ao homem
do campo tem provocado uma
revolução nas médias de produ-
tividade. Entre os destaques cita
-o avanço dos maquinários e dos
insumos que, com acompanha-
mento técnico, elevam as médias
produtivas nas lavouras de grãos,
principalmente, onde estão inse-
ridas as cooperativas do agroneg6-
cio. "O sistema cooperativista vem
cumprindo muito bem o seu papel
de acompanhar e orientar os seus
associados", comenta Mânica, en-
fatizando a data deste sábado, 10

de julho, quando se comemora o
Dia Internacional do Cooperati-
vismo. Ao mesmo tempo em que
fala sobre os avanços tecnológicos,
o presidente da Cotrijal, lamenta a
falta de investimentos dos gover-
nos em pesquisas capitaneadas
pela Embrapa.
Um dos maiores movimentos do

agronegóclo brasileiro, a Expodi-
reto, tem na Cotrijal a grande res-
ponsável pelo sucesso do evento,
que este ano teve sua 18° edição,
em Não-Me-Toque. "A Expodire-
to é uma marca forte, que abriu
cam.inhos no Brasil e no mundo,
mas é um evento da Cotrijal. Tudo
acontece com a presença do siste-
ma cooperativista," avalia Mâpic~.
Conforme ele, a Expodireto Cotrijal
participou ativamente dos grandes
debates que envolveram o agrone-
g6cio nas duas últimas décadas.
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Luft Logistics e a expansão no polo logístico de Carazinho
Porque omaior operador logistico do Brasil estabeleceu unidade na região?

kegiãOde Carazinho é onde saí o maior volume de fixos. fazendó as regloes do
conhecida pelos altos distribuições, porém, a Luft é Rio Grande do Sul e Santa
ndices de produção uma empresa gaúcha, funda- Catarina. "Nossos motoristas

de grãos e pela localização da em Santa Rosa no ano de raramente vão para outras
privilegiada tornou-se um 1972.e que com o passar dos unidades. Pelo crescimen-
paio logístico, formado por anos, foi modernizando e ex- to que apresentamos, só são
médias e grandes empresas pandindo seus serviços para desligados aqueles motoristas
do setor de transporte. Uma o resto do país. Em Carazi- que realmente não se adapta-
das grnndes empresas que nho, a empresa está instalada ram ao nosso modelo. Mas,
compõe este segmento é a desde 2012. "Somos a única na última safra, por exem.
Luft Logistics, considerada o empresa que atende o Brasil pio, nenhum profissional foi
maior operador logístico do inteiro. As outras empresas mandando embora, todos
Brasil. tiA operação veio para são fortes em alguns estados, ainda estão aqui", completa,
cá por dois motivos. Primei- nós somos atuantes em todas ressaltando a importância
ro por exigência dos clientes, as áreas", salienta Butori, que "Hoje um dos problemas que existe uma dificuldade em de um bom motorista, pois é
pois nosso mercado exigia também afirma ter crescido eu enxergo na Brasil é na par- encontrar profissionais que através deste profissional que
que estivéssemos mais perto dentro da empresa. Em rela- te da logística.Aspessoas tem gostem e queiram se compro- a produção pode chegar até
do noroeste do estado. O que ção aos produtos transporta- que entender que o alto custo meter com a vida na estrada. as pessoas.
nos leva ao segundo motivo, dos na região, a Luft segmen- logístico não é por causa das "Para captar esses profissio- Sobre os modelos de traba-
estar mais perto gera econo- tOll seu trabalho, decidindo empresas e sim por causa de nais nós colocamos no face- UlO do motorista da Luft, Bu-
mia. Agrande área de consu- dedicar-se a produtos com infraestnltura, são coisas di- book, anunciamos nas rádios, tori acredita ser um bom local
mo está aqui, não fazia mais maior valor agregado. "São os ferentes", ressalta o gerente, empresas de recursos hum a- para se trabalhar, pelo mode-
sentido estarmos em Porto defensivos agrícolas, medica- que ainda afirma que a Luft nos, mas geralmente é por in- lo de gestão adotado. "É um
Alegre", explica o gerente da mentos e temos uma opera- é o grande operador do Rio dicação dos nossos moto ris- serviço tranquilo, nossos mo-
unidade de Carazinho, Rob. ção grande com o fracionado Grande do Sul. tas, pois eles já sabem como toristas não passam 30 dias
5011 Butori, que começou sua no e-commerce, essas são é o perfi) necessário para fora, como era antigamente,
trajetória na Luft há 11 anos, as nossas três operações", QUALIDADE trabalhar aqui", explica o ge- nosso modelo de operação
como estagiário da empresa. complementou. Sobre as di- O perfil de trabalho dos mo- rente. Segundo Butori, a em- não é esse. Podemos permitir
Hoje a grande filial da em- ficuldades encontradas no toristas de caminhão mudou presa está em plena expan- que eles estejam mais em suas

presa fica em São Paulo, de caminho, o gerente é pontual. com o passar do tempo. Hoje são, os motoristas tornam. se casas", acredita o gerente.
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TW tem 50 mil metros de área
para atender 30 mil clientes

Além de 950 empregos diretos, de fonna indireta a empresa fomenta outros quase três mil empregos. Se-
gundo opresidente da empresa, Alexandre Schmitz, para que cada motorista tenha condições de ir para

estrada, de três a quatro pessoas trabalham ao seu entorno

:~.

empresário comenta que na
estrada o mundo não é per-
reito, c assim o motorista que
I1Unmior parte uas vezes est;:í
sozinho no veículo teráde cn-
camr situações das quais nem
sempre u equipe de apoio
terá condições de interrerir
imediatumCJlte. A empresa
dispõe de quatro instrutores
que treinam constantemente
os motoristas com conceitos
de mecânica, segurança, uso
das tecnologias, produti-
vidade, relacionumento co-
merciai e uso dos aparatos
tecnológicos. Schmitz co-
menta que embora haja uma
grande equipe de suporte na
estrada, o motorista tem cer-
ta autonomia de ações sem
que tenham u supervisãos, e
também por isso da impor-
tância de que o perfil do pro-
fissional esteja alinhado com
os objetivos da empresa.
Diante das ainda recentes

alterações da chamada "Lei
do Motoristu" Schmitz con-
ta que a empresa chegou a
mOl1tu1'um projeto piloto de
1110do que dois motoristas
viujusscm juntos e assim en-
quanto um repousa o outro
uirige, porém por Questõcs
úe segurança a proposta roi
suspensa. O presidente reve-
la que no caso de uma colisão
por exemplo, o profissional
que estivesse dormindo, esta-
ria sem cinto de segurança, o
que em tal hipótese seria um
risco. Por isso, 'uma das op-
ções tem sido u troca de mo~
toristas nus unidades.

o MOTORISTA QUE AS
EMPRESAS PROCURAM
Fora ti CNI I c os conhcci-

Incutos básicos, 111ulUridude,
psicoieígicl' e1lllililJradllc cu-
pacidade de suportar certo
grau de estressc suo requisi-
tos que segundo Schmitz, as
empresus tem unulisado ao
contratar um motorista. O

impeçam
a coleta ou
entrega do
p r o <.I li to
conformc
tcnha sido
acordado
com o clien-
te. Schmliz
explica que,
embora não
tenha con-
trole direto
sobre fatores
como estes,
a empresa

mantêm uma estnltura ex-
pressiva de colaboradores
que atuam nu identificação
de problemas e alternati-
vas de roteirização para que
mesmo 110 percurso se cricm
alternativas para que o ser-
viço seja entrega conforme
o combinado, ou caso não
seja possível, que o cliente
seja comunkuuo do fato. O
gestor revela que 110caso dos
transporles, a lllUioriudas re-
lações se dão Clllrc elllprCS<lS,
e é comum portanto que os
clientes se utilizem do ficom-
punhamcnto eletrônico uas
cargas.

Feliz dia do colono
e do motorista.

Saudamos o Colono que cultiva a
terra, faça chuva ou faça sol,

produzindo alimentos e o Motorista
que enfrenta grandes dificuldades
transportando essa produção que
abastece a nação brasileira, Nosso

reconhecimento e gratidão!

ANTECIPAÇÃO AOS EVENTUAIS
PROBLEMAS DA ROTA

o diretor comcnta que no
transporte e logística as prin-
cipais preocupações em rela-
ção ao serviço estão atribuí-
dos aos fatores externos e que

ne"ln scmpre a
empresa tem
controle, como
por exemplo
bloqueios, uci-
dentes de trân-
sito, paralisa-
ções ou coisas
do gênero que

para atender aos diferentes
tipos de transportes deman-
dados por seus clientes, seja
de mercadorias grandes ou
pequenas, de transporte de
risco, ou não. São mais de 50
mil metros de áreu para ar~
mazenamcnto. Para o dire-
tor é fato que quantos mais
serviços mais confortável e
atraente a empresa é para o
cliente.

Schmilz confirma que a empresa atende a mais de 30 mil
clientesmentc aquc~

dda, a Argcntina é parceira
comcrcial forte do Brasil e
como a cidade de Carazinho é
cortada pela BH 285, uma das
principais rotas ue ligação do
Estado com a América Latina,
o município está em um local
estratégico no que se refere a
iogfsticn entrc o continentc.
Hoje, u empresa tem 50 re-
presentantes e cinco gran-
ue.s acordos. A marca atcnde
cerca de 30 mil clientes por
mês e um dos seus principais
focos está nas cargas fracio-
mulas que são aquelas que
em sua maioria pesam entre
ao c 40 quilos. Schmilz expli-
ca que a empresa mantem
aUva uma alTlljla estrutura

mcnte e nus
intenções
do prcsiden-
tc a médio c
longo prazo
li expansão
110 Merco-
sul está nos
sonhos. Um
dos merca-
dos alvo é
Argentina.
Schmitz co-
menta que
economicn-

Com 51 anos no mer-
cado, a TW Trans-
pOltes tem atuação

elll pruticumcnte lOuos os

estados brasileiros, mas tem
pl;.l1loS de expandir a atuuçflo
ni) Nordeste do puís por meio
acordos operacionais. O di-
retur- presidente, Alexandre
Schmitz, revela que a tmns-
portadora está em conversa-
ções para viabilizar acordos
operacionais com empresas,
de fonna com que a marca
'J.WTransportes passe a ter
presença mais forte nos es-
tados da região Nordeste. O
projeto foi iniciado há -dois
meses e, segundo Schmitz a
ideia é que os acordos este-
jam acertados até o final des-
le ano. O gestor explica que
há uma série de fatores que
precisam ser observados nas
negociações de modo que os
parceiros tenham envcrgü"
dura para atender as mais
diferentes demandas, assill1
como IW já utende hoje c
que sejam agentes de credibi-
lidude no mercado.
Embora no planejamen-

to c:;tratégico da empresa a
expansfio da transportadora
para América Latina ainda
1150tcnha citação escrita, na
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cebimento e roteirJzação de
cargas, além dos 60 funcio-
nários do departamento de
logística do centro de distri-
buição de Carazinho. Além
da logística. o grupo Ludo-
vico Tozzo Participações
também atua no agroneg6-
cio com criação de gado de
leite em Chapec6 (SC) e no
pJantio de grãos e crIação
de gado de corte em duas
propriedades no Estado do
Mato Grosso.

são facadas exclusivamente
na logística. Portanto, os de-
mais setores estão na matriz
em Cordilheira Alta. Vial ex-
plica que para que os mo-
toristas lotados no Estado
possanl iniciar o seu traba-
lho. exlste uma equipe de 45
representantes comerciais
efetuando vendas e ainda
uma equipe de aproximada-
mente 30 pessoas apoiando
diretamente as atividades de
compras, comercial, finan-
ceira, TI. contabilidade, re-

representantes atendem a
mais de 5.000 clientes. Toda
a equipe e os veículos usa-
dos nos processos são pró-
prios, sendo que a frota total
da empresa é de 80 veícu-
los. Motoristas, ajudantes e
cargos de apoio somam 130
pessoa. Destes 45 pessoas e
25 veículos fazem parte da
equipe do Estado. Já os seIVi-
ços de manutenção são ter-
ceirizados.
O gerente local conta que

os trabalhos em Carazinho

nha de trigo. Sua atuação tem
abrangência nos três estados
do Sul atendendo a uma car-
teira de aproximadamente
II mil clientes. Para atender
ao lUa Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná, a empre-
sa conta com dois centros de
distribuição (CD), um deles
em sua sede, com 11.0001112
e outro em Carazinho com
4.100 mO!de área construída
bem como as esttuturas e
equipamentos de armazena-
gem pertinentes a um CD.
Atualmente possui apro-

ximadamente 140 represen-
tantes comerciais e 360 fun-
cionários diretos. Segundo
o gerente da unidade de Ca-
razlnho, Valdellr Vlal. todos
os meses a empresa recebe
e são expedidas em média
de 550 toneladas de merca-
dorias. São 5.100 Itens. Vlal
revela que os produtos que
saem da unidade de Carazi-
nho são entregues a clientes
de quase 400 cidades do Rio
Grande do Sul. sendo que os

Em 2009 Carazinho
começou atrair o in-
teresse de grandes

multinacionals do agrone-
gcício pelo interessante po-
sicionamento geográfico em
relação ao posicionamento
das marcas no mercado gaú-
cho. Mas não s6 para as em-
presas cioagro, mas também
para outras distribuidoras,
a ideia de ser Carazinho um
polo logístico e pelo entron-
camento rodoviário, a cida-
de chamou atenção. Foi o
caso da Ludovico Tozzo Par-
ticipações.
Ctiada em 1954 em Cor-

dilheira Alta (SC), primeiro
como um pequeno armazém
de secos e molhados e que ti-
nha como base do negócio
os produtos da agricultura
local. Ao longo das suas mais
de seis décadas foi adqui-
rindo confiança. ganhando
mercado e evoluindo. Hoje a
empresa é uma das grandes
do ramo atacadista e atua
também tla indústria de fari-

Mercadorias saindo de Carazinho para 400 cidades do Estado
Com centro de distribuição em Carazinho. Ludovico Tozzo atende a mais de 5mil clientes no RS

Nossa homenagem especial a todos os desbravadores que
fizeram desse torrão um motivo de orgUlllOe

prosperidade. Neste 2S de julho queremos nos irmanar
com nossos Colonos e Motoristas desejando que a

. felicidade venha de encontro por todos os caminhosi:ple
.. trilharem. .

LJmabraçolêspeciala essas classes que conhecem de perto
i~' abalho,~bnegfàl~efóIy.corageIndãO exemplo ã nação., ,
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.),Homenagem:

Parabéns a estes parceiros que na Terra ou na
Estrada impulsionam a economia de nossa

comunidade e Região.

Não é por acaso que homenageamos esses
profissionais na mesma data.

Um cultiva e o outro transporta os produtos que
• agregam valor a uma cidade.

._-------_._---------

25 de Julho,
Dia do Colono e Motorista!
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mente menos passageiros,
existem as gratuldades, as
quais devenl ser subsidiadas
para que o transporte públi-
co não se torne inviável", co-
menta Capitânio, que afinna
já estarem sendo discutidos
projetos a nível federal para
tentar resoiver essa pendên-
cia.
Segundo o presidente n

relação com a comunIdade
sempre foi muito boa. "Nós
procuramos estar sempre
em contato com as pesso~
as, recebendo retornos para
melhorar nossos serviços.
Estamos disponíveIs através
dos telefones da empresa e
dos nossos fiscais nas nms.
Temos um compromisso e
queremos estar sempre en-
volvidos com a sociedade",
ressalta o presidente. Atual-
mente a empresa conta com
cerca de 26 motoristas pela
cidade, e de acordo com o
presidente, a Empresa Gló-
ria "tem certeza que nlmcn
rodou sozinha" .

pois existi", essa demanda de
maIs pessoas. Hoje, estiInn-
-se que existem cerca de 40
mil veículos circulando na
cidade, então, atualmen-
te não transportamos mais
tantos passageiros", explica
o presIdente. Mesmo diante
dessa dificuldade, a GLória
confia no seu papel para o
bom Ílmcionamenlo da so~
ciedade. "Não iremos dimi-
nuir a quantidade de ônibus,
por mais que isso gere cus-
tos, a demanda aiIlda exlste
e sempre tem alguém preci-
sando do transporte público,
não podemos deixar essas
pessoas desassistidas, é um
propósito social talnbém",
salienta.
Para tentar resolver o pro.

blema financeiro que essa
diminuIção de passageiros
acarreta, a empresa é asso-
ciada a Associação Nacional
de Empresas de Transporte
Urbano, que tem sede em
BrasOia. "Além de estarmos
transportando gradativa-

MUDANÇAS
Sobre as mudanças no se-

tor de transporte urbano,
o presidente ressalta o au-
mento do número de veí-
culos nas ruas da cidade e
encara isso COIno wna des-
vantagem para o serviço que
sua empresa presta. "Anti-
gamente as pessoas usavam
mais os ônibus, em datas
especiais nós .sempre dis-
ponibilizávamos o serviço,

~(i~~
As histórias da única empresa de
transporte urbano de Carazinho

A Empresa Glória atende a população desde 1958
""'.:~

dsta e fis~,; ;Ç01n. o, passar
'do tempo a 'gén-te vai tornan-
do 'conhecimento de coma o
slst.e~a funciôna e procura
sempre se dedicar e, acom-
panhar as .ev~luções 'do se-
tor de transporte ,de passa-
geiros", conta o presidente.
Para Capitânia, a tendência
é sempre aperfeiçoar-se,
trazendo novas tecnologias
aos veículos, melhorando o
atendimento aos passagei-
ros e investindo em qualifi-
cação para os seIVidores da lação coma comunidade, segundo
empresa, principalmente CapitAnia......._ ...•........ _ .
os motoristas. "Aqui dentro
da empresa temos motoris-
tas qualificados. todos com
cursos de especialização e
aperfeiçoamento, que são
atualizados em média a cada
cinco meses. Nos dedica-
mos sempre para os nossos
colaboradores, porque eles
são o carro chefe da empre-
sa, o contato com o cliente",
salienta Capitânia, sobre a
importância de qualificar a
equipe de trabalho.

8 D1ARIO DA MANHA

Há 58 anos servin-
do a população
carazlnhense no

segmento do transporte
urbano, a Empresa Glória,
fundada pela famfila Capi-
tânia e Danielll, é a única a
oferecer translado para a po-
pulação carazinhense, desde
1958. "Começamos a operar
com dois ônibus velhos que
a empresa comprou.
Fomos evoluindo e cres-

cendo, hoje estamos com
uma frota de 25ônibus, que
atendem toda a cidade de
Carazlnho", comenta o pro-
prietário Deolindo Capitâ-
nia, que já foi lTIotorlsta, co-
brador e fiscal dos ônibus da
empresa.
Hoje presidente da empre-

sa fundada pelo pai Albino
Capitânia, Deolindo conta
como é participar da história
da entidade e as evoluções
pelas quais passaram. "Na-
quela época nós mesmos
dirigíamos os ônibus, eu
mesmo fui cobrador, moto-

•:~'.Admlnisll"ação Municipal de Coqueiros do Suí"tiomenageia a quem na terra e na esll"ada Impulsiona o nosso Munlciplo;o ndillló';
Estado e o nosso Pais. Coqueiros do Sul tém uma economia baseada principalmente nas atividades voltadas a agrlculturà:~:

pecuária; para tanto a Secretaria de Agricultura está sempre focada em criar e implantar polltlcas públicas de apolo ilos
agricultores e pecuaristas com o objetivo de gerar renda e produtos de qualidade. Além disso, A Administração Municipal
trabalha intensivamente na busca de recursos para compra de patrulhas agricolas para as associações de agricultores do

munlcipio. Um dos projetos apoiados pela Secretaria de Agricultura, é o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) realizado
pela Assistência Social e pela Emater/ASCAR que entrega as famílias carentes alimentos 100% produzidos dentro do

municipio. Além deste projeto, a Secretaria de Agricultura. investe anualmente na aquisição de equipamentos, organização de
eventos, assistência técnica em projetos de ll"ansformação e armazenamento de produtos. Além disso, auxilia produtores do

municipio. na produção e armazenamento de sílagem. disponibilizando equipamentos e servidores da secretaria para
assistência e realização dos serviços de planta, corte. abertura de buracos para armazenamento e compactação de sllagens,
garantindo desta forma, maior eficiência na maneiras utilizadas para a alimentação do rebanho. Deixamos aqui registrado, a
nossa homenagem ao homem do campo e ao motorista, homenagem a quem produz alimentos e a quem os transporta até nós
consumidores. A você agricultor, que escolheu como principio de vida fazer germinar na terra o sustento de todas as famllias,

que enfrenta o SOL, a CHUVA, CANSAÇO, a indecisão e a insegurança ao plantar, colher e vender seus produtos.

Uma homenagem da

Prefeitura Municipal de
Coqueiros do Sul

Acada colheita, os agricultores esperam
que seu trabalho seja reconhecido, que os

produtos tenham bons preços. pelo menos o
justo para começar novamente com

dignidade e qualidade de vida. Almejamos
que a classe política tenha consciência de
que todos os empregos gerados, e que a
mesa farta de cada cidadão é oriunda do
trabalho e sacrifício do agricultor, e aos

motoristas que transportam estes produtos.
Parabéns a todos que acreaitam na força da
Agricultura, pois vocês, homens e mulheres,
produzem e transportam a riqueza de nosso

municipio, da nossa região.
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Recebemos de FRANCISCO DE CAMPOS-ME os produtoslseniço.s constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO lDENTIFlCAÇAOEASSINA1URADORECEBEDOR
NF-e

N°: 000.001.225
SÉRIE: I

IDEl'.'11F1CAÇAO DO EMITENTE
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CENTRO - 99470-000

O- ENTRADA [I] CfV\ VE DE ACESSO
Nao-Me-Toque - RS

1- SAiDA 1 4) 170789785638000199 5500 100000122515 66l!2 4778
FONE: (54)3331-1883/ FA.\:: (00)OOOO-OOOO Consulta de autenticidade no portal nacional

No"000.001.225 da NF-e www.nfe.íàzenda.gov.br/portal oufnnclscodeeampos@corTeloregiouatrs.cOllL SÉRIE l-FOLHA 1/1 no site da Sefaz Autorizadora
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Prefeitura Munici 1 de Carazinho
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o Sindicato Rural de carazinho faz questão de somar forças, aos
demais segmentos da sociedade, sempre que entende necessário. É
uma instituição tom história construída através de aiatividade e
intenso trabalho. Equem atua assim, bem atento ao que de.bom
pode fazer, sente orguiho quando pode homenagear quem adota
linha de atitude semelhante, O Sindicato Rural de carazinho, entio,

saúda de forma muito especial os AGRICUIlORESque têm, na
próxima semana, a data que lhes é tonsagrada: 28 de julho,

PARABÉNS CORREIO REGIONAL PElOS 39 ANOS!!l

o
Zãiichin

r--- ... -.. -------~--.
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I: Seio cultivando a terra ou transporttlndo riquezas,
I,'eles cooperam para um país mais.forte.
j'

I
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Quarenta
i e citlco
colaboradores
participaram
do treinamento
sobre aeração
e termometria

Na sexta feira, dia 14/7, os alo.
nos da Turma 49, do curso técni-
co de agropecuária subsequente,
tiveram o seminário de conclusão
de práticas nas Unidades Educati-
vas de Produção - UEPs.
Professores da Banca de Ava-

liação: Mauri Mion, Valmor
Francisco Bissoto, Liandra Bar-
lete Pereira, Guilherme Barreto,
Emilia Strider e Débora Strider.
A coordenação ficou a cargo da
professora Liciane Piasson.
Também para o sucesso do

momento houve colaboração
efetiva da professora ElianeSebu-
mann Mauss.

ANIVERSÁRIO
Também no dia 14 de julho

houve o jantar de confraterni-
zação dos 41 anos da Eeprocar
(Escola Estadual de EducàÇão
Profissional de Carazinho):

Eeprocar
festeja
quarenta
eumanos

Evandro Gilberto Moreira Fagundes,
coordenador operacional de Mato Caste-
lhano, também mencionou a necessidade
de atuali7.açãoconstante. "O nosso processo
hoje é manual, mas é fundamental que
tenhamos conhecimento prévio para estar
preparados para receber a automação",
disse.
Participaram do treinamento as unida-

des da COlrijal de Não-Me-Toque, Colora.
do, Victor Graeff, Tio Hugo, Vista Alegre,
Lagoa dos Três Cantos, Almirante Taman-
daré do Sul, Cacazinho Glória, Carazinho
São Bento, Carazinho Terminal, Pinheiro
Marcado, Santo Antônio do Planalto, Igreji-
nha, Saldanha Marinho, Nicolau Vergueiro,
Colorado Distrito, Passo Fundo, Valinhos,
Mato Castelhano, Três Passos, Bela Vista,
Coxilha, Estação e Esquina Bom Jesus -
totalizando 45 colaboradores. (Assessoria
de Imprensa da CotrijaI)

oMinistério de Adolescentes funciona sob
a liderança do pastor Josué Samuel Sâlzer e de
sua esposa Rose Sãlzer. Compõe, igualmente, a
equipe de coordenação o casal Sandro e Carla
Almeida com apoio de toda a igreja.
Os fiéis da Igreja Batista da Glória se

reúnem, sempre aos domingos, a partir das
19h30min, no templo situado na Rua Fernan-
des Vieira, 142, Bairro Glória, em Carazinho.
Há, também, durante a semana, atividades de
departamentos, como Mulheres Cristãs em
Ação, Grupo de Meninas, Grupos de Junio-

, Jovens, Pequenos Grupos de Oração e
Úl upo de Artesanato. A reunião mensal é dos
casais. Todos" são convidados e bem-vindos.
(Assessoria de Imprensa da Igreja Batista
da Glória)

a principal preocupação é sempre garantir
a qualidade dos grãos armazenados. "Não
podemos falhar neste processo, pois se
algo sair errado, vamos perder o produto.
Temos noção da importância do controle
de umidade do grão e temperatura para um
resultado final de qualidade satisfatória",
apontou.
Colaborador da Colrijal há 29 anos,

Jorge Luiz da Silva Batista, coordenador
operacional em Tio Hugo, destacou a
importância dos treinamentos. "Sempre
levamos melhorias para as nossas unidades
quando passamos por capacitação. Sou
bastante atento quando recebemos as visi-
tas dos técnicos que fazem a manutenção
de aeração e termometria. Se soubermos
fazer as revisões básicas na própria unidade
acabamos reduzindo custos, agilizando
os processos e garantindo a segurança do
produto dentro do silo': enfatizou.

Cotrijal busca excelência no controle da armazenagem de grãO's
lFII!!llmf!liWIil! f"Coordenadores operacionais e ope-

radores das unidades armazenadoras da
Cotrijal estiveram na sede da Associação de
Funcionários da Cotrija! (AFC), na quinta-
feira (1317), onde tiveram um treinamento
sobre aeração e termometria, promovido
pelo setor de Armazenagem de Grãos, em
parceria com a empresa Fockink.
O instrutor do Grupo Fockink, Kurth

Heuert. explanou sobre o tema termo-
metria e aeração e os processos utilizados
na Cotrijal. nA Coteijal busca na área de
armazenagem cada vez mais melhorias.
Uma delas é a automação dos processos na
termometria e aeração. Hoje a forma mais
segura para garantirmos a qualidade de
nossos produtos durantt: a armazenagem é
ter silos e armazéns com condições ideais
aliado a um acompanhamento seguro. O
objetivo é aprimoramos nossos serviços,
qualificando nosso quadro operacional e
reduzindo custos~ enfatizou o técnico de
armazenagem grãos, Régis André Schmitt.
"Hoje o principal negócio da Cotrijal

é grãos, com aumento de produtividade a
cada ano, precisamos estar preparados parJi
os desafios da armazenagem. Para isso é
necessário o treinamento de capacitação,
assegurando a qualidade de nossos produ-
tos armazenados por um maior .período':
acrescentou ele.
Esta foi a primeira vez que o operador

de balança, Cristian Acker Carassa, da
unidade de Valinhos, participou do treina-
mento de aeração e termometria, Para ele,

0-Ministério de Adolescentes é um de-
partamento da Igreja Batista da Glória, de
Carazinho, que se reúne, todas as sextas-feiras,
para debater"assuntos de interesse geral. Com-
parecem, em média, setenta nessas reuniões.
O objetivo principal dessa instituição é

proporcionar, aos jovens que dela fazem parte,
orientação espiritual e estudos específicos, a
respeito de família, orientação sexual e outros
temas importantes para a formação do caráter.
Em poucas palavras pode-se dizer que o

Ministério de Adolescentes preparação para
a vida adulta com fundamento "nos ensina-
mentos bíblicos pertinentes ..Os adolescentes
também dedicam-se à prática de esportes
diversos e outras atividades sociais na quadra
pertencente à igreja.

Ministério de Aaolescentes busca aformação do caráter com base na doutrina cristã

Igreja Batista da Glória tem a
juventude entre suas prioridades

De Loreno acha justo o pedido e promete jazer tudo para ajudar

A Liga Feminina de Combate ao Câncer, por intermédio
de sua presidente Jussara Biazus, participou na manhã de
quarta-feira (1917) de uma reunião no gabinete da presidência
da Cãmara de Vereadóres de Carazinho. Objetivo: discutir a
necessidade de repasse de verba orçamentária do município
à entidade.
Jussara Biazus alegou que a liga vem desenvolvendo um

amplo trabalho de atendimento no municlpio e, por esse moti-
vo, precisa ser incluída no círculo das entidades contempladas
com auxílio financeiro da prefeitura.
O presidente do legislativo, Estevão De Loreno, prometeu

fazer gestões junto ao prefeito a fim de viabllizar o atendimento
do seu pedido. Reconhece o trabalho desenvolvido por toda
a equipe em prol da prevenção e dos cuidados de pacientes
portadores de câncer.

DE FICAR ATRAPALHADOI
Diz a Dilma: Lula é o' chefe dos pobres. Diz o

Odebrecht: Lula é o chefe dos ladrões. Dizem os
senadores do PT: Condenar Lula é parte do golpe.
Dizem os senadores contrários: Condenar Lula
é a moralização do setor público. Dizem petistas proeminentes:
A sentença vai fortalecer Lula. Dizem os adversários: Agora está
demonstrado que é corrupto. Dizem os eleitores de Lula: Ele
é o primeiro das pesquisas e assim continuará. Dizem os que
não votam nele: Para mim tanto faz. Não ia votar nele mesmo.
Dizem seus advogados: Vamos recorrer ... Ele é inocente. Dizem
os promotores que o denunciaram: Vamos recorrer. A sentença
foi muito branda. Ele cometeu reiteradas vezes o mesmo crime.
E por aí vai.

Ou o juiz Moro está certo e o bandido Lula tem de ir para a
cadeia ou o réu Lula não fez nada e o juiz Moro julgou de forma
mal intencionada. Não escapa disso. Vamos supor que o Brasil
seja uma balança, daquelas de antigamente, de colocar pesos
nos dois pratos. Temos wn prato com o juiz Moro e outro com
o réu Lula.
Não vamos falar dos termos da sentença porque, enquanto

para uns o julgamento foi baseado em nada, para outros o jul-
gamento foi decidido pela prova. Como a imensa maioria de
nós não entende de inquérito, processo, testemunhas, prova e
sentença, que fazer nesse labirinto? Quem tem razão? Quem
diz a verdade? Moro ou Lula? Porque é evidente a dicotomia.
Lembrei-me de meu pai. Aliás, quanto mais velho fico, mais

me lembro deles. Meu pai saiu da colônia alemã de Montenegro
para se casar e constituir família em Não MeToque. Tinha alguns
ditados, que não sei de onde tirou, mas que levava ao pé da letra e
frutos da inteligência popular. Um deles:"Digas-me com quem tu
andas que te direi quem és:' Na prática isto é uma obviedade. Se
ando com bêbados, ébrio serei. Se ando com jogadores, apostlrlr'lr
serei. Se ando com crentes, religioso serei. Não há como fug. .1

regra, porque, como também dizem, o igual seu igual procura.
Agora voltemos ao Moro e ao Lula. Qual tem raúó? Moro é

um juiz ruim ou Lula é ladrão mesmo? Quem são os amigos de
Moro? Ele tem bandidos entre amigos e pessoas chegadas? (\u
tem partes de seu passado obscuras como vender sentenç.
Lula?Tem bandidos entre seus amigos e pessoas chegadas? Ou
tem partes de seu passado obscuras como vender concorrências?
Sem querer formar opinião do leitor. Responda e terás a verdade.

ivar4hartmann@gmaiI.com

Liga Feminina quer auxílio
financeiro do poder público

mailto:ivar4hartmann@gmaiI.com
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a Recebemos, nesta semana, matéria intitulada Brasil
é o terceiro pa(s com Cidadãos em situação ilegal nos Esta.
dos Unidos. Achamos sobremaneira interessante ... Veja,
a seguir, alguns trechos da matéria ...

a "Visitar os Estados Unidos é o sonho de muitas
pessoas e boa parte não mede esforços para concretizá-lo.
De acordo com um órgão de promoção turistica: em 2015
o número de brasileiros que visitou os Estados Unidos
só foi inferior ao de canadenses e de pessoas oriundas
do Reino Unido. "Mas este amor incondicional também
concede, aos brasileiros, a medalha de bronze quando o
assunto é overstay ... Ou seja: também ocupam a terceira
posição no quesito permanência em solo americano além
do tempo permitido no visto." . .
. a Também preocupa o fato de que muitos brasileiros
'estão sendo presos em aeroportos dos Estados Unidos ou
impedidos de entrar. O núrpero mais recente de recusa,
pelos agentes de imigração, é de 2014. Naquele ano, de
acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, 873 brasileiros

" foram ~mpedidos de entrar nos Estados Unidos.
, a Segundo o advogado especializado em direito de
imigração Daniel Toledo: a prisão ocorre" porque parte
desses turistas preenchem o DS.160, que é um for-
mulário para solicitar o visto, de forma irregular, com
uma intençã() diferente da pretendida. "Essa conduta
é denominada de delito imigratório. Infelizmente há
muitos se colocando nessa armadilha e não fazem ideia
do tamanho do problema ou da dor de cabeça que esse

" deslize possa causar."
a "O pesadelo começa quando ocorre o confronto

de informações logo após o desembarque. Em caso de
suspeita os agentes revistam as malas. Se encontrarem
evidências que comprovem a intenção de morar ou tra-
balhar no país, como documento de empresa, curciculo,
certidão de nascimento ou casamento, fica caracterizado
que houve fraude na obtenção do visto."

• "Também existem casos em que os brasileiros
omitem informações como problema com drogas ou se
já foi preso .. Mas o Departamento de Segurança Interna
dos Estados Unidos pode checar facilmente o passado
de qualquer solicitante. Se for comprovada a omissão
de informações inicia-se uma série exaustiva de inter-
rogatórios:'

a Os vistos não são garantia de entrada. Retratam,
apenas, uma expectativa positiva para a solicitação.
"Quem vai liberar ou impedir o ingresso são as autori-
dades migratórias."

a Segundo o Ministério das Relações Exteriores: caso
o visitante seja barrado a primeira providência é entrar
em contato com o Consulado do Brasil e comunicar o
ocorrido. A partir dai o órgão passa a ser responsável por
garantir um tratamento digno, como alimentação, água e
ao uso do banheiro. É uma assistência bastante minima.
Mas isso pode transformar a experiên!=ia menos trau-
mática:' (Aline Brandt/Mestre em história, jornalista
e pesquisadora)

montante de R$120 miJo Para isso foram
selecionados três projetos: Patronato Santo
Antônio, Yacamim e Escolinha Trianon.
Cada entidade receberá, também,' R$ 40
mil.

Não é exigida contrapartida financeira
na celebração desta parceria. A contra-
partida será prestada em bens e serviços.

tradicionalistas, das instituições de classe, das
empresas, dos artistas e do poder público."

O secretárlo de desenvolvimento e mobilida.
de urbana, Dêninson da Costa, assegurou que
o processo de captação de recursos através das
leis de incentivo e do setor privado está bastante
adiantado. Ao se referir à Seara o prefeito Milton
Schmitz foi categórico ... "Vamos retomar esse
evento. O festival é um grande acontecimento
cultural que destaca a música gaúcha preser-
vando a essência dos valores sul.riograndenses~
enfatizou.

O lançamento oficial da 20' Seara da Canção
Gaúcha deverá ocorrer, dia 25 de agosto, no CfG
Rincão Serrano.

Surdos) e APD (Associação de Portadores
de Deficiência). A cada um ••,.J •.• ~ entidades
caberá a fatia de R$ 40 mil.

Para as OSC que têm atividades vol-
tadas a garantia de direitos, convivência"
e fortalecimento de vínculos de crianças
"e adolescentes em situar" - ie'" risco e
vulnerabilidade social, f01 uestinado o

Foi realizada, na tarde da terça-feira (1817),
no gabinete do prefeito Milton Schmitz, uma
reunião com secretários de governo, coorde-
nadoras de cultura e vereadores. Motivo: a
apresentação do projeto da 20' Seara da' Canção
Gaúcha que acontece de 7 a 10 de dezembro no
Parque Valli AJbrecht. A Seara é uma realização
da prefeitura com outras instituições.

O produtor Vinicius Moreira destacou, na
reunião, a importância do evento artístico. "A
20' edição da Seara merece ser grande como a
história que semeou~ disse. Ficou clara a con.
cordância de todos em relação ao projeto. "A
palavra que define esse renascimento da Seara
é engajamento, da sociedade, das entidades

Lançamento oficial deverá ocorrer em agosto

208 Seara da Canção' Gaúcha gera boas
expectativas entre os organizadores

~]~0
Polícias
fazem
operações
integradas

As policias civil e militar
fizeram operação integradas,
nos bairros de Carazinho,
dia 14 de' julho. Participaram
doze policiais civis e dezesseis
policiais militares com nove
viaturas"

Foram cumpridos, na opor.
tunidade, quatro mandados
de buscas em residências.
Também houve abordagens de
velculos e revistas em pessoas
que circulavam por vias públi-
cas em atitudes suspeitas.

Durante a operação restou
preso, em flagrante, o cida.
dão I. G. S. G., por suspeita
de roubo a pedestre. Ainda
foi efetivada a apreensão de
cinco adolescentes por posse
de drogas.



advogado. Garantiu seu nome na história como
fundador do Rotary Club Internaciona!,

- Projeto de Lei 069/2017, do executivo, que
inclui meta nas leis municipais nO 7.681 - PPA
2014/2017 e 8.149, LDO 2017 e autoriza a '
abertura de Crédito Especial no Orçamento de
2017. Aprovado por unanimidade.

- Relatório de execução orçamentário de
maio de 2017. Aprovado por unanimidade.

- Projeto de Lei 031/2017, do vereador FábiQ
Zanetti, que altera o art. 5° e o parágrafo único
da Lei 7.741 de 30 de dezembro de 20l3. Reti-
rado da pauta por solicitação do autor .

Câmara apoia investimento
no programa Criança Feliz

A Câmara de Vereadores de Carazinho apro-
vou, por unanimidade, segunda-feira à noite
(1717), o projeto de lei do executivo que autoriza
a utilização de recursos do programa Criança
Feliz, do governo federal, nas ações voltadas à
primeira infância. Os investimentos deverão
ser feitos com base em orientação da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

OUTROS PROJETOS
- Projeto de Lei 068/2017, do executivo,

que dá o nome de Paul Harris a rua e praça de
Carazinho. Aprovado por unanimidade. Paul
Percy Harris, nascido em Wisconsin (EUA), era

Geral
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Rua Venâncio Aires, 612/2g andar
Carazinho (RS)- Telefone: 54-3331-2972

Correio R.egional
pelos 59 onos
de compromisso
com a informação.

l ~ Hospital de Caridade
~ de Carazlnho

r

I'.l Parabenizamos o agricultor que cultiva o campo e

i
-.omotorista, que com seu trabalho, contribuem para
": o desenvolvimento eprogresso de nossa terra.
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Carazinho
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de Julho

o SlndlloJas ClIrazlnho tem uma ampla ficha de ações voltadas ao
desenvolvimento e ao bem..estar da populaçio. Na sua trajetória o

sindicato sempre ~oube firmar boas parcerias' e essa é a receita preciosa do
sucesso que obtém. Com o Correio Regional o Slndllojas ClIrlIzl!'lhotem '.
mantido a mais periel~asln~on-i~ÓSto porque amb~'~ têm o prop~sito de

,fazer o engrandecimento dó'rnunlcfplo em todos os aspectos.

PS~d'l' .In lOjaS
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[@l ALVOGLOBAL Autorização nO: 5388 J

Agênáa:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: AlvoGlobal Publiádade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP95700-360
Fone: 54 3452-6446
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Prefeitura Municipal de carazinho
Razão Soáal:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Rores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Veículo/Fornecedor:
Rádio Diário da Manhã
Razão Soáal: Antares Radiodifusão Ltda
CNPJ:05.121.225/0002-09
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rW Observações: Desconto

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 4.800,00
Anota, o boleto e o comprovantede veiculaçãodevem ser encaminhados obrigatoriamente

Comissão: 960,00para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o
/' l.;ru~dro;tonsoli Jorge Dutra pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. Total Uquido: 3.840,00AlvoGlobal Ubll18adee Propaganda secretário Geralde Governo O pagamento somente será realizado após recebimenlu dos documentos.

Vendmento: 20/08/2017
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ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA. EPP
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Mapa I Comprovante de Irradiação

Radlo Diário AM 780
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro

Carazinho - RS
Fone: 54-3329-9666 - Fax: 54-3329-9652

CNPJ:05121225000209
Diário AM a Rádio da COmunidade.

Cliente: Prefeitura Municipal de carazinho
Razio Social: Prefeitura Municipal de carazlnho
End: Av Flores da Cunha, 1264 - centro
Cidade: carazinho - RSCEP: 99500-000
Praça Pgto: carazlnho
CNPJ: 87.613.535/0001-16

Veiculo: Radio Diário AM 780
Razio Social: Antares Radiodifusão Ltda
Praça: carazinho
End: Rua Pedro Vargas, 846 - sala 01
CNPJ: 05.121.225/0002-09
Fone/Fax: 54-3329-9666 - 54-3329-9652

PI: 5388
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[@ ALVOGLOBAL
Autorização nO: 5390

CNP): 89.484.448/0001-31

Veículo/Fornecedor:
Rádio Gazeta AM 670Cliente:

Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNP): 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro

Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 543331 2699

Descrição
julho/2017

18/07/2017

(tamanho/cor/posição) 1': .2' 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 1$ 16 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29. 30 31 Qlde Vai. Unit. Total
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Anuncio "Dia do Colono e Motorista" I 5pot 30" gravado I .' .1. .' I ..,

I '. 2 3 3 3 3 3 3 20 39,36 181,20

Faixa 08 as 19hs I . .. ' ... I
.

, .
.

.

o' p; I ... . . 1 I:' . O -

'..pp I .. :.s I; ..i O -
I," . :'.' .'

o O -
,;: ./

.' . .' 1.0

I.
-., . :; ,' . ....... '. '.

-

. O
,

I ..
'" ,1'> . ....

i. .0 -
I . ;.; .' •. :'1.'

o• I: O -
.', I>, ..'. .

.
. O.

-

'" /1 M . .: ..... , O -

r//y Observações:
Desconto

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 787,20

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente Comissão: 157,44
para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o

VAI~d ConsoliZ Jorge Dutra pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veículação,Opa9amento somente Total Líquido: 629,76

Alvo Global Pub cidade e Pr paganda secretário Geral de Governo será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/08/2017

7 I

Agência:
Alvo Global publicidade e Propaganda
Razão Sodal: Alvo Global Publicidade e propaganda

CNP): 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta

Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360

Fone: 54 3452-6446



DESCRIMINAÇAO DOS SERViÇOS
VALOR R$ I
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VENDEDOR ICMS JÁ INCLUfDO NO PREÇO CALCULADO PELA
VALOR TOTAL R$

AUQUOTA DE
% R$

,., ...,-~".' .
..- '~~.'- , .DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NOTA FISCAL FATURA DEDUPLICATA
VENCIMENTO VALOR R$ SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

C4~lS3- .~ 2Üi'~)B/:e:"' Ç0Q N2 04 2133
.

;",;., .... , • 0_'

AUTOMAÇÃO COM. E INO. DE IMPRESSOS LTOA. RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379. VILA ROSA. NOVO HAMBURGO. RS. I.E. 08610285480. CN,P.J. 03.085,40310001.79,0512017,2,000>4 _ NUM. DE 041,601 A 043.600 .AIOF""S N" 6000376

Rua Domingos Secchi,3S - Bairro Boa Vista
ex. Postar,55 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS
Fones: (54) 3330-1399/(54)3330_3143 _ Fax: (54)3330-2800
CNPJ: 89.484.448/0001_31 - IN5CR: 025/0056917
E.mail: comerciaJ@gazeta670.com.br

Grupo
Gazeta
WWw.gazeta670.com.br

RÁDIO E TELEVISÃO
GAZETA DE
CARAZINHO LTOA. CÓD. OPERAÇÃO:

NAT. DA OPERAÇÃO:

DATA DE EMISSÃO:

\fE~r ,4
f'7,-.l
'.; .;.

20;08/2017'.' .. .., .•...... ,.

DUPLICATA
N' DE ORDEM

629,75

NOTA FISCAL.
FATURA N2

DESCONTO

Esta nota fiscal-fatura
emitida em 3 vias substitui
a fatura para todos os
efeitos legais e dispensa
o copiador de faturas.

PAGTO NO VENCIMENTO

CONS. ESPECIAIS
AO M~S

P/ PAGTO ANTECIPADO

NOME DO CLIENTE:

INSCR. NO CNPJ OU CIC:

ENDEREÇO:

MUNIcf PIO:
~..

87.613.535/000:-1£

ESTADO:

BANCO:

INSCR. EST.:
:}!~"1:,-;-:,'~;
~I:.,.•,.•;.,\..•..

VALOR POR
EXTENSO SeigcentüB e Vinte e NüveReaiB e Setenta e Seie Centavüg***** *'***********,*,1
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EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLlCATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA. PAGÃVEL(IS)
A RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA .• E/OU A SUA ORDEM. NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S) .

A NOTA FISCAL-FATURA
Ão VALE COMO RECIBO

.~----- -.~.~-~-- .- .. - .-. - . --- --- ----- - - - -- - --- --~---~-- ----- --- ----- '-- ..- . --~---~--- - - - - -_ .. -~-- --- -_.-

Recebi(emos) de Rádio e Televisão Gazeta de Carazlnho Ltda os serviços constantes
desta nota fiscal-fatura de serviços de comunicação.

----------------.--DE ---- DE20_

ASSINATURA

mailto:comerciaJ@gazeta670.com.br
http://WWw.gazeta670.com.br


PLANILHA DE VEICULAÇÃO

Rádio Gazeta de Carazinho LTDA.
I DEPT2 COMERCIAL FONE: (54)-3330-3143 • FAX: (54)-3330-2800 e-mai!: comercial@gazeta670.com.br

AG~NCIA: ALVOGLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA ~~ Gazeta UNcmilC
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO r!

EMISSORA (S): RÁDIO E TV GAZETA DE CARAZINHO LTDA. AM 670 Na AUT.: 5390 ',.•.,," -

PRODUTO: DIA DO COLONO E MOTORISTA CAMPANHA/TITULO: DIA DO COLONO E MOTORISTA

PERIODO: De 19/07/2017 à 25/07/2017 M~S/ANO: JULHO/2017

PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA: 08h às 19h. DURAÇÃO: 30.

TOTAL DE INSERÇÕES: 20
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_______________ .c. __

[@ ALVOGLOBAL
Autorização nO: 5391

CNP): 89.484.448/0001-31

Veículo/Fornecedor:
Rádio Gazeta FM 100.3Cliente:

Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNP): 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro

carazinho, RS - CEP 99500-000

Fone: 54 3331 2699

Descrição
julho/2017

18/07/2017

(tamanho/cor/posição) .1 2 3 4 5 6 7 8 li 10 11 12 13 14 i5' '16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <,Z930 31 ',qtde Vai.Unit. Total
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Observações:
Desconto

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 782,50

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados Comissão: 156,50

obrigatoriamente para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para

:;~ndro cf1e01l
Jorge Dutra

que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veículação. O Total Líquido: 626,00

Alvo Glob Publlcldad e Propaganda
secretário Geral de Governo

pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/08/2017

I /

Agência:
Alvo Global publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global publicidade e Propaganda

CNP): 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta

Bento Gonçalves - RS - CEP 9S700- 360

Fone: S4 34S2-6446



Nº AUT.: 5391
CAMPANHA/TITULO: DIA DO COLONO E MOTORISTA

MES/ ANO: ABRIL/2017
DURAÇÃO: 30"

PLANILHA DE VEICULAÇÃO

r
AGENCIA:
CLIENTE:
EMISSORA (S):
PRODUTO:
PERloDO:
PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA:

TOTAL DE INSERÇÕES:

Rádio Gazeta de Carazinho Ltda. - GAZETA 100.3 FM
. DEPTº COMERCIAL FONE: (54)-3330-3143' FAX: (54)-3330-2800 e-mail: comercial@gaz2ta670.com.br

ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
RÁDIO E TV GAZETA DE CARAZINHO LTOA. GAZETA -100.3 FM

DIA DO COLONO E MOTORISTA
0019/07/2017 à 25/07/2017

OBb às 19b.
25
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[@ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5389 I

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda

Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda

CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho

Razão Social:

CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 543331 2699

Veículo/Fornecedor:
Jornal Visão Carazinhense
JORNAL VISÃO CARAZINHENSE EDIÇÃO DE JORNAIS LTDA

26855096/0001-63

Descrição
(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6

Anúncio caderno especial "Dia do Colono e Motorista" 11/2 ", ..
pag , Color , 25x18cm ..

'i

DescontoObservações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente
para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o

pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. O pagamento
somente será realizado após recebimento dos documentos.

2.000,00

Total

2.000,00

400,00

1.600,00

20/08/2017

24/07/2017

2.000,00

Vai. Unlt.

Total Bruto:

Comissão:

Total Líquido:
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Jorge Outra
secretário Geral de Governo
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Número da Nota

PRESTADOR DE SERViÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha 1264 - CENTRO I CARAZINHO - RS I CEpo99500000

12

Folha l/I

Código de Verificação

23c14736

07/2017

Micro Empresa

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFSe

24/07/2017 • 10:27

CABAZINHO

Dentro do Municipio

Data / Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

Razão Social
VISAO CARAZINHENSE EDICAO DE JORNAIS LTDA ME
Inscrição Municipal
103069
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1131 SALA B - CENTRO

CPF/CNPj
26.855.096/0001-63

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
5im

CEP Exibilidade
99500000 Exigível CARAZINHO / RS

Inscrição Estadual
0250106809

Email

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPJ
87.613.535/0001-16

auditori a_tri butos@carazinho.rs.gov.br(54) 3331.2699

Fone/Fax

Razão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição
Municipal
94162
Endereço
AV. FLORESDA CUNHA, 1264, , CENTRO. 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 13.05 • Composição gráfica, fotocomposição, c1icheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5812301 • EdiÃ~Ã£o de jornais diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

UM ANUNCIO MEIA PAGINA COLORIDO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA VALOR BRUTO R$ 2000,00 COMISSÃO R$ 400,00 VALOR LIQUIDO R$
1600,00 AGENCIA 0170 CONTA 0613752505 BANRISUL VISÃO CARAZINHENSE

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 1.600,00

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
0,00

ISS Tomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
1.600,00
Valor Total da Nota (R$)
1.600,00

Alíquota %
2,00
Valor Liquido (R$)
1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Institufda pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode
ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

mailto:butos@carazinho.rs.gov.br


~ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5386

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Sodal: Alvo Global Publicidade e Propaganda

CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - lE:
Av. Aores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS .. CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Veículo/Fomecedor:
Rádio Magia 90.9
Rádio Magia LTOA

02411 935 000196

julho/2017

34567~9WllU~~~UUU~W
Veiculação Spot de 30" da Festa do Colono e Motorista

Transmissão do desfile ao vivo e Festa do Colono e Motorista, com
apoio da Prefeitura de Carazinho

Observações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados
obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para
que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação.
O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos
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720,00
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Jorge Dutra
secretário Geral de Governo

Descrição
(tamanho/cor/posição)
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AlvoGlobal Pu,c:idfle e Propaganda
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NOTA FISCAL DE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO
N0 NF 000698 N° 000039 - SÉRIE B ia VIA., ..•.o~

Ugqdó emV«~ ';Jf/ NATUREZA DA PRESTAÇÃO: Serviço

DATADA EMISSÃO 31/0712017

CFOP; 5.303

R.Al.Âo SOCIAL: Rádio Magia LIda - MENOME 90,9 FM

ENDEREÇO: AV. ALTO JACUi, nO853 - CENTRO

MUNIClpIO: NÃO-ME-TOQUE

CNPJ: 02.411.935/0001-96

UF:RS

INSCR. ESTADUAL: 081/0029162

CEP: 99.470-000

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, nO1264

MUNICiPIO: CARAZINHO UF:RS CEP: 99.500-000

CNPJ; 87.613.535/0001-16 INSCRI ESTADUAL;

DISCRIMINAÇÃO DOS SERV1ÇOS VALOR

ALVOGLOBAL: REFERENTE DIVULGACAO DO PRODUTO: SPOT 30" DA FESTA 720,00

DO COLONO E MOTORISTA!
CAMPANHA: INSTITUCIONAL / PI:5386. 30 SPOTS MAIS 20 BONIFICAÇÕES /
PERIODO ENTRE: 13/07 A 22/07/2017
MAIS TRANSMISSÃO DO DESFILE AO VIVO DIA 23/07.
A!C: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA
TOTAL BRUTO: R$ 900,00
COMISSAO: R$ 180,000
LIQUIDO: R$ 720,00

PUBLICIDADE NO PERíODO DE:13/07/2017 A 22/07/2017

Corretor: VERDI UBIRATAN DE MOURA

Contrato: 0363

Lei 12.741/2012 -Impostos: 22,91 % = R$164,95

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO 720,00

DATA Oll PERiODO DA PRESTAÇÃO

20/08/2017

RESERVADO AO FISCO:

89c1d7470ba5fe6506c4a3ge8575d7d
Empresa de Radiodifusão ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS, asse9urada no artigo 155, inciso X, afinea 'd' da Constituição Federal de 1988

NFserviço de COlllUIllcaçâo rn.oo:Inlo21 ggrOOa com lundamentn no coo~J110 ICMS 115"03. Put6>~o no DOU emt7.12.2003

8ASE DE CALCULO 00 iCMS ALlouOTA VAlOR DO ICMS

720,00 O O

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONI J-
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09:43:45

11:21:20
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18:18:59

08:41:59

10:31:06

13:32:55

15:15:38

18:04:10

10:49:31

13:06:15

15:17:02

18:45:21

21:33:36

08:33:47

11:03:29

15:34:34

17:02:13

20:34:02

09:17:27

10:40:20

11:32:44

13:47:54

17:34:46

09:22:23

12:45:39

90,9 FM

AV. ALTO JACUÍ, 853 - CENTRO

NÃO-ME-TOQUE - RS

Fone: 54 3332 1234
CNPJ:02411935000196

Comprovante Simples de Irradiação Por Cliente
Data Descrição Tempo

13/07/2017 PREF CARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

13/07/2017 PREF CARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

13/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

13/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

13/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

14/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

14/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

14/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

14/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

14/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

15/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

15/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

15/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

15/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

15/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

16/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

16/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

16/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

16/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

16/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

17/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

17/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

17/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

17/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

17/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

18/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

18/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

18/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

18/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

18/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

19/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

19/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

19/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

19/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

19/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

20/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

20/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOEMOTORISTA' 00:00:30

20/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

20/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

20/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

21/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

21/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

21/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

21/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

21/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

22/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30

22/07/2017 PREFCARAZINHOCOLONOE MOTORISTA' 00:00:30
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Sa~ra1 ~.. ~"'.'. 1 !.~(*,':: ~ Procure seu gere~lte e conte ~ais uma vez
\ j4.,.. .~) """. ", ,..I ~Il ~.omo nosso apOlo para continuar crescendo.
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Carazinho, 21 de Julho de 2017/ Ano 06/ Edição 240 R$ 2,50

, Soberanas eEmpresa de logística tem interesse em autoridades
expandir negócios em Carazinho de Coqueiros

do Sule visitam
Governador
do RS para
divulgar as
festividades
do 33°
Festival
do

Imigrante
Pag.04

-
Fãbrica de Embutidos



FoneJFax: (54) 3329.5937 ou (54) 96724694
www.visaocarazinhense.com.br
gadjornal@hotmail.com

Periodicidade: Semanal
o joma! nAoMI respon$IlblllZflPorconcellDS~ OI*>~. emitdl" em
ooIIJnu lI~!nnd.!l(\li: matéllll!l divuIçadoS em ~ pubIitlIdoS.
sendo de respornlatll!ldade dO metltl10 •

Av. Flore! da Cunha 1131 S;ila 02 Cep: 995DQ..OOOGarazlnholRS

.Visão Carazinhense
...lT'llit'MA[J'" - -IDiretor: Gilmar Fernandes

Redaçlo grupo vida:
Brenda Rodriguês .
Juliano Panazzolo
e Gllmar

Cidadania Plena
Advogado Wilson Moreira

OAB/RS 50.304
C';':;""'" "I:,">. MÃESQUEÇHORAM"'C """, .
}"DeviaS.er,proi9idoa íDãeçhorar,pelamcirte dó filho. la disse
IlssoinuIDetasVeZes.Pervertera ordetll natúralde; os pais en.
~..lerrarelllos filhos ésubmeIerum ser á doretetna. Somente a
jÚeJis.devlaser possivel.permitir essa inversão.Maria~ranteou
! jesus.provando que Deus. soberano ••deu o exetll~lo aO delxat
IIID~!atseup!pprlu filho. Para Deus. em suagrándezadivlna,
!maIs que o exemplo, ele qUis dizer de nossa finitude bumana,
\M~iS dó que detllonstração de sua força e de ser dono de nosSos
! destinos, .~os mOSlroUque somos ínfimos. Apesar decoostilui.
~. dos à Imagem e semelhança do divÍDó, temos nossas limilações
l~defelt~stão grandes qUe nunca Se.igualariam ao exemplo de
• sacrifi~JIlu ptópriofiÜ!~' . . . . . .

t\''f,
3tan,teaÍjtOS~leseCàl~~os olhos,pelamorteM uni i.
sSimepela nnss~.Condtçaohumana. Assim. é pelo amut .;
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~? Será que ele nao percebe que. I
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para.que •.ludos, queiram as meSIDas' i
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REFENS
Estamos, todos, reféns da insegurança. Ninguém es,
capa desse temor. Não choraremos somente por uma
família, infelizmente. Todos os dias, todas as semanas,
choraremos por mais vitimas. Infelizmente é a consta-
tação tenebrosa.

CORTANDOVERBAS
COrles nos repasses para a Policia Federal. Cone nos
Repasses para a Polícia Rodoviária Federal. Corte nas
verbas para o Instituto Federal, corte nas verbas dos
Hospitais Federais, Corta!!!!COrla e cona, parece ser o
verbo melhor empregado. Mase para os grandões? Cor-
ta ou mantém?

EOADVOGADO
Fala de um ceno advogadO: Essa denúncia contra meu
cliente, por corrupção passiva é baseada em suposi-
ções. É com hserenidade"que acredito: Adenúncia não
terá prosseguimento porque, "prevalecerá o discerni.
menta, o senso de justiça e o patriotismo" dos deputa-
dos. Meu ciiente não cometeu crime e lanço o desafio
para que demonstrem através de um único indício que
seja, o mais fragil que seja. l...]Adefesa esta consciente
que a denúncia não se funda em prova, é uma peça de
ficção baseada em hJpótese, em suposições". Quem é o
advogado e quem é o cliente?

NÃOFORAM
Após tanto gritedo e esperneio, o minlmo que se po-
deria esperar é que, aos menos, os dirigentes Sindicais
estivessem na Câmara para protestar, indagar apontar
o dedo, contra Ronaldo Nogueira. O que fazem aos ber.
rn" pelas esquinas. NãoOfizeram. Preferiram as redes

.lals e uma padaria que tem em frente onde ficaram
conforlaveimente instalados ao sabor do bom café. En'
tão não tinham nada para falar com o Ministro do Tra-
balho? Acredito que não. pois, cancelaram um encontro
à portas fechadas agendado para a sexta feira. Enlão

lado seria dedIcado a um carro de som passando em
.frente ao evento. Todos estranharam a aUtude.

MEDITANDO
Pensem comigo: será que os Sindicatos ouviram suas
bases sobre o tal Imposto Sindical? Ouviram os empre'
sários? Surpreender.se-ão, com a simpalía que a medi-
da tem nos trabalhadores. Faça uma pergunta ao nm
sindicalista: quais mesmo os direlos que os trabalha.
dores perderão com essa minlrreforma da CLTI Ouvirá
um silêncio. Não vale menUr se não sabe, combinado?
Maissilêncio

Evolução
A palavra evolução no dicionário é explicada como: 1. ato. proces-

so ou efeito de evoluir; 2. qualquer série de movimentos desenvolvidos
continua e regularmente, completando um ciclo harmonioso. I::exata~
mente isso que está acontecendo com o Jornal TeM Informação e cpm
o Jornal Visão Carazinhense, dois jornais que através de um ato de
fusão buscam B avaluçao e crescimento de duas empresas que agora
passa a ser somente uma.

A união dos Jornais TcM Informação e Visão Carazinhense Iraz
aos leitores uma maior diversidade de informaçOes, aumentando ainda
mais a interação entre os municlpios de nossa regiao.

Com ediçóes quinzenais, na primeira e terceira sexta feira de
cada mês, nosso novo Jornal Visao Carazlnhense estará circulando
pelas cidades da região, cada vez com mais noticias, curiosidades,
esportes, cultura, e muitas outras novidades que fazem o dia-a-dia
acontecer. Evoluir também é fazer o presente acontecer ... estando com
uma ampla visão no futuro. A comunicação via internet se faz pre-
sente no cotidiano da grande maioria da população, Por isso também
estamos lançando asile Tché OnUne (www.tcheonline.com.br). para
que nossos leitores possam acompanhar diariamente o que é noticia
na região. Agradecemos imensamente a todas as pessoas, empresas
e inslllUiçOes que fizeram parte de nossa história até o dia de hoje. e
convidamos a todos para seguirmos escrevendo os acontecimentos de
nossa região, registrando importantes momentos de nosso povo, para
que no futuro possamos ter a certeza de que nossa sociedade, em um
ciclo harmonioso, sempre evoluiu.

Boa Leitura a Todos.

~Visão Carazinhense

~ . . .. . .~ IRtiJ.,pi .~

Nelson Henrique Schmidt
Diretor Institucional
Jornal Visão Carazinhense
Site Tchê Online

QUANTOSPOllCIAlS
Seriam necessários? Só em (arazinha em tomo de
70. Mas não é só isso que basta. Se você assistir
aqueles seriados policials de investigação. dos
Eslados Unidos da Europa verá quanto de atraso
tecnológico têm nossas policias. Não é mania de
venerar os gringos. Os caras são especialistas em
segurança. Se não lem pessoal. cãmeras por todos
os lados ajudam muito. Inibem, pelo registro ins-
tantáoeo e fiel. Isso não é tudo. Claro que não. Mas
pe.nsa em quantos policiais leremos que contratar
ante o preparo e a sofisUcação dos criminosos?
Quanto tempo leva para o concurso, o treinamento
alé estarem nas ruas? Enquanto isso os criminosos
ganham adeptos todos os dias. Umexército de ade-
sões, gratuitas e, em muitos casos, apoiados pela
família e pela "comunldade" Nesse modelo gasto
não teremos soluções. Se é para gastar, gastem en-
tão preparando bem os atuais policias, pagando-os
melhor e dêem para eles o melhor em armas, apa'
relhagem de espionagem e de iilteligêucia, Então
chega de lero-Iero seu governador. Precisamos de
soluções mais rápidas, mais eficazes.

INSEGURANÇAPÚBLICA
VOU faze concurso. Vai ter mais pessoal para aBri.
gada, a delegacia, os bombeiros. Bommuito bom.
Masquando11nfelizmente as pessoas vão continu-
ar morrendo, enquanto os anúncios oficiais e as
"prestações de contas enfadonhas se repetem. O
governador já completa dois anos e meio no poder
e anuncia um processo seletivo que demorará cerca
de um ano e meio. logo, esta fazendo continên-
cia com o chapéu do próximo o governador. Clás-
sico "empurrometro" com a barriga. Especialidade
especialista de quem não viu a coisa de perto em
dois e anos e meio. Ogovernado se intitulou o mais
preparado. o conhecedor, o homem cena, blá, blá,
blá, Todos ouvimos multo bem em sua campanha.
Comonão é um U, que caiu no RSde paraquedas,
pois teve cinco mandatos eletivos, f01 secretário,
sua esposa deputada estadual. viveu e vive de poli'
tica, não pode se fazer de desinformado. Aumentar
seu salário e dos deputados, o fez correndo, num
canetaço. Então nem a choradeira das condições fi.
nance.irasdo estado a gente agüenta ouvir.

2 c @Visão Carazinhense

http://www.visaocarazinhense.com.br
mailto:gadjornal@hotmail.com
http://www.tcheonline.com.br.
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Giro Esportivo com juliano Panazzollo

BARBEARIA E AFlAÇÃO DE ALVARO DOMINGUES
A barbearia e afíação de Álvaro Domingues, conta com o

trabalho de três profissionais. Cortes de cabelo mascuUno e
feminino adulto, infantil e barbas. Neste mês de
dezembro I realizando as seguintes promoções: segundas.

cortes masculino e feminino por r$ 15,00; terças, barbas por
r$ 15,00: segundas e terças, hidratação + escova por r$ 50,00
e progressiva com preço especiaL Venha conferir. Atendimen-
to de segunda a quinta.feira das 08h ás 12h e das 13:30h ás
19:30h. sextas das 08h ás 12h e das 13h ás 17h. fones para
contato: 8414-662 I, 8114-5606 ou 9956-0178.

Bar Alagoas
Bartzen

x
x

7- Bar Alagoas
8- Acorep - B
9- Parceiros da Bocha
10- Glória - B

Glória - B
x Párceiros da Bocha

Acorep - B

4- Metasul!Atak
5- Alfredo O'amore
6 - Bartzen

Cancha da Acorep - 1 (2° jogo): Metasul! Atak
Cancha do CTG Alfredo D'amore: Alfredo O'amore

I" Rodada Quinta-feira dia 20/07/2017
Cancha da Acorep - 2: Glória - A x

Cancha da Acorep - 2 (2° jogo): Marchetti
Cancha da Acorep - 1: Acorep. A x

A Liga Carazinho de Bocha, após realizar reunião técnica com os representantes
das equipes que estarão participando do Campeonato Municipal de Bocha moda-
lidade Trios, definiu o regulamento e o carné da competição. Ficou decidido que
os jogos acontecerão somente ás quintas' feiras, em turno único no sistema todos
contra todos, sendo que as rodadas terão como horário de inicio ás 19h com 15
minutos de tolerãncia. As equipes que estarão participando do certame são as
seguintes:
1 - Glória - A
2 - Marchetti
3- Acorep - A

Domingo dia 23/07/17 - Horário ás 09h30 minutos com 15 minutos de tolerân-
cia
Campo do Glórinha: E.C. Novo Ouro Preto E.C. VILAN

CAMPEONATOMUNICIPALDE FUTEBOLDE CAMPODE CARAZINHO
2" DIVISA0 - ANO DE 2017

A competiçâo entra na 7" rodada do segundo turno no próximo domingo. A orga-
nização do campeonato é do Departamento Municipal de Esportes e Lazer/CMD.
Confira os horários e os jogos que serão realizados no Estádio do Glória
O primeiro jogo da rodada terá como horário de inicio ás 13h30minutos com 15
minutos de tolerância. O Segundo jogo da rodada, deverá iniciar impreterivelmente
15 minutos após ter encerrado o primeiro jogo.
7" RODADA- 2° TURNO

ESTÁDIODO GLÓRIA- DOMINGO DIA 23/07/2017
l0 JOGO: E.C. s6 DO VINHO E.C. FORÇAE LUZ
20 JOGO: E.C. VARIG BENFlCAS.e.
FOLGA:E.C. UNIÃODA VILA

CAMPEONATO MUNIQPAL DE BOCHA
MODAUDADE TRIOS - 2017

o certame promovido pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer/CMD, está
em pleno andamento e no próximo domingo haverá a realizações de dois jogos que
complementam a 6" rodada. Confira os jogos:
JOGOS QUECOMPLEMENTAMA 6" RODADA - TURNO ÚNICO
Domingo dia 23/07/17 - Horário ás 09h30 minutos com 15 minutos de tolerân-
cia
Estádio do Glória: E.C. SÃO SEBASTIÃO E.C. GLÓRINHA

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE
CAMPO DE CARAZlNHO

CATEGORIA DE VETERANOS ....2017
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produtos no ãmbito global.
Além de valorizar as ati-
vidades exportadoras e a
comunidade empresarial
gaúcha, o Prêmio Exporta-
ção RS é o reconhecimento
à competência de mercado
e à visão de negócios das
empresas que buscam no-.,
vas fronteiras e contribuem
para o fortalecimento 50-

cioeconômico do Estado e
do Pais.
A iniciativa é realizada
por um Conselho formado
por lideranças de 18 ins-
tituições que possuem re-
lação de suporte ou apoio
ao cenário exportador gaú-
cho: ADVB/RS, Apex-Bra-
sil, Agenda 2020, Badesul,
Banco do Brasil, Banrisul,
BRDE, FARSUL,Federasul,
Fecomércio-RS, FiERGS,
Fundação de Economia' e
Estatística do Rio Grande
do Sul, Movimento Brasil
Competitivo, Porto do Rio
Grande, PwC, PGQP, Secre-
taria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tec-_
nologia do Rio Grande do
Sul (SDECT)e UFRGS.

Este ano foram premia-
das 43 empresas, de vá-
rias regiões do Estado, em
21 categorias. O Prêmio
Exportação RS é conside-
rado o maior evento do
segmento no País, distin-
guindo as empresas que
obtiveram os melhores
resultados mercadológi-
cos e desenvolveram es-
tratégias inovadoras para
:xpor e comercializar seus

a distinção lideranças
como Alexandre Grande-
ne (presidente do Conse-
lho de Administração da
Grandene), Renato Kunst
(presidente do Conselho
de Administração da Ar-
tecola), Heitor Klein (pre-
sidente da Abicalçados) e
André Gerdau ]ohannpe-
ter (presidente da Ger-
dau).
A 45' edição do prêmio

tores. Por isso, dedico o
prêmio a toda grande fa-
mília Cotrijal", agradeceu
Nei César Mãnica.
É a primeira vez desde
2004 (quando o reconhe-
cimento Personalidade
Competitividade Interna-
cional foi criado), que um
lider do setor do agrone-
gócio recebr'este titulo.
Nas úItima~ edições, fo-
ram homenageados com

SUtn #'fIm. 21 li, l.lho d, lO'7

NEI CÉSAR MÂNICA RECEBEPRÊMIO DE PERSONAUDADE
COMPETITIVIDADEINTERNACIONAL

Mais de 500 convida-
dos, entre empresários,
lideranças de entidades,
representantes do poder
público e formadores de
opinião, lotaram as de.
pendências do Teatro
Bourbon Country, em
Porto Alegre, na noite de
quinta-feira (13), para
prestigiar a 45' edição do
Prêmio Exportação RS.
Entre as lideranças

que receberam uma dis-
tinção especial esteve o
presidente da Cotrijal,
Nei César Mãnica, que
foi eleito por unanimida-
de pelo conselho do Prê-
mio conio Personalidade
Competitividade Inter-
nacional 2017. "Me sin-
to muito lisonjeado com
esta premiação e sinto
que tenho uma respon-
sabilidade ainda maior
em minhas mãos. Nada
se constrói sozinho e isto
é fruto de um trabalho a
frente da Cotrijal como
presidente desde 1995,
contàndo com o apoio de
colaboradores e produ-



(24.316,53)

Vinte e quatro mil e trezentos e dezesseis reais e cinquenta
três centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA

Cópia do cheque nO:

Do Banco:

CARAZINHO 2017



15:44:35'

17:24:34

20:38:22

Inserções: 50

':'2/07/2017 PREF CARAZINHO COLONO E MOTORISTA'

22/07/2017 PREF CARAZINHO COLONO E MOTORISTA'

22{07{2017 PREF CARAZINHO COLONO E MOTORISTA' .

Tempo Total: 00:34:03

00:00:30

00:00:30

00:00:30

(Gerado por YoungArts SysRadem: 02{08{2017 - 16:38:30) - YoungArts 5ysrad MX

Tanisa Moura
Gerente Administrativa
CPF006.115.840-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@.carazinho.rs.gov.br
87.613.53~/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO N°: \91112
DATA DE EMiSSÃO: 17" 1/2018

Dados do Credor:
N° Credor : 144343 CNPJ: 07001536000170

Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTOA

Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO

Municipio : BENTO GONÇALVES-RS CEP:

Banco/AglConla : 748/ 0167-8/30334-8

Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

Órgão

Unidade

Função

ProJ/Ativ

Dotação

Elemento

: 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

: 01 - GABINETE DA SECRETARIA

: 04 - ADMINISTRACAO

: 2170. DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

: 02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001

: 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

L

_R_e_cu_rs_o__ : _1_-_L_IV_R_E ---..l I EmpenhoN.Rfi8:e8il:lA PAGAR

Dados da Ordem de Pagto.

22849/2017

Valor do Empenho

120.000,00

ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO
3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 38.396,64 0,00 0,00 38.396,64

ReI. Nota Fiscal n': 1368, de 11/0112018 38.396,64 0,00 0,00 38.396,64

TOTAL DA ORDEM 38.396,64

SALDO ANTERIOR 73.824,73

OUTRAS ORDENS 46.175,27

VALOR RESTANTE 6.250,00

(,-~ERVAÇÕES :

;c 'o N' 177/2014 - Processo Licitatório N' 004/2014 - Tomada de Preços 001/2014.

_ Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

- Termo Aditivo N' 13712017 que prorroga a vigência de 29/11/2017 a 27/01/2018

_ Empenho por Estimativa para o período de 29/11/2017 a 31/12/2017 conforme solicitação via Memorando N° 11/2017 anexo.

REF DEZEMBRO/2017

Repasses

EMISSOR

TOTAL

PAGUE-5E

0,00

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

liQUIDO DA ORDEM DE PAGTO, 38.396,64

TESOURARIA

Q \
------Tfs~D~EIRO

\\"C I ,""
VISTO

CODIGO BANCO:

BANCO:

WCHEQUE:

J-3S~~

(3f)-NM ~ )".. L~.

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

M M
Nome: -< 612D18-MPPl! f.i9jj1 38394Il

CREDOR

vm.negre/'ll _ 17-01_20111 13,-48

mailto:prefeitura@.carazinho.rs.gov.br


Esta nola fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNIC[PIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFSe

NFSe - Bento Gonçalves. RS

Página 1/3

Número do RPS Número da nota

1368/
Data da emissão da nota

11/01/201815:41:47

Data do fato gerador
11/01/201815:41:47

Código de verificação
34RY36JLJ ./

Inscrição estadual:

UF:RS

Telelone: Celular:

OS
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (0/0) ISS

8.000,0000 1,0000 8.000,0000 ,., x =

2.000,0000 1,0000 2.000,0000 / X =Comissão ref. veiculação de midia no Jornal Correio Regional _
NF.001.280

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD ./

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 / Inscrição municipal: 24638 Telelone:(54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçaives UF: RS

E-mail: dioneitramontlna@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho /

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CP !pJ: 87.613.535/0001-16 .' Inscrição municipal:

P: 99500-000
Complemento:

Município: Carazinho

E-maU:

..Reembolso NF. 001.280 - Rei. veiculação de mídia no Jornal
C'OrreioRegional (Francisco Campos - ME) - Dezembro/2017

Reembolso NF. 0929 - Ref. veiculação de mídia no Rádio Magia-
Dezembro/2017

Comissão ref. veiculação de midia na Rádio Magia 90.9 -
NF.0929

nbolso NF. 22 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Tribuna
\~"mir José Alberli -ME) - Dezernbro/2017

Comissão rei. veiculação de mídia no Jornal Tribuna - NF. 22

Reembolso NF. 1920 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Diário
da Manhã (Editora Esperança LTDA) - Dezembro/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã _
NF.1920

Reembolso NF. 4514- ReI. veiculação de mídia no Rádio Diário
da Manhã (Antares Radiodifusão Lida) - Dezembro/2017

Comissão reI. veiculação de mldia na Rádio Diário da Manhã _
NF.4514

Reembolso NF. 43127 - ReI. veiculação de mídia no Rádio
Gazeta- Dezembro/2017

Comissão reI. veiculação de mídia na Rádio Gazeta - NF.43127

Reembolso NF. 43128 - ReI. veiculação de mídia no Rádio
Gazeta- Dezembrof2017

1.200,0000 1,0000 1.200,0000 ..- x

300,0000 1,0000 300,0000 - x

1.800,0000 1,0000 1.800,0000 x

450,0000 1,0000 450,0000 - x

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 - x

1.250,0000 1,0000 1.250,0000 - x

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 ' x

1.250,0000 1,0000 1.250,0000 .' x

1.200,0000 1,0000 1.200,0000 x

300,0000 1,0000 300,0000 x

800,0000 1,0000 800,0000 , x =

mailto:dioneitramontlna@pop.com.br


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.
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Página 2/3

Número do RPS Número da nota

1368 '
Data da emissão da nota

11/01/201815:41:47

Data do fato gerador

11/01/2018 15:41 :47
Código de verificação

34RY36JLJ

PRESTADOR DE SERViÇOS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal:24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEPo 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERViÇOS

Inscrição estadual:

Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carezinho

Nome/Razão social: Preleitura Municipal de Carezinho

CF JpJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

2P: 99500-000

Compiemento:

Municlpio: Carazinho

E-mai!:

Comissão reI. veiculação de mldia na Rádio Gazeta - NF. 43128

Reembolso NF. 5599 - ReI. veiculação de mídia no Rádio
Soledade- Dezembro/2017

Comissão reI. veiculação de mídia na Rádio Soledade - NF. 5599

Reembolso NF. 0101 - ReI. veiculação de mídia no Rádio L1der
Fm- Dezembro/2017

Comissão reI. veiculação de mldia na Rádio Lider Fm - NF. 0101

Reembolso NF. 26 - ReI. veiculação de mídia no Jornal Tribuna
(Cernir José Alberti -ME). Dezembro/2017

lissão reI. veiculação de mídia no Jornal Tribuna - NF. 26

Reembolso NF. 201794 - ReI. veiculação de mldia no Jornal
Nova Visão - Dezembro/2017

Comissão reI. veiculação de mídia no Jornal Nova Visão - NF.
201794

Reembolso NF. 064991 - ReI. veiculação de midia no Jornal
Correio do Povo (Emp. Jornal. Caldas Junior LIda) _
Dezembro/2017

UF:RS

Telelone:

200,0000 1,0000

1.200,0000 1,0000

300,0000 1,0000

1.200,0000 1,0000

300,0000 1,0000

1.800,0000 1,0000

450,0000 1.0000

672,0000 1,0000

168,0000 1,0000

2.300,0000 1,0000

Celular:

200,0000
,.,

=x

1.200,0000 / x =

300,0000 ' x =

1.200,0000 x =

300,0000 • x =

1.800,0000 . x =

450,0000 . x =

672,0000 r X =

168,0000 . x =

2.300,0000 - x =

Comissão reI. veiculação de mídia no Jornai do Povo- NF .064991

Criação, supervisão e finalização de "Capa Carnê" - item 15 da
tabela

575,0000

681,6400

1,0000

1,0000

575,0000 •

681,6400

x

x

=

Parcela Vencimento TIpo

1 20/01/2018 A prezo

Valor (R$)

38.396,64

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento TIpo Valor (R$)

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

I MUNIClplO DE BENTO GONÇALVES
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Página 313

Número do RPS Número da nota

1368/

Data da emissão da nota

11/01/201815:41 :47/

Data do fato gerador

11/01/201815:41:47

Código de verificação

34RY36JLJ

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

NomefRazão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPFICNPJ:07.001.53610001-70 Inscrição municipai:24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEPo 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municipio: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nom~JRazão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

~. ~NPJ: 87.613.53510001-16 Inscrição municipal:

";EP: 99500-000

Complemento:

Municlpio: Carazinho

E-mail:
UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

RETEN ÕES FEDERAIS
PISIPASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 38.396,64 Valor liquido = R$ 38.396,64 U
Códigos dos serviços:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos,
textos e demais materiais publicitários.

'eza da operação: Tributação no munlclpio
Jação tributária do ISSQN: Nonmal

~"cal da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.81812010 e no Decreto N° 7.131/2010.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-a: Nonmal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduçães(R$)

30.172,00

OUTRAS INFORMA ÕES

Base de cálculo(R$) Valor ISS(R$)

alor aproximado do tributo federal- R$ 1.106,21 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00%), municipal- R$ 244,68 (2,98%) ,com base na
Lei 12.74112012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

~

..
f.,

~G;
'.

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


----------( COnPROUAHTE DE DEPOSITO )-----------
SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Dati: 18;01;2018 Hora: 10:41
llá,co 748 A'Jenci.a/Ufl: 0167/05 Caixa.: 5ü6

C.tinta: :30334-3
i1o,w: M.VO fJLO!:Al... f'UELICIDADE E f'R

Depositado por : PREFEITURA DE CARAZIHHO

U,üor em Ch'l. OlQ'l 38'396,64
-------------------_._ .._--_._---------_.,----------

Total do Deposito 38.3%,64

Tipo Ualor(Rt)
--------_._---------_ ..__ .._------------ ----------
DEf' El.OQ 2411 38.396,64

r}; che'wes J?stao sujeitos aos PT"1.Z0S de
Cüii!f.'eíEaCao fixa.dos no regu.1<l.iv:ntü de operacoes
dij Banco C(~ntrat ~ so e'strrao disponüeis apos
este prazo.
------------------------------------------------

Obi'Í.'!aóü I

Tenha um b014 dia!
-------------------------------_._---



COMPROVANTES DE
PAGAMENTO

Dezembro/2017

Prefeitura de Carazinho

ALVO GLOBAL

REFERENTE NF. 1368



Estr nota fiscal nao foi assinada digitalmente.

MUNiCíPIO DE BENTO GONÇALVES
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NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/3

Número do RPS Número da nota

1368

Data da emissão da nota

11/01/201815:41:47

Data do fato gerador

11/01/201815:41:47

Código de verificação

34RY36JLJ

Site:

UF:RS

PRESTADOR DE SERVI OS
'ontasla: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

-;al:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

'0"01-70 Inscrição municipal:24638 Telefone: (54) 3452-6446

.,.~ PEDRO SALGADO FILHO Numero: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Celular:Compl"".

Municipio: Bem,,_

E-mail: dioneitramontlnalb,

Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

N"'I1e/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

l CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

CEP: 99500-000

Complemento:

Municipio: Carazinho UF:RS
E-mail: Telefone:

DISCRIMINA Ao DOS SERVI OS
Valor unitárto Qtd Valor do serviço Base de "- ISS

Reembolso NF. 001.280 - Ref. veiculação de midia no Jomal 8.000,0000 1,0000 8.000,0000 x
Correio Regional (Francisco Campos - ME) - Dezembro/2017

Comissão ref. veiculação de mldia no Jornal Correio Regional - 2.000.0000 1,0000 2.000.0000 x
NF.001.280

Reembolso NF. 0929 - Ref. veiculação de mldia no Rádio Magia- 1.200.0000 1.0000 1.200.0000 x
Dezembro/2017

Comissao ref. veiculação de midia na Rádio Magia 90.9- 300,0000 x
NF.0929

Reembolso NF. 22 - ReI. veiculação de mldia no Jornal Tribuna 1.800.0000 x
(Cernir José Alberti -ME) - Dezembro/2017

Comissão ref. veiculação de mldia no Jornal Tribuna - NF. 22 450,0000 x

Reembolso NF. 1920 - Ref. veiculação de midia no Jornal Diário 5.000,0000 1,0000 5.000,0000 x
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - Dezembro/2017

Comissão ref. veiculaçao de mldia no Jornal Diário da Manhã - 1.250.0000 1.0000 1.250.0000 x
NF. 1920

Reembolso NF. 4514- Ref. veiculação de mldia no Rádio Diário 5.000,0000 1.0000 5.000,0000 x
da Manha (Antares Radiodifusão LIda) - Dezembro/2017

Comissao ref. veiculaçao de mldia na Rádio Diário da Manhã - 1.250,0000 1.0000 1.250,0000 xNF.4514

Reembolso NF. 43127 - Ref. veiculação de mldia no Rádio 1.200.0000 1,0000 1.200.0000 xGazeta- Dezembro12017

Comissão ref. veiculação de mldia na Rádio Gazeta - NF.43127 300,0000 1.0000 300,0000 x

Reembolso NF. 43128 - ReI. veiculação de midia no Rádio 800,0000 1.0000 800,0000 xGazeta- Dezembro/2017



Est? nota fiscal não foi assinada digitalmente.

I MUNICfplO DE BENTO GONÇALVES
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Página 2/3

Número do RPS Número da nota

1368

Data da emissão da nota
11/01/201815:41:47

Data do fato gerador

11/01/201815:41:47

Código de verificação
34RY36JLJ

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone:(54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municlpio: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS

inscrição estadual:

Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

N°'11e/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

l ,CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

CEP: 99500-000

Complemento:

Municipio: Carazinho

E-mail:

Comissão ref. veiculação de mldia na Rádio Gazeta - NF. 43128

Reembolso NF. 5599 - Ref. veiculação de mldia no Rádio
Soledade- Dezembro12017

Comissão reI. veiculação de midia na Rádio Soledade - NF. 5599

Reembolso NF. 0101 - Ref. veiculação de mldia no Rádio L1der
Fm- Dezembro/2017

Comissão ref. veiculação de mldia na Rádio L1der Fm - NF. 0101

Reembolso NF. 26 - Ref. veiculação de midia no Jornal Tribuna
r<":emirJosé A1berti -ME) - Dezembro/2017

Comissão reI. veiculação de mldia no Jornal Tribuna - NF. 26

Reembolso NF. 201794 - Ref. veiculação de mldia no Jornal
Nova Visão - Dezembro/2017

Comissao ref. veiculação de midia no Jornal Nova Visão - NF.
201794

Reembolso NF. 064991 - Ref. veiculação de midia no Jornal
Correio do Povo (Emp. Jornal. Caldas Junior lida) -
Dezembro/2017

UF:RS

Telefone:

200.0000 1,0000

1.200,0000 1.0000

300,0000 1,0000

1.200.0000 1,0000

300,0000 1.0000

1.800.0000 1,0000

450.0000 1,0000

672,0000 1.0000

168,0000 1,0000

2.300.0000 1,0000

Celular:

200.0000

1.200,0000

300,0000

1.200.0000

300,0000

1.800,0000

168,0000

2.300.0000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Comissão ref. veiculação de mldia no Jornal do Povo- NF.064991

Criação, supervisão e finalização de "Capa Carnê" - item 15 da
tabela

575,0000

681,6400

1.0000

1,0000

575,0000

681,6400

x

x

Parcela Vencimento Tipo

1 20/01/2018 A prazo

Valor (R$)

38.396,64

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

I

J

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.I MUNiCíPIO DE BENTO GONÇALVES
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Página 3/3

Número do RPS Número da nota

1368

Data da emissão da nota

11/011201815:41:47

Data do fato gerador

11/011201815:41:47

Código de verificação

34RY36JLJ

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal:24638 Telefone:(54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municlpio: Bento Gonçalves UF: RS

E-maíl: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nn'Yle/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

l iCNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

CEP: 99500-000

Complemento:

Munlclpio: Carazinho

E-maíl:
UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

RETEN ÓES FEDERAIS
PIS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 38,396,64 Valor líquido = R$ 38,396,64

Códigos dos serviços:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
17.06 - Propaganda e publicidade, Inclusive promoção de vendas. planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos.
textos e demais materiais publicitários.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.8181201 O e no Decreto N° 7.131/2010.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Nonmal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Jreza da operação: Tributação no municipio
~ .•uação tributária do ISSQN: Nonmal
Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Desc. condlcionado(R$)

0,00

Desc. Incondlcionado(R$)

0,00

Deduções(R$)

30.172,00

OUTRAS INFORMA ÓES

Base de cálculo(R$) Valor ISS(R$)

•
Verificar autenticidade

alar aproximado do tributo federal- R$ 1.106,21 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 244,68 (2,98%) ,com base na
Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


26/01/2018

CAIXA
In:t.em-et __ Banki-ng ...CAlxA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

Conta origem:

Conta destino:

Nome
destinatário:

Valor:

Data de débito:

ALVO GLOBAL PUBL PROP LTDA ME

3060/ 003 / 00001365-0

0594/003/00000107-0

FRANCISCO DE CAMPOS

R$ 8.000,00

26/01/2018

Data/hora da operação: 26/01/201811:41:28

Código da operação:

Chave de segurança:

00136243
T6ZQZ6ZXT9YX6QSR

DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https:l/intemelbanking.caixa.gov.br/SIIBCr,mprime _transferencia.processa 1/1



26/0112018 Sicredi

~lS;cred;
Associado: ALVO GLOBAL- PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 30334-8 Il11lresso em 26/01/2018 -11:18:25

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ALIANDRO JOAO CONSOU

Cooperativa Origem 0167

Conta Origem 30334-8

Número de Controle: 274299822

Cooperativa Destino: 211

Conta Destino: 12519-9

Favorecido: RADlO MI'IGIA LIDA - r"e

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 26/01/2018

Hora da Transferência: 11:18:25

Valor Transferido (R$): 1.200,00

Motivo da Transferência:

Autenticação 8etrônica: BD99.4EA9.0093.9850.79B5.D7E2.C075.049A

• A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante .
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicr.di Fon. 3003 4770 (C.pitais. R.giõ.s Melropolitan.s)
06007244770 (O••.• is R.giõ.s)

SAC0600 724 7220
Ouvidoria 0600 646 2519

htlps:lnbpj .sicredi .com.brnb-\iev8transferenciaEntreContaslconfirmar.htmI#b 1/1



*****x**********~
BANRISl

****************~
PARI\ AGENCIA: i
NOME FAVORECID(

DATI\: 2f
AGEtlCI A/CASH: I
NUMEROENVELOP(
VALOR DEPOSITO
CNP-J DO DEPOSIl
DATI\ LANCAMENT{

OPERACAO
o DEPOSITO

APURADONO BAI
COM

SERVICO DE ATENDi
OUVI!

************************************************
BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

************************************************
PARI! AGENCIA: 0310 CONTA: 06.084101.0-6
NOME FAVORECIDO: EDITORA ESPERANCA UDA

DATI\: 26/0112018 HORA: 11:55:07
AGEtICIA/CASH: 1104/2001
NUMEROENVELOPE: 2.533.560.625
VALOR DEPOSITO EM CHEQUE: 5.000,00
CNP" DO DEPOSITANTE: 07.001.536/0001-70
DAT1\ LANCAMENTO: 26/01/2018

OPERACAOSUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO 8ANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

-----_._----- -------- --- - --------------- -------

--------------------- --- - -------------- ------ ----
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 .

OUVIDORIA: 0800-644.2200
---------------------- -- ------------- ------ ------

*****"******************************************
BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

************************************************
PARA AGENCIA: 0170 CONTA: 06.138806.0-0
NOME FAVORECIDO: CEMIR JOSE ALBERTI ME

DATII: 26/0112018 HORA: 12:01:14
AGENCIA/CASH: 1104/2001
NUMEROENVELOPE: 2.533.560.690
VALOR DEPOSno EM CHEQUE: 1. 800,00
CNP.J DO DEPOSITANTE: 07.001.536/0001-70
DATI\ LANCAMENTO: 26/01/2018

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

------------------------------------------------

------------------------------------------------
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200
- -----._-------------------------------------- ---



*****~******************************************BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO
*****"******************************************PARI\AGENCIA: 0170 CONTA: 06.138806.0-0

NOME FAVORECIDO: CEMIR JOSE ALBERTI ME
DAT/I: 26/01/2018 HORA: 12:00:09
AGEtICIA/CASH: 1104/2001
NUMERO ENVELOPE: 2.533.560.708
VAUlR DEPOSITO EM CHEQUE: 1.800.00
CNP,JDO DEPOSITANTE: 07.001.536/0001-70
DATIlLANCAMENTO: 26/01/2018

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAD.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO. CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

-----~-------------------------------------------

----- .-------------------------- -----------------

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

-----_._-------------------------------- ---------

~12.~
._-:-t,AO

*****~******************************************BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO
*****"******************************************PARI\AGENCIA: 0170 CONTA: 19.008659.0-8

NOM£:FAVORECIDO: RADIO E TV GAZETA CARAZIN
DATA: 26/01/2018 HORA: 11:56:33
AGENCIA/CASH: 1104/2001NUM£:RO ENVELOPE: 2.533 .560.658
VALOR DEPOSITO EM CHEQUE: 1.200.00
CNP,IDO DEPOSITANTE: 07.001.536/0001-70
DATA LANCAMENTO: 26/01/2018

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO. CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

--------- ------------------------------ - --------

-------------------------------------------------
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200
-----------------------------;------------



26/0112018 Sicredi

~~S;cred;
Associado: ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 30334-8 Illllresso em 261011201811:19:38

Boletos

Solic~ante: ALlt\NDRO JOAO CONSOU

Cooperativa Origem 0167

Conta Origem 30334-8

CA'/CNPJ do Pagador Setivo: 07.001.536/0001-70

fIlJmero de Controle: 274300983

Código de Barras: 74891118100000370247903177161084174210000120000

Data de Vencimento: 31/01/2018

Data do Pagamento: 26/01/2018

Hora do Pagamento: 11:19

Valor do nulo (R$): 1.200,00

Valor do Desconto (R$): 0,00

Valor do Juros/M:Jra (R$): 0,00

Valor da MJita (R$): 0,00

Valor do Abatimento (R$): 0,00

Valor Pago (R$): 1.200,00

Descrição do Pagamento:

Autenticação 8etrônica: 9B91.16E5.Ea:6,47B7 .9846.5450.A 7B3.E592

••A transação acima foi realizada via Sicredi Intemet conforme as condições especificadas neste comprovante .
••Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredl Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Me~opolitanes)
08007244770 (Oerrais Regiões)

SAC 0800 724 7220
Ouvido ria 0800 646 2519

https:lflbpj.sicredi.com.brflD-'liewlpagamentos/comcodbarraslconfirmar.htrrlllt> 1/1



INFORMATIVO

~i.~Sicredi 1748-X I Recibo do Pagador
lo.:<lIQll~<l I v•.•.•.••~o

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI _I 31/01/2018
e•.•~1.C-lI,"io ,~tf.-I"('IQ! c..'\;.l.IgDtI(>8l:",,,,,'(.ar,,

RADIO SOLEDADE - CNPJ: 01.903.572/0001-43 0247.03.17716

~Q~7i01ª_]!k~-----------r.li;~----~-_-=~-1~i~~M,"J~;;~1~;~~~---~

NrlS~n NúlTI•••."

18/100003-7
~V"ibB..~I;;kif,t-;)------

i REAL R$1.200,00
~trU;g;;------- ._~~-_.__._.._._---~...- -.-,----.--~-.-._.--.-------------- ...

i.) CJoi.sCOItw i ,',l>ro"I""tcs

APOSVENCIMENTOCOBRARMULTA DE 2%_
h:i-')ut'"" ""'l<:.5<,s

APOSVENCIMENTOCOBRARMORA DIARIA DE R$ 1,68
~!""l\ ..•• ----

[,"""------ --- ---.- . __ ._- -- -- -- ------- --- -- - --------

r:-:~::::::~":=~----=
--_ ..... ~. -_ ........ _- . ____._.~._~i___

I PREF_MUN CARAZINHO- CNPJ: 87.613_535/0001-16
I AV FORESDA CUNHA 1264 CENTRO

CARAZINHORS - 99500-000

~~~~~.~~---------,~-----------~----_._,_ .._.,---~--_._--_ ..----,-_._.,-_ ..._._---_.,-_._._---_.~~~~~~ ...•_-_._---------

CC!" .••. ll3k"h"'~lI... , - - .- ---

~~ S;credi I 748-X I 74891.1181000003.70247903177.161084174210000120000
I Lt'C'A , •.•. f""'~""Ht"
I PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI 31/01/2018

RADIO SOLEDADE - CNPJ: 01.903.57210001-43 0247.03.17716

'-.PREF.MUN CARAZINHO- CNPJ: 87.613.535/0001-16
AV FORESDA CUNHA 1264 CENTRO
CARAZINHORS .99500-000

C<ll~doDoo,m.enl~ E~pP.cil'Dv. il-..elie 1••..lS~.--_._-----

02/01/2018 DMI N i 12101/2 18 18/100003-7

"OO~~"'"'OOOO=,"OU,00,. o__ ~- ==r:~~=-:::T--=~=--'H''',''
APOSVENCIMENTOCOBRARMORA OlARIADE R$ 1,68 I ,- ~,-,~~w",

~;:lM;;'-';i"l.fJlB-- --.----
I
r..'T[,.J:T"'-' .•.:i~:;-,noc-.---- ,----.---

111111111111111111111111111111111111111111111 FICHA DE COMPENSAÇÃO



26/01/2018

CAIXA
interNet Ban.ki.ng--CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

Conta origem:

Conta destino:

Nome destinatário:

Valor:

Data de débito:

Data/hora da operação:

ALVO GLOBAL PUBL PROP LTDA ME

3060/ 003 / 00001365-0

0912/003/00000752-0

RAOIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA

R$ 1.200,00

26/01/2018

26/01/2018 11:42:31

Código da operação:

Chave de segurança:

00136966
48LQZ9S0R3NJ6CT4

DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 08007262492
Ouvidorla: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

hltps:tnntemelbanking .caixa.gov.br/SIIBCflmprime _ transferencia.processa 1/1



26/01/2018

CAIXA
l-nter-n.Et Bank-i-ng:::CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALVO GLOBAL PUBL PROP LTDA ME

Conta origem: 3060/ 003 / 00001365-0

Conta destino: 0594/003/00001074-5

Nome destinatário: JORNAL NOVA VISAO LTDA - ME

Valor: R$ 672,00

Data de débito: 26/01/2018

Data/hora da operação: 26/01/201811:43:20

Código da operação:

Chave de segurança:

00137551

4W1U6YKJRS8VM095

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https:Jnntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBClimprime _transferencia.processa 1/1



*****"******************************************BANRISUL - DEPDSITO ELETRONICO

*****"******************************************PARI\ AGENCIA: 0100 CONTA: 06.163333.0-9
NOME FAVORECIDO: EMPRESA JORNALISTICA CALD

DATI\: 26/0112018 HORA: 11:59:02
AGEUC I A/CASH : 110V2001
NUMERO ENVELOPE: 2.533.560.674
VALDR DEPOS ITO EM CHEQUE: 2.300, 00
CNP.J DO DEPDSITANTE: 07.001.536/0001-70
DATI\ LANCAMENTO: 26/01/2018

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDOR IA: 0800-644.2200



(3B.396,64)
irinta e oito mil e trezentos e noventa e seis reais e sessenta

quatro centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LiDA

CARAZINHO 17 JANEIRO

Do Banco:

C. )a do cheque nO: -u-'--_-'-""--='--_----'" _

L~.



*****x******************************************BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO
*****,,******************************************

PARI\AGENC IA: 0170 CONTA: 19.008659 .0-8
NOME FAVORECIDO: RADIO E TV GAZETA CARAZIN
DATI\: 26/01/2018 HORA: 11:57:41
AGEtlCIA/CASH: IllW2001
NUMERO ENVELOPE: .2.533.560.666
VALOR DEPOS ITO EM CHEQUE: 800,00
CNP.JDO DEPOSITANTE: 07.001.536/0001-70
DATI\LANCAMENTO: 26/01/2018

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
. COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

*.~***x******************************************BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO
*****"******************************************PARA AGENCIA: 0310 CONTA: 06.087656.0-9

NOME FAVORECIDO: ANTARES RADIODIFUSAD LTDA

DATlI: 26/01/2018 HORA: 12:04 :03
AGEllCIA/CASH: 1104/2001
NUMERO ENVELOPE: 2.533.560.682
VALOR DEPOS ITO EM CHEQUE: 5.000,00
CNP.JDO DEPOSITANTE: 07.001. 536/0001-70
DATI\LANCAMENTO: 26/01/2018

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO, CASO EXISTA OIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

-----_._-- --------- ------------------------------

- ----_._--------------- --------------------------

SERVleD DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

------._---- ---------------------------- ---------



COMPROVANTES DE
PAGAMENTO

Outubro/2017

Prefeitura de

Carazinho

ALVO GLOBAL

REFERENTE NF. 1337



E: nQta fiscal nao loi assinada digitalmente.

r ~ MUNIClplO DE BENTO GONÇALVES

• Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

.• NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/2

Número do RPS Número da nota

1337
Data da ernissão da nota

13/11/201713:39:16

Data do fato gerador

13/11/2017 13:39:16

Código de verificação

UVOQZ7BXT

Celular:

Inscriçao estadual:

....•cKVI OS

Inscriçao municipal:

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

NomelRazao social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

CPF/CNPJ:07.001.53610001-70 Inscriçao municipal: 24638

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Núme'~' .

Complemento: SALA 301 A

Municlpio: Bento Gonçalves

E-mail: dioneitramontina@poo~-

,.,unicipio: Carazinho

E-mail:

UF:RS

Telelone: Celular:

DISCRIMINA Ao DOS SERVI OS
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

Reembolso NF. 1149 - ReI. veiculaçao de midia na revista
Contato VIP (Editora Contato Vip LIda ME)- Outubro/2017

600,0000 1,0000 600,0000 O,OOx3,00= 0,00

Comissao reI. veiculaçao de mldia na Revista Contato VIP - NF.
1149

150,0000 1,0000 150,0000 150,00x3,00= 4,50

Reembolso NF. 063667 - ReI. veiculaçao de mldia no Jornal
Correio do Povo (Empresa Jornalística Caldas Junior LIda) -
Outubrol2017

2.300,0000 1,0000 2.300,0000 0,00x3,00= 0,00

Comissao reI. veiculaçao de midia no Jornal Correio do Povo -
NF.063667

Reembolso NF. 001.256 - ReI. veiculaçao de mldia no Jornal
Correio Regional (Francisco Campos - ME) - Outubro/2017

Comissao reI. veiculaçao de mldia no Jornal Correio Regional -
NF. 0001.256

Reembolso NF. 6 - ReI. veiculaçao de mldia no Jornal Tribuna
(Cernir José A1berti -ME) - Outubrol2017

Comissao reI. veiculaçao de mldia no Jornal Tribuna - NF. 6

Reembolso NF. 4421 - ReI. veiculaçao de mldia no Rádio Diário
da Manha (Antares Radiodifusao LIda) - Outubrol2017

Comissao reI. veiculaçao de mldia na Rádio Diário da Manha.
NF.4421

Reembolso NF. 1816 - ReI. veiculaçao de mldla no Jornal Diário
da Manha (Editora Esperança LTDA) - Outubro/2017

Comissao reI. velculaçao de mldia no Jornal Diário da Manha •
NF.1816

575,0000 1,0000 575,0000 575,OOx3,OO= 17,25

3.200,0000 1,0000 3.200,0000 0,00x3,00= 0,00

800,0000 1,0000 800,0000 800,OOx3,00 = 24,00

1.440,0000 1,0000 1.440,0000 0,00x3,00= 0,00

360,0000 1,0000 360,0000 360,OOx3,00 = 10,80

10.000,0000 1,0000 10.000,0000 0,00x3,00= 0,00

2.500,0000 1,0000 2.500,0000 2.500,OOx3,00 = 75,00

20.000,0000 1,0000 20.000,0000 O,OOx3,OO= 0,00

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 5.000,OOx3,00 = 150,00



,
Er.ta nota fis.cal nao foi assinada digitalmente.I MUNIClplO DE BENTO GONÇALVES

." Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 2/2

Número do RPS Número da nota

1337

Data da emissao da nota

13/11/201713:39:16

Data do fato gerador

13/11/2017 13:39: 16

Código de verificação

UVOQZ7BXT
PRESTADOR DE SERVI OS

Nome fantasia: AlVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

NomelRazao social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscriçlio estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001.70 Inscriçlio municipal: 24638 Telefone:(54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700.360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municlpio: Bento Gonçalves UF: RS

E.mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

No•••aJRazao social: Prefeitura Municipal de Carazinho

C, ,NPJ: 87.613.535/0001-16 Inscriçlio municipal:

CEP: 9950(),,000

Complemento:

Municlpio: Carazinho

E.mail:
UF:RS

Telefone:

Inscriçlio estadual:

Celular:

Parcela Vencimento TIpo

1 20/11/2017 A prazo

Valor (R$)

46.784,22

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento TIpo Valor (R$)

RETEN OES FEDERAIS

Parcela Vencimento TIpo Valor (R$)

PIS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$140,78

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 46.925,00 Valor liquido = R$ 46.784,22

Códigos dos serviços:

10.08 • Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculaçao por quaisquer meios.

Natureza da operaçlio: Tributaçlio no municlpio
nuaçlio tributária do ISSQN: Normal

Local da prestaçlio do serviço: Bento Gonçalves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.81812010 e no Decreto N° 7.131/2010.
Situaçlio desta NFS-e: Normal

alor aproximado do tributo federal. R$ 1.262,28 (13,45%). estadual. R$ 0,00 (0,00%), municipal. R$ 264,66 (2,82%) , com base na
Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014. Fonte: IBPT

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduções(R$)

37.540,00

OUTRAS INFORMA OES

Base de cálculo(R$)

9.385,00

Valor ISS(R$)

281,55

Verificar autenticidade

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO
j.U.U.j'H.U'U.,j~'H.j~~H l'j1.1.U..•.U'UH1H' •.j 11'j1.j:U'U

PARA AGENCIA~ 0170 CONTA: 06.118797.0-2
NOME FAVORECIDO: EDITORA CONTATO VIP LTDA
DATA: 30/11/2017
AGENCIA/CASH: 0130/2002
NUMERO ENVELOPE:
VALOR DEPOSITO EM CHEQUE:
DATA LANCAMENTO:

HORA: 11:22:21
2.598.729.180

600.00
30/11/2017

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO. CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

------------------------------------------------

------------------------------------------------
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-64ó.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200
------- ---- ------------------_.~---- -------- -----
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BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO
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PARA AGENCIA: 0100 CONTA: 06.163333.0-9
NOME FAVORECIDO: EMPRESA JORNALISTICA CALO
DATA: 30/11/2017
AGENCIA/CASH: 0130/2002
NUMERO ENVElOPE:
VALOR DEPOSITO EM CHEQUE:
DATA LANCAMENTo:

HORA: 11:21:24
2.598.729.164

2.300,00
30/11/2017

oPERACAo SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VAl.oR INFORMADO.

-------- ----------- --~---------------------- ._----

------------------ ------- -----,----- ------ -- -----,
SERVICO DE ATENDIMENTU AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDoRIA: 0800-644.2200
------------------------------._----- ------- - ----
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CAIXA
Inte:rnet----BanKingCAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banklng CAIXA

Emitente:

Conta origem:

Conta destino:

Nome
destinatário:

Valor:

Data de débito:

ALVO GLOBALPUBL PROP LTDA ME

3060/ 003 / 00001365-0

0594/ 003 / 00000107-0

FRANCI5CO DE CAMPOS

R$ 3.200,00

28/11/2017

Data/hora da operação: 28/11/201715:43:34

Código da operação: 00329155
Chave de segurança: UQW87QEUV06JCLQX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 72S 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https:mnternetbanl<ing.caim.gO\tbrISIIBCnmprime_lransferencia.processa 1/1
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BANRISUL _ DEPOSITO ELETRONICO
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PARA AGENCIA: 0170 CONTA: 05.138805.0-0
NOME FAVORECIDO: CEMIR JOSE ALBERTI ME
DATA: 30/11/2017 .
AGENCIA/CASH: 0130/2002
NUMERO ENVELOPE:
VALOR DEPOSITO EM CHEQUE:
DATA LANCAMENTO:

HORA: 11:23:14
2.598.729.172

1.440.00
30/11/2017

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR

APURADO NO BANCO. CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AD CLIENTE: 0800-B4f,.J5J5
DUVIODRIA: 0800-644.2200



Carazinho-RS, 20 de novembro de 2017.

RECIBO

Recebi de Alvo Global a importância de R$10.000,00 (dez mil reais,) referente a o pagamento

NF 4421- Prefeitura Municipal de Carazinho, veiculação 134 textos na programação, no

período de 25/10/17 a 31/10/17.

I

DIÁRIO DA MANHÃ
CARAZINHO

Carazinho-RS, 20 de novembro de 2017.

RECIBO

Recebi de Alvo Global Publicidade e Propaganda a importância de R$20.000,00 (vinte mil,
reais) referente ao pagamento da NF 1816- Prefeitura Municipal de Carazinho, publicação nas

edições de 24,28 e 31/10/17.

Att



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 017113
30/08/2017
ESTIMATIVA

NOTA DE EMPENHO N°:
DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

PROCESSO DE COMPRA N" 000000

AUTORIZAÇÃO N' 331337

Dados do Credor:
N° Credor : 144343 CNPJ: 07.001.536/0001-70
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA'
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144
Munlcipio : BENTO GONÇALVES-RS CEP: 95700000
Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

SEQ. DO EMPENHO N" 452894

PROC. ADMIN (PA):

_v_a_'o_'_O_""_d_O 50_._0_0_0_,o_0__ 11 SaldoAnterior 201.599,73

~v~a~'o~r~Em~p~.~nh~a~do~~~~~~~5~1~.5~9~9~,7~3~~=11 SaldoAtual 150.000,00
001/2014 - TOMADA DE PREÇO
000 - NÃO SE APLICA

Av Flores da Cunha. 1264
CARAZINHO
54-33312699
•prefeitura@carazinho.rs.gov.br
87.613.535/0001-16

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
01 - GABINETE DA SECRETARIA )
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0030 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL ~
2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00

. OUTROS SER~Ç>S DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

.1-L1VRE/ '

6~Reduzido
Licitação
Modalidade de Licitação:
Característica Peculiar

Recurso

Órgão
Unidade
Função
Subfunção:
Programa
Proj/Ativ
Rubrica

aUANT MATERIAL OU SERViÇO

3.3.3.9.0.39.92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(Contrato N° 177/2014 - Processo LicitatóMo N° 004/2014 - Tomada de Preços 001/2014.
- Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação ;)e' serviços nas áreas de
propaganda, promoção, merchandising e eventos. ./
- Tenmo Aditivo N° 10412017 que prorroga a vigência de 01/08/2017 a 29/09/2017'/
- Empenho por Estimativa para o período de 01/0812017 a 29/09/2017 conforme solicitação via Memorando N° 078/2017
anexo.) - (Unidade: UNIDADE)

VALOR UNITÁRIO

51.599,73

VALOR TOTAL

51.599,73

~

R$

Q,P

RESUMO: Contrato N' 177/2014 - Processo Licitatório N° 00412014. Tomada de Preços 001/2014 .. - Valor referente contratação
de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de seIViços nas áreas de propaganda. promoção. merchandising e
eventos .. - Termo Aditivo N° 104/2017 que prorroga a vigência de 01/08/2017 a 29/09/2017. - Empenho por Estimativa para o
pe•.••...do de 0110812017 a 2910912017 conforme solicitação via Memorando N° 078/2017 anexo ..

DESTINO: TOTAL 51.599,73

ORDEN DOR DA ESPESA

PAGUE-SE

A roa/do De Co,1i
S'~aianG da Fazenda

TESOUREIRO

DATA

TESOURARIA

BANCO W
DOCUMENTO N"

CHEQUEN"

"

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAiXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO

R$ R$
EM / /___ EM / / _

CREDOR

Emissor: marco.almeida Data: 30108IPlbti: 09:42:47 1'1 via

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


\Mf .

•ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Memorando N° 078/2017.

DE: SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: PEDIDO DE EMPENHO - URGÊNCIA

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, vimos por meio
deste, solicitar o Aditivo no Valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente ao
Contrato nO177/2014. Termo de Aditivo nO080/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos as nossas
atenciosas saudações.

Carazinho, 17 de julho de 2017.

r \ do
ut .

Secretario Geral do Governo

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 10412017

Origem: Processo Licitatório nO004/2014. Tomada de Preços nO001/2014. Contrato nO177/2014.

CONTRATANTE: MUNICíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n0
584.588.168-49.

CONTRATADA: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nO
07.001.536/0001-70, estabelecida na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, número 144, sala
301 A, Cidade Alta, na cidade de Bento Gonçalves/RS, CEP 95.700-000, telefone (54) 3452-6446/ (54)
9 8418-0267, e-mail aliandro@alvoglobal.com.br.atravésdeseurepresentantelegal.Sr.Aliandro
João ConsoU, inscrito no CPF sob nO955.591.080-49.

rOBJETO,O p,e,eo" Te""o Adftl,oao Coo',," o' 17712014 tem P"' 'oandade a prorrogaçãodoI
prazo, com fulcro no artigo 57, 11,da Lei Federal nO8.666/93, conforme Memo n° 001/2017 emitida
pela Secretaria Geral do Governo.

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO I
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação do prazo em 60 (sessenta) dias, a

contar de seu vencimento, iniCiando em 01/08/2017 e finalizando em 29/09/2017.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 20 de julho de 2017.

Aditivo n° 104f2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZIN!"lO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitu ra<âlcarazi nho.rs.gov .br
87.613.535"/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 384494
DATA DE EMiSSÃO: 24/11/2017 l

Dados do Credor:
NO Credor : 144343 CNPJ: 07001536000170
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTOA
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO
Munlclplo : BENTO GONÇALVES-RS CEP:
Banco/Ag./Conta : 748/ 0167-8/30334-8
Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

Dados da Ordem de Pagto,

Órgão
Unidade
Função
ProJ/Atlv
Dotação
Elemento

51.599,73
Valor do Empenho

17113/2017

: 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
: 01 - GABINETE DA SECRETARIA
: 04 - ADMINISTRACAO
: 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
: 02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001
: 3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

L
_R_e_cu_rs_o__ 1_-_L_IV_R_E ---' I Em""nho N'Processo .

ELEMENTO DESCRIÇAo VALOR ANULADO PAGO SALdo
3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 35.019,73 0,00 0,00 35.019,73
ReI. Note Fiscal n': 1337, de 13/11/2017 35.019,73 0,00 0,00 35.019,73

TOTAL DA ORDEM 35.019,73
SALDO ANTERIOR 35.019,73
OUTRAS ORDENS 16.580,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÓES :
Contrato N' 177/2014 - Processo Licitat6rto N' 00412014. Tomada de Preços 001/2014 .
. Valor referente contratação de Agência de Publlcldade e Propaganda para a prestaçao de SBlViços nas áreas de propaganda, promoçao, merchandislng e eventos.

- Termo Aditivo N° 121/2017 que prorroga a vigência de 30109/2017 a 28/11/2017

- Empenho por Estimativa para o perrodo de 01/08/2017 a 28/11/2017 conforme solicitação via Memorando N° 078/2017 anexo.

- Novo Termo Aditivo N' 104/2017 que prorroga a vigência de 30/09/2017 a 28/11/2017

Repasses Dados das Retenções

I TOTAL 0,00

50 IRRF - PREST SERV TERC - EXECIINDI - PRO 140,78

TOTAL 140,78

LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 34.878,95

EMISSOR

VISTO

PAGUE-5E

ORDENA~ORDA DE~PESA

CODIGO BANCO:

BANCO:

TESOURARIA

J-~S~1

Q OrJVVV'-r J0 L L'lNv'.

Mror'1do n" Carli
oS,:;;-_. ':'i,~!lOaa F azend~

TESOUREIRO

CREDOR

REC I BO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A iMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO

~ ~
Nome; EM I I

-----------~~11=520~I1-tl-283P" 4smr-3illr.r--

n •••• a.klA'\1pe1 • 24.11.2017 13:111 1avia
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SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

--_.---------_._-----------------------_ .. __ ...

Bit". ?8íü/20i7 Hora: i.U6
! Ih.oco. ?43 H'jêfrcia/llA: Oi6I/Wi CB,iX':-c íí.8

:Conh 30;):34-8
NOjjê: l:iLUOBLOefiL - PIJELICIDAUE E ft

Ualor el Chq. Bloq
-------_ .._------------_ .._----_ .._------,._--

Total do Deposito

U31or( ~'$)
----------- ._-------------------------------

---_ .. _---_ ..__ ._--------------------- ._-----------
Os cht~,~ues estaü suj(.:itüs ao~, prazos d@
CÜilpefrSci.CaO fixaAos ~o pe1iJl.":liM~nh) de Üpi!rB.[(j(~5

do r;anc:ü G£'rltT~~Lt' :;0 e~;t~l.r'.~odÚ.ponü1ei':i a.pos
este prazo.
----_._------------------_ .._--------------_._-----

Obi'i.'pdol

Tenha U~ bOli di<;, I
- - -_ ••• N' .H __ • ••• H • 'H 'H .H_ ••• _ ••••• __ ••••••• ~ ••••••••• _ ••

CCROOOil-6i.18 00i.4 28/i.i./20i.7••• 146.184,?2RC
30334--8 00016 ..( 30B4'.8 141 iíDl' 1652m



Página 1/2
Esia nota fiscal não foi assinada digitalmente.

~
MUNIClplO DE BENTO GONÇALVES Número do RPS Número da nota11 1310

,'.',

e;,

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe
Data da emissão da nota1D NFSe - Bento Gonçalves - RS 06/09/2017 09:08:29
Data do fato gerador

06/09/201709:08:29
Código de verificação

WZIIOYSEL
PRESTADOR DE SERVICOS

Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO
Inscrição estadual:CPF/CNPJ: 07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638

Telefone: (54) 3452-6446
Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEPo 95700-360
Complemento: SALA 301 A

PftEF~~Municlpio: Bento Gonçalves UF:RS
E-mail: dioneltramontina@pop.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVICOS
1 o (,CT ?nnNome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho 'v

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
TESOURARIACEPo 99500-000

~\'\G9:

Somplemento:

,l<1uniclpio:Carazinhó
UF:RS

\09 6eSE-mail:
Telefone: Celular: ",\0'" tro~\\69 ~t~1

'01 ••e"'O
DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS
Reembolso NF. 016.412.202- Ref. veiculação de mídia na Revista

2.000,0000 1,0000 2.000,0000 ~ 0,00x3,00= 0,00Lideranças (Felipe Carlesso Gerling) - Agosto/2017

Comissão ref. veiculação de midia na Revista Lideranças _NF.
500,0000 1,0000 500,0000 ~ 500,00x3,00 = 15,00016.412.202

Reembolso NF. 062085 - Ref. veiculação de mídia no Jornal
2.300,0000 1,0000 2.300,0000 • 0,00x3,OO= 0,00Correio do Povo (Empresa Jornalística Caldas Junior LIda) _

Agosto/2017

Comissão ref. veiculação de midía no Jornal Correío do Povo _
575,0000 1,0000 575,0000 - 575,OOx3,00 = 17,25Nf.062085

Reembolso NF. 18 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Visão
600,0000 1,0000 600,0000 ,. 0,00x3,OO= 0,00Carazinhense (Jornal Visão Carazinhense Edições de Jornais

, . ',)- Agosto/20 17

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Visão carazinhense _
150,0000 1,0000 150,0000 ,. 150,OOx3,OO= 4,50NF.18

Reembolso NF.04 Ref. veiculação de mídia no Rádio Lider FM
720,0000 1,0000 720,0000 - O,OOx3,00= 0,00(Radio Sociedade FM LIda) - Agosto12017

Comissão ref. veiculação de mídia na Rádío Lider - NF. 04
180,0000 1,0000 180,0000 - 180,00x3,00 = 5,40

Reemb. NF. 016.230.845 - Ref. Produção na Centergraf (Dionata
680,0000 1,0000 680,0000 ,. O,OOx3,OO= 0,00Isaías Vieira Luft) - Agosto/2017

Forma de Pagamento
Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)1 20/09/2017 A prazo 7.683,92

RETENCÕES FEDERAIS
PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL Outras retenções
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,08 R$ 0,00 R$ 0,00

Valor bruto = R$ 7.705,00 Valor líquido = R$ 7.683,92

mailto:dioneltramontina@pop.com.br
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Data da emissão da nota

06/09/2017 09:08:29

Data do fato gerador

06/09/2017 09:08:29
Código de verificação

WZIIOYSEL

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição esladual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal:24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemenlo: SALA 301 A Celular:

Municipio: Benlo Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Sile:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

CEP: 99500-000

Complemento:

Municipio: Carazinho

E-mail:
UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

Códigos dos serviços:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inciusive o agenciamenlo de veiculação por quaisquer meios.

Nalureza da operação: Tribulação no municipio
Siluação tributária do ISSQN: Nonmal
Locai da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto N" 7.131/2010.
Situação desta NFS..••: Normal

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduçães(R$)

6.300,00

OUTRAS INFORMA ÕES

Base de cálculo(R$)

1.405,00

Valor ISS(R$)

42,15

alor aproximado do lributo federal- R$ 188,97 (13,45%), esladual- R$ 0,00 (0,00%), municipal- R$ 39,62 (2,82%) , com base na Lei
12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonle: IBPT

Verificar autenticidade

'\ 8 St.\l~il

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


[@ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5450

Agênda:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP95700-360
Fone: 54 3452-6446

Cliente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av, Flores da Cunha, 1264 - Bairro centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Veículo/Fornecedor:
REVISTA LIDERANCAS
Razão Social: FEUPE CARLESSO GERUNG
CNPJ: 15.115.979/0001-10

Descrição
(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 ;,," ;6' 7 8 9

Anúncio "Desenvolvimento" I Página inteira I tamanho 21 x;'-'
28 cm I Color I Edição especial Expointer"';

2.500,00

Total

2.500,00

500,00

2.000.,0.0.

20./09/20.17

2.500,00

01/09/2017

Vai. Unit.

Desconto

Total Bruto:

Comissão:

Total Uquldo:

Vendmento:

Qtde

'"1

•
;Ó

'O ,'.

O

O

0.,

,a'
;;O.~

'0'$;
,~;,9é~:lI~

agosto/2o.17

Wll~~"~uuuD5llnnN~~~~~~31
{~~.F I;;;;. ~';;,' ~: m
,'i',,: ~'ii 1~B

1;: ,.i: ~;,
li ;,~ I~j:j

1:4:ti1i

Observações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente
para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o
pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. OpagamentD somente

será realizado após recebimentD dos documentos.
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Neste, 16 de agosto de 2017, a Ulbra completou
17 anos de história em Carazinho. Foram anos de
desenvolvimento constante que seguem marcados e
orientados pela missão da universidade de ser comu-
nidade de aprendizagem eficaz e inovadora.

Na Ulbra Carazinho a comunidade encontra ensino
de qualidade nos cursos de graduação e pós-gradua-
ção, nas modalidades presencial e a distância, além
de ampla programação de Extensão e Pesquisa.
A instituição visa levar o conhecimento aos diversos
e distantes munícipios do interior do estado, pro-
movendo a inovação, a inclusão social e o desenvol-
vimento comunitário. Na região norte do estado, a
Ulbra Carazinho recebe cerca de dois mil acadêmi-
cos diariamente vindos de oitenta e seis municípios,
integração que promove rica troca de conhecimento
e beneficia a comunidade local através da formação
de profissionais qualificados, direcionados ao merca-
do de trabalho regional, com visão social e humani-
tária a partir de ações como projetos extensionistas
no apoio e suporte a comunidade carente de toda a
região.

Atualmente a Ulbra Carazinho oferece 37 cursos
de graduação e 21 de pós-graduação. Cursos reco-
nhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), com
notas acima da média nacional, que reconhecem a
qualidade do ensino ofertado pela instituição e pelo
corpo docente altamente qualificado.



IPrograma Crema abrange 170,7 quilômetros e prevê manutenção
dos trechos por mais quatro anos

regüã(ô) cdJ~
Erechum

Seis dos principais corredores rodoviários do
Nordeste do Rio Grande do Sul estão em con-
dições de tráfego renovadas. O governo do
Estado, através do Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem (Daer) - autarquia
ligada à Secretaria dos Transportes - concluiu
a primeira etapa do Contrato de Restauração
e Manutenção de Rodovias da região de Ere-
chim (Crema Erechim).

O programa teve Inicio em abril de 2016
e já recuperou os 170,7 quilômetros de pavi-
mento previstos. As rodovias que receberam
as obras são a ERS-126, ERS-343, ERS-467,
ERS-487 e ERS-208 (confira abaixo os trechos
restaurados em cada). "Os serviços foram exe-
cutados em um ritmo muito rápido e, hoje, a
população pode contar com estradas em óti-
mas condições, de acordo com parâmetros
técnicos que garantem a durabilidade das
mesmas", salienta o secretário dos Transpor-
tes, Pedro Westphalen. "O Crema Erechim é
uma das ações incluldas no nosso Acordo de
Resultados, que firmamos juntamente com o
goverho do Estado e o Daer para atender as
necessidades da sociedade gaúcha."

O investimento total é de R$ 78 milhões,
financiados pelo Banco Mundial (Bird). A pri-
meira etapa do programa teve duração de
pouco mais de um ano e consiste na restaura-
ção completa do pavimento e dos dispositivos
de drenagem - como bueiros, canaletas e sar-
jetas. A sinalização de trânsito também está
sendo renovada, desde as placas de trânsito
até a pintura da pista e os tachões. A segun-
da fase será focada na manutenção rotineira
dos trechos que constam no contrato. "Essas
rodovias receberão serviços constantes por
mais quatro anos, quando encerra o prazo

do Crema Erechim", especifica o diretor-geral
do Daer, Rogério Uberti. "Dos reparos neces-
sários no asfalto até a roçada da vegetação
às margens, daremos total atenção para que
esse nlvel de excelência siga beneficiando os
usuários dessas estradas."
Para o empresário Renato Basso, 65 anos, o
sentimento é de gratidão. Diretor de uma in-
dústria de alimentos de Sananduva, ele afirma
que as obras deixaram as estradas mais segu-
ras para o transporte das dez mil toneladas de
farinha e ração animal processadas todo mês.
"Com o asfalto novo e a sinalização em dia,
conseguimos economizar até 20 por cento,
pois os gastos com peças para os caminhões
e combustivel dlminulram", ressalta. "Os pro-
dutores que entregam nossa matéria-prima
também comentam sobre essas melhorias e
estão satisfeitos com o trabalho que o Daer
fez."

Confira abaixo as rodovias contempladas no
Crema Erechim:

o programa Crema

Gerenciado pelo Daer, o Contrato de Res-
tauração e Manutenção de Rodovias (Crema)
prevê obras de recuperação completa, drena-
gem, sinalização e serviços de manutenção de
trechos pavimentados. A duração do progra-
ma é de cinco anos e a execução dos trabalhos
passa por avaliação constante de acordo com
indicadores de desempenho estabelecidos
contratualmente.

Hoje, o Crema possui quatro lotes em ati-
vidade, que abrangem 933 quilômetros em
diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Na
região da Serra e de Erechlm, a fase de restau-
ro das rodovias está conclulda e a manuten-
ção rotineira dos trechos está em andamento,
totallzando melhorias em 366 quilômetros.
Nos Cremas Santa Maria - Cachoeira do Sul
e Passo Fundo - Palmeira das Missões, os tra-
balhos começaram em junho passado. O lote
Passo Fundo - Cruz Alta deve ter infeio ainda
este ano, com obras em mais 233 quilômetros
de vias pavimentadas.

Acordo de Resultados

O Crema integra o Acordo de Resultados
2017, assinado por todas as secretarias e vin-
culadas e que consiste no acompanhamento
dos projetos definidos como prioritários para
serem executados pelo governo do Estado. Os
compromissos firmados envolvem o planeja-
mento de indicadores de desempenho, ações
e eficiência da gestão.

Essa rede de governança prioriza as deman-
das da sociedade com intuito de construir um
governo mais eficiente na aplicação de recur-
sos, mais ágil e menos burocrático, que, de
forma transparente, dialogue com a popula-
ção e entregue serviços de qualidade.



Morar fora e realmente aprender como é a vida em outro país é uma experiência incrível,
que recomendo para todas as pessoas. Mas também ensina que a vida não é necessariamen-
te melhor do que no Brasil- ela é apenas diferente, em vários aspectos.

Quando concluí minha segunda graduação, decidi que era a hora, comecei os planejamen-
tos, conversei com alguns amigos que já haviam morado fora, pesquisei muito e alguns meses
depois lá estava eu, na Irlanda. Inicialmente foi tudo muito chocante e diferente. Chegar em
um país com uma cultura estranha, falando pouco da língua, com a missão de recomeçar a
vida, não é tarefa fácil. Os três meses iniciais são dolorosos, o frio, a comida estranha, a falta
de amigos, família e velhos hábitos são difíceis de acostumar, mas ao mesmo tempo tudo
que vivenciamos fora é tão lindo que nos sentimos numa espécie de lua de mel. Até mes-
mo pequenas coisas são fascinantes, como a eficiência do transporte público, a qualidade
de qualquer coisa que você compra (pagando um ótimo preço), como os irlandeses levam a
vida de forma mais leve, as construções que lembram os filmes, as flores coloridas por toda
a cidade ...

Mas também têm as diferenças - e nelas, o aprendizado. Aprendemos a questionar hábitos
e certezas simplesmente porque aprendemos que em outro país, as pessoas fazem as coisas
de outra forma. Às vezes, de forma melhor. Outras, vemos que estamos mais evoluídos do
que pensávamos e que temos algo a ensinar. E nisso a gente cresce, e cresce muito. Ver o
mundo e estar aberto a aprender o diferente muda a gente para sempre, e de uma maneira
muito positiva. Essa experiência me ajudou a ver o Brasil com outros olhos. Morar fora é se
sentir para sempre entre lugares.
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Razão Social: Alvo Global Publiddade e Propaganda
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Prefeitura Municipal de carazinho
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Jornal Correio do Povo
Empresa Jornalística caldas Junior LIDA
CNPJ: 92.757.798/0001-39

Descrição
(tamanho/cor/posição)

Anúnao no caderno Correio Mais I 1/2 pag I Colar I
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575,00

2.300,00
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CORREIO DO POVO
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que identifica o estilo de
atuação, os elementos
motivadores e os motivado-
res para indivíduos e
equipes profissionais. As
inscrições para a próxima
turma já estão abertas.
Interessados podem entrar
em contato pelo fone (55)
3271-1603.

Para 2017, a Unijuí lançou
uma série de oportunidades
de atualização e
aprimoramento profissional
nesta modalidade. Para o
ano, serão ofertados diversos
cursos de especialização que
possuem em seus objetivos
principais a preparação de um
novo perfil profissional para
as empresas e
empreendimentos.
A lista completa dos cursos

de Pós-Graduação com
inscrições abertas, assim
como, as informações de
cada opção, pode ser
conferida no site
unijui.edu.br/pos.

Apolo:
•••• Projetos &
• .••• Produçócs CUltu~als

(ACCIJUC). O encerramento
ocorreu no dia 26 dejunho.

O encontro teve a
presença presidente da
ACCIJUC, Júiio Cesar
Batistelia e diretores do
Instituto, Eduardo Rosa e
Sergio Silva. O Enenagrama
ê uma ferramenta reconhe-
cida internacionalmente,

elevar a carreira, ampliar os
conhecimentos, vivenciar
novas experiências e
desenvolver uma rede de
contatos consistentes,
ingredientes valiosos para
quem deseja se destacar em
meio a momentos de
turbulência.

A Pós-Graduação Lato
Sensu proporciona, em um
tempo relativamente curto,
uma excelente quantidade
de informações e técnicas
em determinadas áreas do
conhecimento, permitindo
ao profissional o domínio de
assuntos específicos dentro
do seu campo de atuação.

S'NDlCA TO OOS HOTElS, ,
BARES, RESTAURANTES •

E SIMILARES ~

INFORME COMERCIAL Porto Alegre, Segunda-fei.r<t, 14 de agosto de 2017.

Pós-Graduação:
o futuro depende de suas escolhas

Em momentos onde o foco
está direcionado para as
incertezas econômicas,
retenções, crises e desafios
profissionais, o investimento na
carreira pode ser um grande
diferencial, em um mercado
iprofissional, cada vez mais
exigente.

Diante deste cenário,
profissionais mais capacitados
tendem a ocupar posições de
destaque nas organizações, e a
realização de um MBA ou de
uma Especialização pode ser
um caminho para este sucesso.
Através de uma

especialização, os
profissionais conseguem

Os 18 alunos da segunda
• turma do Eneagrama, emJúiio
de Castiihos, se reuniram no
resta urante L -casa para o
recebimento do certificado de
treinamento, elaborado pelo
Instituto Eneagrama de Santa
Maria e Associação
Comerciai, Cultural e
Industrial de Júiio de Castilhos

I!I!I

Correio
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Desenvolvimento regional
~ é foco da UPF Parque

Um espaço para o desenvolvimento do ensino,
pesquisa e extensão está em andamento desde

2013 em Passo Fundo, O projeto cresceu e
oportunizou inovações para a região,

Passo Fundo
comemora 160 anos

Diversas atividades estão sendo
desenvolvidas no mês de agosto,
com destaque fica para diversos

eventos culturais

~ Comercial Zaffari completa 60 anos

As comemorações do horizontes, a partir da ligação
aniversário de 160 anos de ferroviária com Santa Maria.
Passo Fundo começaram no dia Nos próximos 12 anos, Passo
1 de agosto. A prefeitura Fundo também se conectou
organizou uma programação com São Paulo pela via dos
repleta de ( 1toS culturais, trilhos. Graças aos trens, o
esportivos, tri:ldlclonalistas e século XX encontraria o
educativos. São mais de 50 munic(plo em processo acelera-
atividades, "A semana de do de urbanização e atividade
aniversário, e ano, ganha um econômica que resultou na
caráter eSpeCial pelos 160 anos construção de hotéis, casas de
do município. As atividades comércio, hospitais, residências
culturais serão intensas, o que e Indústrias. De lá para cá, a
mostra também a grande cultura foi a marca deste
evolução deste setor nos municfpioquesedesenvolveu.
últimos anos", destaca o Conhecidaporseraterrado
Secretário de Cultura, Pedro Teixeirinha, da Jornada de
Almeida. Literatura e de tantos outros

Odestaque cultural faz parte eventos culturais, Passo.Fundo,
de sua história. Passo Fundo apostou na cultura para marcar
originou.se no século XIX, entre seus 160 anos. Contação de
os anos 1827 e 1827. Foi nesse histórias, cinema, shows e
período que Manoel José das concertos, lançamento de
Neves, o Cabo Neves, comba- livros, palestras, exposições,
tente provado em guerras artesanato, projeto de visitação
frontelriças, recebeu terras do aos espaços históricos,
governo provincial, cerca de estações literárias da Pré-
17.724 hectares, para implantar Jornada são algumas das
naregiãoumafazendavoltadaã atividades. A programação
criação de gado. A trilha dos completa poderá ser conferida
tropeiros, utilizada para o no aplicativo Viva Passo Fundo,
comércio de animais atraIu ferramenta gratuita disponibilJ-
novos residentes e forasteiros zada para baixar no celular dos
de passagem. sistemas lOS e Androld, ou no

A cidade foi emancipada em s i t e d a P r e f e I t u r a
1857 e em 1898 estendia seus (www.pmpf.rs.gov.br). ~

compras da região norte do Rio
Grande do Sul, com 130 lojas'e
grandes áreas de bem estar,
praça de alimentação, centro de
convivência. salas de cinema e
estacionamento.

A preocupação social
também é destaque da marca
que realiza diversas iniciativas e
investimentos, contribuindo
para a Inclusão, cultura, arte,
esporte e educação de Jovens e
adultos. O Projeto João Zaffarl,
permite a inclusão através do
aprendizado de um ofício,
voltado a Jovens entre 16 e 17
anos, proporcionando preparo
para o Ingresso no mercado de
trabalho.

importantes para serem
incubadas no Parque, a
presença de empresas que
tiveram origem no trabalho de

A alunos e ex.alunos da
Instituição, além dos projetos e
produtos que estão sendo
desenvolvidos, mostram que
estamos no caminho certo e que
temos todas as condições para
avançar".

As duas décadas de atuação
serviram para o equilíbrio entre
a pesquisa, desenvolvida nos
programas de mestrado e
doutorado, e as ações decorren-
tes. Esse trabalho busca, além
de promover debates construti-
vos sobre o negócio, pensar o
plano de negócios, a marca e a
Inserção da empresa no
mercado. Essa interação faz
com que a sala de aula seja
dinâmica, desenvolvendo ações
de enslno-aprendizagens com
cenários reais. É uma troca
constante em que todos os
públicos ganham: o aluno, o
professor, o empresário e a
comunidade.

humano, a empresa desenvolve
atividades contínuas para
motivação de equipes, reconheci-
mento e oferta de novas oportuni-
dades.

Atualmente, a empresa é
representada pelas bandeiras
Comercial Zaffarl 'e Stok Center,
com 18 lojas no Rio Grande do
Sul, presente em 10 cidades do
estado, sendo 12 lojas da
bandeira Comercial Zaffari e 6
lojas da bandeira Stok Center. Em
breve, inaugurará um novo
empreendimento no município de
Lages, Santa Catarina.

Além disso, faz parte também
do grupo o Bella Città Shopping,
considerado o maior centro de

dos envolvidos.
O projeto conta, hoje, com três

módulos em pleno funclonamen.
to. São cerca de 190 empregos
direitos. O espaço tem emr as
que desempenham atlvioé::ldeS
nas áreas agrícola, de tecnologia
da informação (TI), de eo"ioa-
mentos para a área da!: Je,
energias renováveis, georreferen-
ciamento e vacinas. Segundo o
Reitor, José Carlos Carles de
Souza, ~A vinda de empresas

Com 20 empresas incubadas,
projetos e o envolvimento cada
vez mais amplo entre o ensino, a
pesquisa ..a extensão e a Inovação,
o Parque Científico e Tecnológico
da Universidade, de Passo Fundo,
Já figura entre os parques de
maior destaque do estado. O
objetivo é unir a comunidade, a
academia e o poder público. Essa
meta tem 'sido cumprida nos 20
anos de atuação, com conquistas
que refletem o comprometimento

~'7.-~~~
~~•. ~~1 t~';'~",,~:.~~'2"~r"
•• ,:t., iJ"

Em 1957, surgia em Passo
Flfndo, um pequeno armazém de
'Secos e molhados, a Comercial
Zaffari. Com o tempo a empresa,
de origem familiar, se consolidou
no varejo de alimentos. O forte
vínculo com os clientes e a
lcapacidade de desenvolver
relações de credibilidade e
familiaridade com seus públicos
foi um dos segredos do negócio.
• Com o lema, "Nós acreditamos
e Investimos nas pessoas", a
empresa desenvolve ações que
'fisam a satisfação entre colabora.
dores e instituição. Com uma
cultura de Investimento em
pessoal, treinamentos, qualifica-
ção e valorização de capital

clientes. aumentando as
chances de ganho", desta-
cou.

As notas devem ser
trocadas no Posto de Troca,
iocalizado no 3' andar do
Shopping. Já OCOrreram trés
sorteios. O último ocorrerá
no dia 18 de agosto.

acordo com a gerente de
Marketing e Comunicação do
Beila Città. Danieile de
Oliveira Batezini. "a promo-
ção foi pensada no sentido
de valorizar a data e evidenci-
ar a importáncia dos pais,
também por isso, O piémio
será entregue a cinco

.. Dia dos Pais do Bella Città Shopping até sexta-feira
"'",:"""::'~;:''''''';i.:''', .'
g<, A promoção Pai Pra participar da promoção.

Toda Hora, do Bella Città As notas são cumulati"
Shopping, vai presentear vas, ou seja, válidas para
cinco pais com cinco todos os sorteios. São
reiógios suíços. Até sexta- válidas as notas de todas as
feira (18), a cada R$ 250 lojas do Shopping, com
em compras nas lojas do exceção de produtos como
Shopping, o cliente troca bebida alcóolica, medica-
po"r um cupom para mentos e cigarros. De

http://www.pmpf.rs.gov.br.
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[@j ALVOGLOBAL

Agênda:

Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Sodal: Alvo Global Publiddade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Cliente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Autorização nO: 5471

Veículo/Fornecedor:

CENTERGRAF
Empresa DIONATA ISAÍAS VIEIRA LUFT
CNPJ: 20.650.351/0001-55

Impressão "Banner institucional" I 2mx2m I Com tripé

28/08/2017Descrição
(tamanho/cor/posição)

~2f7;i
. 1an~~ ~nsoll

Alvo GIObJ' PUbll1ade e Propaganda

/ I

n
-~

l\ ~
-........-... Jorge 'lQ,utra

deG~emo

Observações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente
para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o
pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. O pagamento somente

será realizado após recebimento dos documentos.

Vai. Unit.

680,00

Desconto

Total Bruto:

Comissão:

Total Uquldo:

Vencimento:

Total

680,00

680,00

680,00
20/09/2017



RECEBEMOS DE DIONATA ISAIAS VffilRA LUFT 00285169076 OS PRODU1OSlSERVlÇOS CONSTANI'ES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NJ'<

w. 016.230.84S
DATA DE RF-r.EBrMENm 11DEm1F1CAÇÁO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 890

CNPJ: 20.6S0.3S lIOOOI-SS

DANFE

m 11111111~~lllllllIllmll~11 mllllllmllll~IIIII[111I111I111I111I1
CHAVE DE ACESSO

43170887958674000181 558900162308461981214416

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fa2enda.gov.br/portal. ou no site
da Sefa2 Autorizadora

CON1F.OLE DO FISCO

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

GJo - Entrada
I - Saída
N°. 016.230.845
SÉRIE: 890
FOLHA 1 11

DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT
00285169076

Avenida Flores da Cunha, 3338 - SALA ANEXA -
GLORIA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 -

FoneIFax: (54)3331-2843

NAruR.E2ADAOPERACÃO

Venda de Mercadoria
INSCRICÃO ESTADUAL

ISENTO
INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO

143170139678536 - 21/08/201716:56:43
CPFICNPl

20.650.351/000 I -55

DESTINATÁRlOt'HUtETENTE

NOMEJRAZÃO SOCIAL 1 CPFICNPJ DATA DA EMIssÁa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 87.613.535/000 I - I 6 21108/201716:48
ENDERECO BAIRROIDIS1RITO

1:500-000
DATA DA ENTRADAlSAÍDA

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1264 CENTRO
MUNIClpIO FONElFAX l~s 1(NSCRlCAQ ESTADUAL HORADEENTRADAlSAÍDA

CARAZINHO 025/0106809
FATIJRAS E DUPLICATAS

: PAGAMENTO A PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 680,00
DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR 1'OTAL DA NOTA

0,00 680,00

PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

UF INSCRICÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ESPÉCIE

BANNER INSTITUCIONAL 12MX 2M! COM TRIPE

0,00

DJ\DOS DOS PRODl.ITOS'SERVIÇOS

OUANTIDADE

ENDERECO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORrAOORIVOLUMES TRANSPORT AnOS

CÁLCULO DO lSSQN

INSCRICÃO MUNICIPAL VALOR lUTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

r;;rNF;F;oõiRMlMAA:õÇ()õiE;sSõcoõiMPml.EMEl([EMiõffi:<RES<REs-------------------,'RESiESiERi~Vi:woiõõAAõoFiFliSisco:õ-----------------------"I
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login O
perador CNPJ: 20.650.351/0001-55 - DIONATA ISAIAS VIEIRA L
UFT; I

2810812017 10.00.40 producao nfe-extl'llDClseruvlftuaI.n.gov.bt 999999999

http://www.nfe.fa2enda.gov.br/portal.


[@ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5385

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda

CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - R5 - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, R5 - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Veículo/Fomecedor:
Radio Líder FM
Radio sociedade FM Ltda

92.110.469.0001-00

julho/2017 18/08/2017

10 11 12 13 14 ,15'16 17 18 19 20 21'~ ~#24 2S 26 27 282$, ,~cj31 ,~. Vai.Unlt.

900,00

180,00

720,00

20/08/2017

900,00

Total

18,00

Desconto

Total Bruto:

Comissão:

Total liquido:

Vendmento:

5 :s'i'

';~f'
:,~;j.
I., :J
I.

;~

Observações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados
obMgatoMamentepara a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para
que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação.
O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos

I'@J

3 4 567'i, ;2
',' 1/,

j~ t~," ;"
I. ~~'
I} :;,
):, ;,.

I~

Descrição
(tamanho/cor/posição)

/

~
:-:- f~an~.fÓ ConsoU

AlvoGI"" pUbYOdadee Propaganda

i/ /

Transmissão do desfile ao vivo e Festa do Colono e Motorista, com

apolo da Prefeitura de Carazlnho

Veiculação Spot de 30" da Festa do Colono e Motorista



NOTA FiSCAL DE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO
N0000004 N2 de controle: 007918 • SERIE A 1a VIA11:.)~~(Q)rn~

~FM 95.3
RAmo SOnrDlIDr rSPlIMOSO FMllDlI.

NATUREZA DA PRESTAÇÃO. Serviço

DATA DA EMISsAo 07108:'2017

CFOP:5.303

RAZÃo SOCIAL: Rádio Sociedade Espumoso FM UdaNOME Rádio Sociedade Espumoso FM Lida

ENDEREÇO: Avenida Ângelo Macalos, n' 246 - Centro

MUNiCípIO: Espumoso

UF:RS CEP: 99.400-000

CNPJ: 92.110.469/0001-00 INSCR. ESTADUAL: 041/0023485

UF:RS CEp:99.500-000

INSeRI. ESTADUAL: 0250106809CNPJ: 87.613.535/0001-16

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, n' 1264

MUN!cípIO: CARAZINHO

DISCRIf' ••.lINAÇAO DOS SERViÇOS VALOR

REF. :VEICULAÇÃO DE 50 SPOTS DE 30" 720,00

DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA E
TRANSMISSAO DO DESFILE AO VIVO DIA 23/07/2017
E FESTA DO COLONO E MOTORISTA COM APOIO
DA PREFEITURA DE CARAZINHO.
CONTRATO DE PUBLICIDADE NO: 5385

Vendedor: VERDI UBIRATAN DE MOURA

PUBLICIDADE NO PERIODO DE: 13/07/2017 A 23/07/2017

Numero do Contrato: 20717
Lei 12.741/2012 - Impostos: 23,53% = R$169,42

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO 720,00

Empresa de Radiodifusão ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, a1lnea'd' da Constituição Federal de 1988
NT SCI\,jç.c d(; '(;r':"~\./liC[Jçflo mojc:lo 21 (;JCfc)ji:) C8IH fL'nd,,:'.::JYl'ümúno c::w""énll~' 1CMS 1~5/,)3. Put; .::.<.ide.1':1.)'JOli (:-'1'1 17.12. 2C03

Cf\SE,DE,CÀLCULO DO ICMS I\LiOUOTA VALOR DO ICMS DI\TAOU FERíODO DAPRESTf\çAo

720,00 O O 30/08/2017

DADOS 1\:JICíONP&; RE.SERVADO.AOFISCO:

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION \L d631137e 1a 78a307f7708c8f29727bb6



Rádio Sociedade Espumoso FM Ltda
Avenida Ângelo Macalos, 246 - Centro
Espumoso - RS
Fone: 54-3383-3600 - Fax: 54-3383-3600
CNPJ: 92110469000100
LfderFM

Cliente: Prefeitura Municipal de Carazlnho
Autorização n° 5154
Agência: Alvo Global Publicidade e Propaganda

Tempo
30"
30"

Hora
08:20:23
09:21:22
11:45:31
13:03:39
16:38:51
07:52:46
08:21:35
11:00:58
13:19:18
15:24:09
08:07:47
10:28:48
12:09:25
14:44:23
16:18:31
07:16:58
08:18:03
10:07:59
14:04:54
17:48:22
07:47:15
08:21:19
12:11:48
13:01:29
15:52:22
07:14:23
08:24:15
09:10:47
13:53:50
16:24:01
08:50:26
10:54:13
11:43:35
15:42:20
16:27:15
09:34:59
11:37:09
12:05:20
14:49:15
15:20:38
08:21:21
11:02:15
13:36:35
14:35:44
15:05:42
07:39:07
08:07:27
11:29:37
15:29:35
16:34:36

Inserç6es: 60

Data
13/0712017
13/0712017
13/07/2017
13/07/2017
13/0712017
14/0712017
14/0712017
14/07/2017
14/0712017
14/0712017
15/0712017
15/0712017
15/0712017
1510712017
15/0712017
16/0712017
16/0712017
16/0712017
16/0712017
16/0712017
17/0712017
17/0712017
17/0712017
17/0712017
1710712017
18/0712017
18/0712017
18/0712017
18/0712017
18/0712017
19/0712017
1910712017
19/0712017
19/0712017
19/0712017
20/0712017
20/0712017
20/0712017
20/0712017
20/0712017
21/0712017
21/0712017
2110712017
2110712017
2110712017
22/0712017
22/0712017
22/0712017
22/0712017
22/0712017

Descrição
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'
FESTA DO COLONO E MOTORISTA'

30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
3D"
3011

30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
30"

[92 11 O 4691000 1-001
RÁDIO SOCIEDADE ESPUMOSO

FMlTDA.
Av. Ângelo Macalós, 246

L
CEP 99.400-000

eSPUMoso - ~ -1



[@ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5478

Agênàa:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
RazãoSoàal: Alvo Global Publicidade e Propaganda

CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social: Prefeitura de carazinho

CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Veículo/Fornecedor:
Jornal Visão Carazinhense
Razão Social :JORNALVISÃO CARA2INHENSEEDIÇÃO DE
JORNAIS LmA
CNPJ: 26.855.096/0001-63

••.........• J~rgeOuta
~rjgJGeral d' Govem

750,00

Total

750,00

150,00

600,00

20/09/2017

24/08/2017

Vai. Unft.

750,00

agosto/2017

10 11 ,~~:ti 14 15 16 17 18Ii~l'~ 21 22 23 24 25~6.ª7 28 29 30 31Qtd~

~> 1~4 1 ,;lf~~'j, >

~"'C, ':O}
~cgIS:~'w, ~ 1""0 'i

I 10,e

O':
1,1'i

I'. "0':":
O",

:O"C
'.0:>
Desconto

Total Bruto:

Comissão:

Total Líquido:

Vencimento:

Observações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente
para a AlvoGlobal até o dia OSdo mêsseguinteda veiculação,paraQueseja efetuadoo

pagamentodamesmaaté o dia 20 do mêsseguintea veiculação.O pagamento
somente será realizado após recebimento dos documentos.

nI)

./

dA
I

_c_~a.ndro.~soll
AlvoGIO," PUbllcldar e Propaganda

I I

Descrição
(tamanho/cor/posição)

Anúncio rodapé I Color I Indeterminado I 26x7,5cm



Número da Nota

PRESTADOR DE SERViÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Tributos
Ay Flores da Cunha 1264. CENTRO ICARAZINHO - RSICEpo99500000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

18
Folha 1/1

Código de Verificação

1e327a97

08/2017

Micro Empresa

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

Dentro do Municipio

21/08/2017 - 13:41

CARAZINHO

.\IIf

~

.'.'~•. "' ... ': .. ;j,::~; f ,

. ..

Data I Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

Razão Social
VISAO CARAZINHENSE EDICAO DE JORNAIS LTDA ME
Inscrição Municipal
103069
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1131 SALA B - CENTRO

CPF/CNPJ
26.855.096/0001-63

FonelFax Simples Nacional Inscrição Estadual
Sim

CEP Exibilidade
99500000 Exigivel CARAZINHO I RS

Inscrição Estadual
0250106809

aud itoria )ributos@carazinho.rs.gov.br

Email

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPj
87.613.535/0001-16

(54) 3331.2699

FonelFax

~azão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição
Municipal
94162
Endereço
AV. FLORESDA CUNHA, 1264, , CENTRO. 99500000 • CARAZINHO I RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 13.05 • Composição gráfica. fotocomposição. c1icheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5812301 • EdiÃ~Ã£o de jornais diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

REFERENTEA UM RODAPÉVALOR BRUTO R$ 750,00 COMISSÃO R$ 150,00 VALOR LIQUIDO R$ 600,00

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 600,00

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
0,00

ISSTomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
600,00
Valor Total da Nota (R$)
600,00

Alíquota %
2,00
Valor Liquido (R$)
600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS.e pode
ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

mailto:ributos@carazinho.rs.gov.br
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Quando apanhadas, lembram de chorar pela igreja, pela reli-
gião, pelos filhos, pela familia, pela honra. Evocam tantos anos
sem nunca terem sido apontadas, Por certo, com esses compor-
tamentos dizem que ser ilíbadas, somente pelo fato de que não
foram pilhadas anteS. Já vimos muitos filmes desses: Autorida-
des ilibadas se desmanchando em choro. Lágrimas de crocodi-
lo. Não que tenham honra, é só pelo falO de serem f1agradas.

Assistimos, sutilmente, a devassidão de carãter vingar. Alguns
nem se reservam mais. Quebram as regras impunemente, as.
sim, às claras, com a facilidade que têm uma desculpa esfarra-
padas para cada ocasião.

Pessoas~assim, mesmo quando confrontadas com a consciên-
cia do correto, se auto-convencem que, minimamente erraram.
Mentiras,- para si mesmos, são amplamente toleráveis, afinal,
eles têm seu prôprio código de ética. Nessa ôptica as transgres-
sões, desde que proveitosas para si, são permitidas. Também,
são permitidas as grandes, desde que elas Iião sejam desmas-
caradas.

Periodicidade: Semanal
o I",nol n~o se ,,,spon!.<lt>d;'d por CQnCl!,t,,~l! UPI,,;oes, "mil,(jAS ••.•"
colunas i1ss,,,,,rlas e malérl<'s dovulgadllS en, anunClOS puIJl1cados
SeMo de respo"~at>lidade do mes,no
Av, Flores da Cunha 1131 sala 02 Cep_ 99500-000 Caraz'nholRS

Há um tipo de pessoas que criam uma regra de conduta, pró-
pria, parlicular. Essa regra, somente, obedece a idéia concep-
tiva dos sé os mentores. Para elas é possivel ter uma ética
personalissima. Essa regra é tão versátil e mutável quanto o,
humor. matinal dos rançosos. Imaginem uma ética de ocasião.
Uma regra ética para cada situação e interesse. Pois esse tipo
de comportamento e convicção pessoal, de conduta oblíqua, é
mais comum do que pensamos, Basta observar, pequenoscom-
porlamentos, que veremos, todos os dias, vicejar esse tipo de
ética sombrosa, Os que pensam e assim agem, considerando
qu_eas pequenas transgressões comportam a tolerãncia - em
seu auto julgamento' como desregramentos aceitáveis e.aco-
modáveis, são os mesmo que loleram, quando de seu interesse,
oscrápulas criados.

O descaramento chega ser arrogante. Em franco deboche che-
gam tripudiar de nossa inteligência. Quebram as regras impu-
nemente assim, como têm uma desculpa esfarrapadas para
cada ocasião,

Incrível que esses seres, ao tempo que admitem sua êtica torpe,
ocupam-se, com afinco, em denegrir e desacreditar os que ain.
da guardam reservas morais e valores dignos. Ultrajar o justo
é a infãmia do próprio de trator, mas poi aqui, relativizamos e "
permitimos até isso. Enquanto se reúnem, às escondidas, tra.
tando com suspeitos que cultivam a vileza de caráler, urdem
tramas para os jeitinhos. Algo de Brasil nisso?

Cidadania Plena
Advogado Wilson Moreira

OAB/RS 50.304

A REGRAPARTICULAR

Diretor: Gilmar Fernandes
Redação grupo visão:
BrendaRodriguês ,Juliano Panazzolo Fone/~ax: (54) ~329.5937 ou (54) 96724694
e Gilmar. ~vlsaocarazlnhense,com.br

gad)ornal@holmall,com

JOGO JOGADO Ã VISTA
Há quem cogite até, uma prorrogação do atual
mandato. Possivel. sim, depois de tantas nego-
ciatas e dos precedentes, por certo é uma hipó'
tese não muito remota. FHC, todos sabem jogou
esse jogo ao obter do "isento congresso" a ree-
leição. Lembrem, não exista reeleição, foi num
momento conturbado, como o que vivemos, que
o governo apostou todas as fichas e aprovou a
emenda Constitucional. Outra possibilidade seria
o tal "distritão", jogada marcada para reeleger os
mesmo figurões. De qualquer sorte esse governo
está refém de seus próprios métodos. O preço já
sabemos quem vai pagar. Farra de eleição quem
paga é o povão.

DESCULPASANÔNIMAS
A criatividade politica para salvar a pele é algo
inacreditável. Pois o PSDBresolve pedir desculpas
pelos seus "erros". Ninguém entendeu nada, pois,
ao inaugurar um pedido de desculpas anônimas,
sem dizer a que se refere, causou mais espanto e
admiração do que, propriamente, a redenção. Pelo
que entendi deve ter pedido desculpas em nome
de todos e por tudo que fez. Logo, generalizou
quanto aos seus filiados, inclusive, e por vãrios
males. Sim, deu oportunidade para pensarmos em
todos os males. Me desculpe se eu errei contigo,
assim genérico soa muito cômodo, mas também,
irresponsável. Estaria o partido autorizado a lan.
çar o nome de todos assim, como errantes? Gene-
ralizando para acobertar os verdadeiros errantes.
E mais, qual a finalidade de pedir desculpas gené'
ricas, anônimas? Inusitado.

FALTOUNOMINAR
A briga exala inleresses, isso todo mundo já sabe.
Não é de o hoje que Aécio Neves caminho na con-
tramão do partido, em plena campanha Presiden-
cial de José Serra e de Geraldo Alkmin, tanto que,
no afã de se eleger em Minas Gerais, inclusive,
Aêcio, coligou. se com o PT. Mais, o racha é notó'
rio entre os que querem mamar a última gota do
atual governo e os que pensam em se descontami-
nar para posar de renovação na próxima eleição.
Harmonize tantos egos. Por isso e que o pedido
de de"sculpas não aponta nem os erros nem seus
protagonistas, parceiros, ou ciscos no olho.

Como "Rlhos de Deusu
temos que tentar todos os dias

sermos mais
parecidos

P .1~ como OI.
UEféSioS 5:1-2~

NÃO É A MAMÃE
Esse bordão era usado para por Baby, o nené
da Familia Dinossauro. Pois um vereador tro.
cou de acompanhante. Agora não é mais na
namorada é a mamãe que pousou com ele em
Porto Alegre. Tipica emenda pior do que o
soneto. O remendo ficou grotesco. Continua
confesso de ter usado recursos da Cãmara
para o pernoite de terceira pessoa. Faça como
do Dino pai ao Baby: Diga papai, e ele diz: não
é mamãe. Confusão? Pode ser esse objetivo
do vereador, mas o certo é que se enterra cada
vez mais. Cassação"? Pode?

REVANCHISMO?
Tem umas de doer. A obrigação de quem lida
(om a coisa pública é denunciar quando sabe
de algo irregular. Guardar para si é omissão.
Guardar para si para utilizar quando conve.
niente é sordidez. Usar (omo moeda de troca
é corrupção autêntica. Não é? Então é extor.
são? Decidam se corrupção ou extorsão:: " ato
(ie obrigar alguém a tomar um determinado
comportamento, por meio de ameaça ou vio-
lência, com a intenção de obter vantagem,
recompensa ou lucro. É crime tipificado no
artigo 158 do Código Penal 8rasileiro". Se as
pessoas sempre há má intenção.

PISANDOO NO PESCOÇO
Pois o Presidente de não se deu por satisfeito.
Não se limita ao jogo bruto das cartas marea.
das que dispôs para afastar e obstruir a inves-
tigação e o processo contra ele. Sai caçando
as bruxas. O tiroteio contra Rodrigo Janot é
algo surreal. Quer a suspeição de Janot, por-
que, em tese "o Procurador Geral extrapola
os limites." A petição vai além, dizendo que
Rodrigo deve ser afastado sendo substituido
"pelo substituto legal. isento e insuspeito." Na
verdade quer desacreditar Janot. Essa tática
é tão manjada que chega a enojar. Enquanto
isso o Presidente, sem qualquer pudor, recebe
a futura Procuradora Raquel Dodge - apôs as
22 boras - fora da agenda, seu Palácio Jaburu,
"para tratar da agenda de posse da Procurado.
ra". Essa mesma que assumira todns os pro.
cessos, inclusive contra o próprio Presidente.
Claro tudo muito isento e insuspeito. Mas vai
cortar uma lenhas.

Pitacos com [Q)trCOlli1es Vallli1tt

2 ~ Visão Carazinhense
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ESPORTE

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE
CAMPO DE CARAZlNHO

CATEGORIA DE VETERANOS - 2017
Apenas um jogo na rodada em virtude do domingo dia 13 de agosto, ser come-

morado o dia dos pais, apenas um jogo foi realizado no sábado dia 12 de agosto no
Estadia do Glória, valido pela abertura da 9" rodada do Campeonato Municipal de
Futebol de Campo de Carazinho Categoria de Veteranos.
9" RODADA - TURNO (INICO - 1" FASE
estúdio do Clória:E.C. IIl1i;;o da Sommer 00 04 A.F. WINCKLER
Gols: Clóvis José Lucas (üZ), Pedro Ribeiro 101) e Vanderlei de Souza (Ol)
O Complemento da ()" rodada do certame, será realizada no próximo domingo dia
20 ele agosto, onde. estarão aconlecenclo os seguintes jogos:

. ')" RODADA - TUI{NO ÚNICO - I" FASE
DOMINGO DIA ZO/OR/ZO 17 - II()RARIO ús 09h30 minutos com 15 minutos de

tolerância

Estadia do Floresta: E.C. FLORESTA EC. VILA NOVA

~ Visão Car.azinhense 11

Giro Esportivo com Juliano Panazzollo

SERCESA SUB - 7 CONQUISTOU TÍTULO NO FUTSAL
. Através desta coluna, quero parabenizar a
equipe sub - 7 da Sercesa, que no sábado dia
'12 de agosto, esteve na cidade de Ijuí - RS, e
conquistou a la Copa Big Esportes de Futsal
categoria Sub-7. Sem dúvida, uma campanha'
maravilhosa.' Venceu todos os seus jogos, ter-.
minando esta copa de modo invicto. Parabéns
aos'atletas, comissão técnica e dirigentes, por
esta brilhante conquista.. .

Folga na rodada: E.C. GLORINHA

SERCESA SUB-7 CONQUISTA TÍTULO DE
FUTSAL

Realizou-se no sábado dia 12 de agosto, na cidade de Ijuí, tendo como lacaio Gi-
násio Walter Müller, a I' Copa Big Esportes de Futsal categoria Sub-7. A Sercesa
esteve participando com a referida categoria, atendendo à um convite da organi-
zação do evento. Além da agremiação carazinhense, também participaram, ACF de
Ijui, GBM de ljui, Bola para o Futuro de Santiago, Bola Brasil de Uruguaiana e Co-
meta de Panambi. A equipe da Sercesa, teve excelente desempenho nesta Copa Big,
sagrando-se Campe;; Invicta da mesma. Confira como foi a campanha da Sercesa:
Sercesa OI x 00 Cometa, Sercesa 04 x OI Bola Brasil, Sercesa OI. x 00 ACF,
Sercesa 04 x 00 Bola para o Futuro e Sercesa 04 x 02 GBM. Ainda o elenco cara-
zinhense, revelou o atleta destaque da copa, João Dias, e o goleiro menos vazado,
Lucas Haubert Schussler. A equipe campeã contou com os seguintes atletas: Ar-
tur da Rosa, Cainã Maier, Lucas H. Schussler, Bruno Schussler, Renato Magalhães,
Augusto Koch, Gustavo Kunrath, Emanuel Kunrath, João Dias, Wiliam Anschau e
Weslley Anschau. A Comissão técnica foi formada pelo Professor e Técnico, César
Severo, Massagista-enfermeiro, Marcelo Dias e Coordenador da categoria, Emerson
Kunrath.
A equipe Sub - 7 da Sercesa, através de seu Coordenador, Emerson Kunrath, ao

final do evento, parabenizou a toda a equipe pelo brilhante desempenho e também
fez um agradecimento especial a lodos os colaboradores da agremiação, que via-
bilizaram esta viagem do elenco até Ijui.

BARBEARIA DOMINGUES
A Barbearia Domingues, localiza-se na Rua

Alexandre da Motta, e conta com atendimento de
seu proprietário Álvaro Domingues. Cortes de ca-
belos Masculino, Feminino e Infantil. Também dis-
põe do serviço de afiação de alicates e cópias de
chaves. Atendimento de Segunda-feira à Sexta-fei-
ra nos seguintes horários: Manhã: 08h30minutos
ás 12:00hs e à tarde das 13h30minutos até ás 18hs.

DECISÃODASEGUNDADIVISÃO _
, . Também gostaria de parabenizar ao E.C.1
:União da Vila e Benfica S.C., por suas campa-,
lnhas no Campeonato Municipal de futebol dei
lCampo de Caraiinho da Segunda Divisão destej
,ano. Com todos os méritos, obteram o acesso!
1ao próximo certame da Primeira Divisão do]
i nosso Jutebol amador, e agora esperam para'
decidirem o título no dia 17 de setembro no~
Estádio Paulo Coutinho. As duas agremiações,
com certeza esperam contar com todos seus

.
a.t.le.tl!;s.pa,faestade~isão que tem caráter único;
ou seJa, apenas um Jogo.~_ ... "" '

E.C. SÃO SEBASTIÃO

E.c. PALMEIRAS

LC. NACIONAL

Estúdio do Rodoviúno: E.c. RODOVtÁRIO

Estúdio do Glória: A. OURO PRETO

Campo do Glórinha:LC. Novo Ouro Preto
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rem com responsabilidade
o desafio de dar sequência
a essa história", ressaltou,
em nome da direção da co-
operativa. "Este seminário
e muito importante porque
prepara essas crianças e
adolescentes para serem lí-
deres adultos", ressaltou o
conselheiro Representante
dos Líderes de Núcleo da
Região Dois, Milton Antô-
nio MarquclIi, falando tam-
bém em nome dos colegas
do Conselho de Represen-
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achou mais importante a
forma como a cooperativa
auxilia o associado. "A Co.
trijal ensina as pessoas a se
ajudarem", disse. O inves-
timento na liderança mirim
mostra o compromisso da
cooperativa com as futuras
gerações, enfatizou o vice
-presidente, Enio Schroeder,
na abertura. "Essas crianças
e esses adolescentes são o
futuro da propriedade e da
família. Precisamos prepa"
rá-Ios desde já para assumi-

[ill~

OOIGB~

das pela Cotrijal entre janei-
ro e fevereiro de 2017, São
39 líderes mirins, com idade
entre 7 e 16 anos, represen-
tando 15 muniCÍpios.Lucia-
no Pedro Klesener Araldi era
o mais novo da turma. Aos
7 anos, chegou cheio de ex"
pectativa e não hesitou em
sentar nas cadeiras da fren-
te para poder acompanhar
a programação. O garoto
revelou que vai ser agricul-
tor, a exemplo do pai. Das
informações que recebeu

o
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Vida Farmácias
A Farmácia da Aline em Coqueiros do Sul

Conheça algumas ofertas do
nosso encarte de promo~ões.
válidas do dia 0118/2017 á
15/9/2017 :
Chá do Sol por R$ 33,90. as
cápsulas do Chá do Sol R$39,90
Desodorante Rexona masculino
e feminino R$13,85
Carga GiIl.lt. Mad13 cj 2 uni.
dades R$ 15,99
KitCreme Denlal Colgate
Sensilivo PRO-Alivio. Tolal12
Coan MinI R$ 9,69

."',,",... KitPanten. Shampoo 400011•
,,~,,~••••""', Condicionador 200ml R$18,99

Na linha infantil (Onfira os
noVOSIkbadores d.lIandol1ll
R••••• iveis 'lida Fannààas R$

• 19.90
Fralda 5.E.A.(P 70, M 66, G60.

,:: XG56) R$ 39.90
•..•••••• lenço Umedecido 5.E.A.40000.

, R$13.9O
i Estas. outras Promoções V<KÕ
: enconlrã na 'lida Farmácias

Coqueiros do SuL
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Um dia para aprender a
importância da cooperação
e o que ela representou para
a Cotrijal nos 60 anos de
existência da cooperativa.
Foi com esse objetivo que
a CotrijaI realizou o 110 Se-
minário de Líderes Mirins,
nesta quinta-feira, 27, na
Associação dos funcioná-
rios, em Não-Me-Toque. O
tradicional evento ê aguar-
dado com ansiedade pelos
líderes, eleitos durante as
reuniões de núcleo realiza-

Cotrijal investe na formação de líderes mirinsr .....•.TI .- talHes, Rove11l1ucla OonedaIJ • (RegIão Sede), e Jose Vai,"r~.,'" 1 Kapptlull (Região Um), c do
.',~~.~'.T=' •. ~ ~" ' ,,' 'i conselheiro de Administra-
"",: ,~~~. ' , , . _ ' ção. Orlair Sandro Nieno\\'.
"'i~"~ . '. . 1,iIb t J todos presentes no evento,

, . '",l!4'\~, PROGRAMAÇÃO INTERA.
't TIVA. A programação do se-
!.! minário foi conduzida pela

professora Ardála Ozelane
.; de Lima e envolveu ativida-

des que resgataram a histó-
ria da CotrijaI c estimularam

, a reflexão acerca da impor-
tância da cooperativa para
os associados. No início, ,\
gerente de Desenvolvimen-
to Cooperativista, LeUa "'.Ier-
lins, conduziu o grupo por
um túnel formado por pai-
néis (um fotos registrando
importantes Illomentos de
cada década comparados
C0111 a situação aLUal. "Foi

uma rica integração e mos-
trou o interesse dos líderes
mirins em conhecer mais
profundamente a coopera-
tiva e o seu compromisso
com o associado", avaliou.



R$ 680,00

R$ 7.705,00

2x2m
Impressão banner 2x2m com tripé

Relatório de Investimento Prefeitura Municipal de Carazinho - Agosto/2017

Produção

14/08/2017 CentrGraf

Data Veículo/Empresa Descrição Tamanho Valor27/08/2017 Revista Lideranças Anuncio "Desenvolvimento"
21x28cm R$ 2.500,0014/08/2017 Jornal Correio do Povo Anuncio caderno Correio Mais Interior 26x17cm R$ 2.875,0018/08/2017 Jornal Visão Carazinhense Anúncio rodapé
26x7,5cm R$ 750,0013 a 23/07 Rádio Lider 50 spots 30" ITransmissão da festa do colono e motorista 30" R$ 900,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 121/2017

Origem: Processo Licitatório nO00412014. Tomada de Preços nO001/2014. Contrato n° 17712014.

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.

CONTRATADA: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nO
07.001.536/0001-70, estabelecida na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, número 144, sala
301 A, Cidade Alta, na cidade de Bento Gonçaives/RS, CEP 95.700-000, telefone (54) 3452-64461 (54)
9 8418-0267, e-mail aliandro@alvoglobal.com.br.atravésdeseurepresentantelegal.Sr.Aliandro
João Consoli, inscrito no CPF sob nO955.591.080-49.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO177/2014 tem por finalidade a prorrogação do
prazo, com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal nO8.666/93, conforme Memo n° 005/2017 emitido
pela Secretaria Geral do Governo.

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO I
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação do prazo em 60 (sessenta) dias, a

contar de seu vencimento, iniciando em 30/09/2017 e finalizando em 28/11/2017.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 21 de setembro de 2017.

, M.~~l:lnffihMUNICIÍ'"Í'"
DF. C r.:'.'.;::'.;.Y.'

2 q SET 20\1

Aditivo n° 121/2017



MUNiCípIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Esta nota fiscal não foi assinada digitaimente.

ll'
Página 1/2

Número do RPS Número da nota

1324

Data da emissão da nota
• 11/10/201708:50:31

Data do fato gerador

11/10/201708:50:31

Código de verificação
ZG3KNXA1S

Celuiar:

Inscrição estadual:

Site:

UF:RS

Telefone:

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 / Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municipio: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão sociai: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 , Inscrição municipal:

CEP: 99500-000

'Complemento:

Municipio: Carazinho

E-mail:

DISCRIMINA ÃO DOS SERVI OS
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo ('lo) ISS

400,0000 400,00x3,00 = 12,00

1.600,0000 / 0,00x3,00= 0,00

400,0000 / 400,00x3,00 = 12,00

1.600.0000 ~ 0,00x3,00= 0,00

400.0000 / 400,00x3,00 = 12,00

2.300,0000 " 0,00x3,00= 0.00

Reembolso NF. 001.239- Ref. veiculação de mídia no Jornal
Correio Regional (Francisco Campos - ME) - Setembro/2017

Comissão reI. veiculação de mídia no Jornal Correio Regional -
NF.001.239

Reembolso NF. 33- Ref. veiculação de midia no Jornal People
(Silvana Xavier da Cruz) - Setembro/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal People - NF. 33

Reembolso NF. 001.247- Ref. veiculação de midia no Jornal
Correio Regional (Francisco Campos - ME) - Setembro/2017

. Comissão ref. veiculação de midia no Jornal Correio Regional -
NF.001.247

Reembolso NF. 062813. Ref. veiculação de mídia no Jornal
Correio do Povo (Empresa Jornaíistica Caldas Junior LIda) -
Setembro/20 17

1.600,0000 1.0000

400,0000 1,0000

1.600,0000 1,0000

400,0000 1,0000

1.600,0000 1,0000

400.0000 1.0000

2.300,0000 1,0000

1.600,0000 •• 0.00x3,00= 0,00

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Correio do Povo -
NF.062813

575,0000 1,0000 575,0000 " 575,00x3.00 = 17,25

Parcela Vencimento Tipo

113/11/2017 Aprazo

Valor (R$)

8.848,37

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

RETEN ÕES FEDERAIS

Valor bruto = R$.8.875,OO Valor liquido = R$ 8.848,37

PIS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0.00

IR

R$ 26.63

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

~
RECEBIDO

Códigos dos serviços:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
1 9 OUT zon

~SOURARIA

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNiCípIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 2/2

Número do RPS Número da nota

1324
Data da emissão da nota

11/10/2017 08:50:31

Data do fato gerador

11/10/201708:50:31
Código de verificação

ZG3KNXA1S
PRESTADOR DE SERVI OS

Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

CEP: 99500-000

Complemento:

Município: Carazinho

E-mail:
UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

alar aproximado do tributo federal- R$ 238,74 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 50,06 (2,82%) , com base na Lei
12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto N° 7.131/2010.
Situação desta NFS-e: Normal

Natureza da operação: Tributação no municipio
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduções(R$}

7.100,00

OUTRAS INFORMA ÕES

Base de cálculo(R$}

1.775,00

Valor ISS(R$}

53,25

li!=l!l ',-
Verificar autenticidade

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


Relatório de Investimento Prefeitura Municipal de Carazinho - Setembro/2017
Data Veículo/Empresa Descrição Tamanho Valor

09/09/2017 Jornal Correio Regional Anúncio rodapé 26x12cm R$ 2.000,00

16/09/2017 Jornal People Anuncio 1/2 página 26x17,5cm R$ 2.000,00

23/09/2017 Jornal Correio Regional Anúncio rodapé 26x12cm R$ 2.000,00

11/09/2017 Jornal Correio do Povo Anuncio 1/2 página 26x17cm R$ 2.875,00

R$ 8.875,00
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[@ ALVOGLOBAL
Autorização nO: 5554

Cliente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNP]: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Veículo/Fornecedor:
Jornal Correio Regional
Francisco de Campos - ME
CNPJ: 89.785.638/0001-99

Agência:
AlvoGlobal publicidade e propaganda
Razão Social: Alvo Global publicidade e propaganda
CNP]: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Descrição
(tamanho/cor/posiçãO)

Anúncio rodapé caderno especial Cooperativa Cotrijal I
Institucional I 26x12cm I Colar

1 4 5 6 7

setembro/2017
8 lá~.;10 11 12 13 14 15 ',',' 18 19 20

kii;h.
lii:1 "
Il*~i

21 22 ~3 2~ 25 26 27 28 29

.i•. ,1\
'.'.':,\.'

i~'i

14/09/2017

;:Qtd~'lVai. Unit.

2.000,00

Total

2.000,00

~:0"U..J' --

.../ ~
" V

--:¥drOC~~
AlvoGIObrublldd1e e Propaganda

I

~ Jorg:J.utra ./
seu ~~, eral de ove"f

Observações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

Anota, o boleto e o comprovante de veiculaçãodevem ser encaminhados
obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação,para
que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação.

O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos.

Desconto

Total Bruto:

Comissão:

Total Liquido:
Vencimento:

2.000,00

400,00

1.600,00

20/10/2017
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SÉRIE: 1

.bemos de FRANCISCO DE CAMI'OS-ME os prod1ltoslse~ romtantes da NFe indicada ao lado

'.DE;;;RE;;;C"'E;;;BlME1'I1U=~:------rrrlD;;;ENI1I'I=;;;CA=l;K""O"'E;;-ASOlNA==1URI\.="-;::llO,,"=REC::;;.B"'EllO=R::----- -1

DATA DE EMISSÃO
11/09/2017

DATA DE SAJDA
11/0912017

HORA OE SAJDA
08:27:00

VALOR TOTAL DOS PROooros
1.00000

VALOR TOTAL DANOfA FISCAL
1.600 00

000
000VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

0,00 000
INSPORTADOR I vOUJMES TRANSPORTADOS

[ OFRETE

TIFlCAÇAO DO £MrrENTE DANFE
111111111 "1'1~1111lI111I~1I1~111"11~I

I

FRANCISCO DE CAMPOS-ME Docwnento Auxiliar da

RUA PEDRO FLECK 185 Nota Fiscal Eletrônica

CENTRO - 9947l1-OOO O-ENTRADA m CRAVE DE ACESSO

Nao-Me-Toque - RS l-SAÍDA 1
4317098978563800 0199 5500 1000 0012 391410302246

FONE; (54)3331-1883 I FAX: (00)OOOO-OOOO
Consulta de autenticidade no portal nacional

N. o 000.001.239 da NF-e www.nfe.fazendagov.brlportaI ou

lrandscodeeampos@eOtTeioregloDaln.COnL sÉRIE l-FOLHA UI no site da Sefoz Autorizadora

URUA DA OPERAfflO

PRarocoLO DE .wroRf~ODE uso

ESTACA0 E SERVICO INT
143170151 231811/09/201708:27:33

i~08E506UAL

IINSCR1ÇAOESl'ADUAL DO SUBST.1llIBUI'ARlO 189~185.63810001-99

ME { RAlAO SOCIAL
FRETE POR CONTA ICODIOO ANIT IPLACA DO VEICULO UP CNPlICPP

9-8EM FRETE

O£R£ÇG
MUNICIPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

OOS DOS PRODUTOS I SERVICOS

:óDlGO DESCIUÇÃO 00 I'RODUTO f SERVIço NCM!llU a;o CFOP IJNID QUANT. VALOR VALOR DESC'Vo B.CÁLC VALOR VALOR ALIQ. ALI

SI< UNITÁlUO TOTAL 00 ICMS ICMS IPI ICMS IPI

000007 Anurn:ioinstitnQonoI. 26><12cmIrodopc 49029000 030ll 5933 UNO 1,00 2000,00 2.000,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• publiaIdo no Concio Rcgion>IespocioIdos 60 ...,. da
Cotrijal. dia 9 de """"bro de 2017 - Conf<mnc"-
m4

I

~

~/
/I O- e~O

~~;(
(

~

G 'Õ

::.~C{.

DADOS ADICIONAISINFORMA ESCOMPLEMENTARES RESERVAOOAOFlSCO

IJQCUMENYOFISCAL EMITlOO POR ME ou EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA olREl1O A CREDrro DE

ICMS OU ISSON. LEI COMPLEMENTAR 12J/2006.

http://www.nfe.fazendagov.brlportaI


Francisco Sérgio Turra - Presidente da ABPA -
Associação Brasileira de Proteína Animal

A Cotrljal, em 60 &DOS de atividades, nio conquistou apenu elevado número de
usodados e preciosa falia no mercado. Conquistou, de forma eapeelal, 118noP1\8
simpallu. Os nossos coraçõea. Ajuda a construir o Brasil que todos queremo. IH!m

esquecer do bem-estar dos que nela confiam. Dos que dela dependem. Parabmsl

SÁBADO, 9 DE SETEMBRO DE 2017. 7Geral

Cotrijal Uma instituição nutrida
por competência e efetiva seriedade

,.~~~t~\~\~\\~~,,\~~\.\
':I
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Estudantes do La Salle se destacam
em avaliação do Mind Lab

Canarinho
o Canarinho perdeu de

Ox2, para o Estrela Vermelha,
dia 26 de agosto, em Mormaço.
Mostraram-se em campo ini-
ciahnente: Vânius, Nego, Ari-
nei, Egon, Alexandre, Cadore,
Edmilson, Marcos, Cleber,
Gregorye Jadir. Tiveram chan-
ce nas substituições: Gilberto,
Vagner e Fábio.
Em Espumoso, sábado pas-

sado (2/9), o Canarinho bateu
a AESA com escore de 6x5.
Os gols foram assinalados por
Ramoel (2), Ronaldo, Décio,
Anderson e Sérgio. O treinador
confiou no inicio em: Vânius,
Nego, Arinei. Egon. Jadir,
Cadore, Edmilson. Anderson,
Décio, Ronaldo e Ramoel. De.
pois experimentou os reservas:
Gilberto, B2 e Sérgio.

~

A proposta de Metodologia Mind Lab iniciou, no
Colégio La SaUe de Carazinho, através de um trabalho
experimental na metade de 20 15.Neste ano, apôs levan-
tamento leito entre alunos, colaboradores e famílias, o
programa passou a integrar o currÍCulo representando
desafios e transformando, através dos jogos de tabuleiro,
maneiras de pensar e refletir a aprendizagem.

A Mind Lab é uma metodologia inovadora que tem
alcançado resultados altamente positivos, ao redor do
mundo, no desenvolvimento de habilidades cognitivas,
emocionais e éticas em crianças e jovens na faixa dos 4
aos 18anos. A metodologia baseia-se em três pilares fun-
damentais: Jogos de Raciocínio, Métodos Metacognitivos
e Professor Mediador.
a conceito central da metodologia é que os jogos de

racioCÍnio servem como uma ferramenta educacional
muito poderosa. Isto porque contribuem para o apri-
moramento de habilidades cognitivas p nara a criação de
uma consciência do processo de pen,,_ .•c:nto.

Jogos de raciocínio também ajudam o aluno a lidar
melhor com situações emocionais e sociais. A experiência
de jogar, que está no centro do programa, é prazerosa,
cativante e empolgante. Assim gera grande motiva~ão e
entusiasmo entre as crianças e os jovens - o que serve de
base para um processo de aprendizagem mais abrangente.

Em uma recente avaliação que envolveu 240 estu-
dantes do ensino fundamental foram considerados os
seguintes critérios: compreensão das regras dos jogos,
assimilação de estratégicas, conceitos e métodos dos

I
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Média de avaliação do Colégio La SalIe
está acima da obtida pelas demais
institl/ições participantes do programa

jogos e a aplicação no dia a dia. O desempenho médio
do Colégio La Salle ficou em 76% - acima da média das
demais instituições que aderiram ao Mind Lab no Brasil
(que é de 69%).

O melhor desempenho dos estudantes lassalistas
está concentrado na competente "aplicação no dia a
dian • quando o destaque para esse item e a extrapolação
das estratégias e dos métodos para situações do dia a dia
(transcendências).

Além das metodologias aplicadas no programa, com
os estudantes da escola, o envolvimento das famílias é
fator muito importan.te para o desempenho das crianças
e dos jovens. A pesquisa revela, ainda, que o engaja.
mento permite potencializar o desempenho do aluno
no ambiente escolar e na vida. (Lucas Gabriel Lopesl
Assessoria de Marketing do Colégio La Salle)

Leo Clube Carazinho Centro faz
campanha de conscientização

Setembro é o mês dedicado a prevenção do suicidio. O Leo Clube Cara-
zinho Centro está desenvolvendo, em razão do chamado Setembro Amare/o,
campanha de conscientização sobre a importância da saúde mental e da
necessidade de buscar ajuda, terapêutica e psicolôgica, quando se detecta
algulll transtorno.

ATIVIDADES
Foram JistribuiJas, dia 3 de setembro na Praça Albino HilJebrantl, por

integrantes tlo Leo Clube Carazinho Centro, caixinhas de remédios, recicladas,
com balinhas e uma "bula".A "bula" continha uma lista com "doze hábitos que
podem mudar sua vida': Entre os itens: adoção de animais e a participação
em ONG's (Organizações Não Governamentais).

Na página no Facebook do Leo Clube - https:/lwww.facebook.com/
LeoClubeCarazinho/. estão sendo postadas informações sobre os principais
transtornos e distúrbios mentais. Entre eles: depressão e ansiedade. O Leo
Clube CarazinhoCentroestálocalizado a Rua 15de Novembro. 1155/Vila RiCi!".

Integrantes do Leo Clube CanlZÍlrho Ccntro
diSlribuímm caix;ll1las dc remédio recidadils

o município de Carazinho se abre para quem se dispõe a garantir progresso. Por
essa razão tem elevado apreço pela inestimável parceira Cotrijal. É uma instituição que,

há 60 anos, promove o desenvolvimento sem esquecer o bem-estar das pessoas.

A Cotrijal faz muito bem para Carazinho.

Carazinho
PODE IW\S

http://https:/lwww.facebook.com/
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data, 30/8. No programa consta a 5" Sinfonia de
Beethoven. Agende-se!

lago Chapuis
e sua voz
'1oe Cocker"
inconfund{vel

pessoal e ir para casa. Para minha surpresa ele veio
com o Jabel Bratz. Ai pensei... Já era! Vou ficar. E
valeu a pena. Que show, que repertório, que voz
e que guitarrista. Uma dupla afinada que passeia
entre o rock clássico, mas sente-se à vontade no
blues. Ê tudo que eu quero ouvir quando estou de
folga. Valeu garotos!

iteroNAI.

54-3331-1883
54-99614-3040

o contrabaixo acústico foi a atração principal
no concerto de câmara no sábado (26/8), No
palco o maestro Fernando Cordella (cravo) e
o doutor Alexandre Ritter (contrabaixo). No
programa peças de autores do século XVlII, que
não figuram entre os mais conhecidos do grande
público, mas que de modo algum impediu a
virtuose dos músicos. Na plateia um público
seleto e atento às improvisações no contrabaixo.

Nem o atraso do início nem o longo intervalo
foram suficientes para tirar o brilhantismo do
dueto. O próximo concerto da OSINCA já tem

Tenho um amigo em Passo Fundo que acho a
cara do Frank Zappa. Para o lago eu digo que ele
tem a voz do Joe Cocker. Guardadas as devidas
proporções, é claro. Nos dois casos, diga-se. Mas a
noite de sábado estava agradável e lembrei que fazia
tempo que não ouvia a voz rouca e rasgada do lago.

Pensei em pedir para ouvir "Ventilador" ou
"Pare de Fumar': .. Tirar uma foto para arquivo

Na opinião deste colunista. Jabel Bratz é o melhor
guitarrista da cidade ... Quiçá da região ...

Geral

Professor
de História,
Duda
Calvin
está
terminando
doutorado
sobre a
indústria
fonográfica

Livros para Leitores.

EDITO'RA

osdezmelhores

IL Contrabasso

.REGIONAL
vvvvvv.correioregionalrs.com. br
O SEU JORNAL COM MUITO MAIS ABRANGÊNCIA

RUA GENERAL NETTO. 117/SALA 20 I/CARAZINHO - RS

os funcionários, colaboradores, oficineiros,
patrocinadores e quem mais esteve envolvido,
de alguma forma, nestes dez anos. Que venham
mais dez, mais vinte, mais trinta, mais ... P.S.:
''Ajude enquanto estas crianças estendem suas
mãos vazias, pois quando estiverem portando
uma arma, será tarde':

DuArt&Cultura

•••tllldaiS
Produção de Vldeo

IVídeos para a sua empresa alcançar mais.1

/llbano!
~ 'IVIÓ'VE'E3~

. NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS ~.,

8 - SÁBADO.9 DESmM8RÓ DE2017

Yacamim - 10 anos
Todos nós sabemos que as

crianças atendidas peIo Pro-
grama Yacamim são chamadas
de estrelas. Mas nesta come-
moração de dez anos quem
merece brilhar é a sua ideali-
zadara: Vera Suckau. São dez
anos à frente deste projeto ...
Dez anos vencendo pequenas
batalhas diárias ... Dez anos de
persistência obstinada ... De
algumas frustrações, sim, mas
de muita perseverança.

Já falei, aqui mesmo nes-
te espaço •.da minha admiração pela minha
ex-professora de biologia e, sem querer rasgar
muita seda, reitero essa admiração por mais
esse trabalho abnegado. Deixo meu apelo para
que a comunidade perceba a importância do
programa e contribua sempre, de todas as
maneiras. Parabéns, Vera! Parabéns a todos

Este foi o tema da palestra show de Duda
Calvin, vocalista da banda Tequila Baby,sexta-
feira dia 25/8. Doutorando em história, Duda
apresentou a discografia da banda, dando uma
ou duas "canjas" de cada disco, contou casos
e causas peculiares sobre cada produção e fez
um paralelo com a indústria fonográfica bra-
sileira, desde os anos 2000, com a mudança do
LP (Long Playdevinil) para o CD e a partir da
chegada da internet, tema de seu doutorado.

Com muito bom humor e participação
do público, falou da interdisciplinaridade da
vida, bem como o quão ela pode ser surpre-
endente. Infelizmente perdi o show da noite
anterior aqui na cidade, mas haverá outras
oportunidades.

Agradeço pelo autógrafo Duda e... Lets go
Rock'n roUl

Economia criativa

(54)33315115

• alendimento@takedois.com.br .
6. Rua Silva Jardim, (d. Nel~on, Sal<!201. Centro - Carazinho

(J tilkedois !:lit"keooisproclutora

RAPIDEZ E EF/aENCIA SERVIÇO REALIZADO POR
SISTEMA DE COMPUrADOR ESCRITA FISCAL E

CONTAS'L INDUSTRtAL. COMEROAL E AGRICOLA,
Av. Waldomlro Groelf, 939, fone 3332.1349 - Ntlo.Me-Toque!R

mailto:alendimento@takedois.com.br


Estevão De Loreno
Presidente

Sala das Reuniões, em 05 de setembro de 2017.

Estado do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal de Carazlnho

A Câmara Municipal de Carazinho, através de
seu Presidente, Senhor Anselmo Britzke, no uso
de suas atribuições legais, COMUNICA que se en-
contra tramitando no Poder Legislativo, o Projeto
de Lei n° 096, de 31 de agosto de 2017. que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para.o exercfCio
financeiro de 2018. Dessa forma, em cumprimento
ao ~ único do inciso I do Art. 88 da Lei Orgânica,
combinado com o ~ 1° do Art. 156 do Regimen-
to Interno e as disposições da lei Complementar
nO 101100 - Lei de Responsabilidade na Gestão
Fiscal, a partir desta data o referido Projeto estará
à disposição do Público, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, para conhecimento e apresentação de emen~
das populares.

CMPD ocupa a Tribuna
Livre do legislativo

ACâmara de Vereadoresde Carazinho cedeu a chamada Tribuna Livre,
na sessãoordinária de 28 de agosto, ao ConselhoMunicipal dos Direitosda
Pessoacom Deficiênciae Superdotação . CMPD.As explanações ficarama
cargoda presidenteda instituição:LisandraSandrLEladestacouasatividades
desenvolvidas,durante a semana de conscientização,encerrada justamente
naqueladia(28/8).

Lisandra Sandri colocou a entidade à disposição dos legislativopara a
discussãodosassuntosdeinteressede toda a sociedade.Feztambémum apelo
aoPoder Executivopara que encaminheà CâmaradeVereadoresoprojeto de
instituiçãodo Agosto Verde - período voltadoà conscientizaçãoda sociedade
sobre a importância de garantir ajuda e atenção às pessoas com deficiência.

ATENDIMENTO NO
MINIsTáUo DA SAúDE
Quandopensamos:-•. tenhodek à (elembnunos-

nos do órgão governamental de destino. municipal.
estadual ou federal). nonnalmente sentimos um ar-
repio na espinha se não temos neste órgão alguma pessoa conhecida
que nos diga quais caminhos devemos seguir para resolver nossa
demanda.

Parece que muitos servidores públicos esquecem que são servi.
dores. Isto é, empregados da população, pagos por ela para prestar
serviços de interesse das comunidades onde atuam. E os jornais estão
cheios de noticias a respeito. As que mais chamam atenção, é claro,
são das lutas de órgãos públicos contra os médicos que não querem
bater ponto, forma moderna de verificar se a pessoa está ou não
trabalhando. Aliás, uma das vantagens de que gozam os médicos e,
ao contrário do restante da população. é não precisarem servir de
jurados, este enfadonho trabalho que a democracia nos traz.

Nesse desinteresse coletivo, são conhecidas as piadas criadas com a
premissa do funcionário de não resolver prontamente o problema que
se lhes apresenta. Vai o cidadão de um a outro guichê, outro colega,
mandar voltar no outro dia, mandar anexar mais um papel. Deve ser
uma doença originária ou da covardia de agir ou da preguiça de fazer.

Nesta situação pedi a um amigo para resolver um problema meu,
no micleo estadual do Ministério da Saúde, em Porto Alegre. Na
Avenida Borges, 536, quinto andar. Se bem me lembro devem estar
lá há uns 30 anos. Quando meu amigo voltou perguntei e ele falou:
"Fui muito bem atendido!" Brasileiro velho, logo lhe perguntei; "Mas
o que houve"?" E ele: ~Não, de verdade, fui muito bem atendido!"
Hosanas! Hosanas nas alturas! Ante tão surpreendente notícia resolvi
telefonar para o tal órgão e, em duas ocasiões diferentes, falei com
duas pessoas distintas. A lhaneza no trato. o interesse em resolver, a
vontade de prestar informações que me dirimissem as dúvidas ...Olha,
francamente, sem generalizar, não parecia Brasil!

ivar4hartmann@gmail.com
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A próxima
edição da
Campanha
de Colera
deSatlgue
doHCC
está prevista
par:a
dezembro

•

serviços a um número ainda maior de pacientes':
disse Márcio Biolchi. "Amedida reduzirá os des-
locamentos para quem mais precisa e é um sinal
da importância cada vez maior do HCC para
a região. Parabéns a todos os que trabalharam
por esta conquista. Em especial aos gestores e
aos funcionários do hospital': destacou Márcio
Biolchi.

precisa ser aprovado em todas essas etapas para
que façamos a coleta:'

DEPOIMENTOS
A vendedora Verônica Lopes Soares Sodré

conta que costuma doar sangue, com frequên.
da, seja nas ações promovidas pelo HCC ou no
próprio Hemopasso (em Passo Fundo). Para ela
é gratificante poder ajudar as pessoas através
da doação.

A vontade de auxiliar quem necessita tam-
bém motivou a dona de casa Nelci Enrlres da
Silva a aderir à campanha. Ela acredita que a-
vinda do ônibus do Hemócentro a Carazinho
possibilita que mais pessoas tenham a oportu-
nidade de fazer a doação e amplia a divulgação
sobre a importância desse gesto solidário.

Depois da doação todos os voluntários rece-
beram um lanche e foram orientados a ingerir
bastante líquido, ter uma boa alimentação, evitar
o fumo, não consumir bebida alcoólica, não se
expor ao sol e protelar a prática de exercícios fisi.
coso Estas recomendações precisam ser acatadas
nas primeiras horas após a coleta. Além disso
os doadores receberam informações referentes
aos cuidados com o curativo. (Assessoria de
Imprensa do HCC)

Campanha de coleta de sangue
do HCC é bem prestigiada

-(Wll1~

o Hospital de Caridade de Carazinho reali-
zou, sábado passado (2/9), mais uma Campanha
de Coleta de Sangue, em parceria com o Hemo.
centro Regional de Passo Fundo - Hemopasso.

A enfermeira supervisora da Agência Trans.
fusional do HCC, Mari Luciane Bernhard, diz
que 120 voluntários fizeram cadastro e triagem
para doação. Desses 104 tiveram sangue efe.
tivamente coletado. "Novamente a população
de Carazinho deu apoio à camp<: e foi ao
HCC prestar solidariedade. Apesar dos avanços
tecnológicos, nas áreas de saúde e ciência. o
sangue ainda é insubstituível e somente através
de doação, desse ato voluntário de amor ao pró-
ximo, podemos obtê-lo'; salienta Mari Luciane
Bernhardt.

A enfermeira explica que, antes da coleta
do sangue, os voluntários fazem o cadastro
de doador. Passam por uma análise dos sinais
vitais - batimentos cardíacos. pressão arterial,
temperatura e peso - e se submetem a teste de
anemia e a triagem clínica.

Há também uma entrevista confidencial
sobre as condições de saúde da pessoa. Por isso
existe a diferença entre o número de pessoas
cadastradas e'Úde doações efetivadas. "O doador

Geral

HCC passa a ser referência na área de oncologia
oHospital deCaridadedeCarazioho (HCC)

recebeu sinal verde para se tornar referência
na área de Oncologia em 13 municípios desta
região. A resolução foi aprovada, em reunião da
CIB (Comissão Intergestores Bipartite/Secretaria
daSaúdedo RS),namanhã da sexta-feira (1/8).

Face a esta decisão um expressivo contingente
populacional não mais predsa se deslocar a ci.
dades distantes em busca de atendimento. Isto
porque as pessoas serão atendidas no hospital
de Carazinho.

Os municípios beneficiados são Gramado
dos Loureiros. São José das Missões, Trindade
do Sul. Ronda Alta, Rondinha, Sarandi. Barra
Funda, Nova Boa Vista, Constantina, Novo
Xingú, Engenho Velho e Chapada. A informação
foi oficializada por Dorival Werkhausn - da 15"
Coordenadoria Regional da Saúde.

"Esta decisão da área da saúde é um reco-
nhecimento à capacidade do HCC de prestar

0ííl111 ~J
IgrejaBatista da Glória

Pastor: Josué Samuel Slllzer
(54) 8117-1759/samlsalzer@gmall.com

543329-4467
--------- -- fi www.facebook.comIlBG1cor1031

Rua Fernandes Vieira 142 - Bairro Glória. Carazinho/RS

BidioNAi.

A Agência Nacional de Trans-
portesTerrestres(ANTT)divulgou.
nofioaldeagosto.detalhesdoedital
de concessão,da Rodovia Integração
Sul, que compreende trechos das
BR's290,IOl. 386e448.Ao todo
estáo previstas sete praças de pedá-
gio - quatro delas no trecho entre
Carazinho e Porto Alegre.

A fim de evitar o número ex.
cessivo de praças de pedágio. com
preço elevado e previsão de término
das obras de duplicação somente
mais de dez anos depois, entidades
empresariais e de classe de Carazi-
nno, juntamente com o Executivoe
o Legislativo elaboraram um ofício
pleiteando a suspensãodo modelo de
concessão apresentado pela ANTT.
No texto as entidades e o poder pu-
blico pedem que haja mudanças no
edital. "queafronta sobremaneira o
povo gaucho".

O oficio foi encaminhado aos
diretores geraisda ANTI edo DNIT
(Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes) e, ainda,
para a bancada gaúcha na Câmara
dos Deputados e no Senado.Corres.
pondência de igual teor foram, por
decisão das lideranças, destinadas
aospresidentes de instituições como
Federasul, Farsul, Fiergs/Ciergs e
Fecomercio.Foiassinada por entida.
des e lideranças da mais elevada ex,
pressão em Carazinho: ACIC, CDL,
Sindilojas, Sindicar,Sindicato Rural,
Subseção da OAB, prefeito Milton
Schmitz e presidente da Câmara de
VereadoresEstevãoDe Loreno.

Conforme o presidente da ACIC,
)océlio Cunha, mais uma vez o que
as entidades, em parceria com o
poder publico, estão buscando e que
a ANTI atenda as reivindicações da
sociedade civil organizada. que não
aceita o modelo de concessáo que
vem sendo proposto. "Nós somos
favoráveis aos pedágios. Sempre
reforçamos isso. O que não dá para
aceitar é que as obras de duplicação
terminem mais de dez anos depois
do inIcio da cobrança de pedágios.
Os valores também estão acima do
que épraticadoemoutros estadoseas
praçasficarãomaldistribuJdas.Preci-
samos de um modelo que contemple
aquilo que as comunidades por onde
passamessasrodovias querem e pre-
cisam':destacou.

De acordo com o cronograma
da ANTT já no mês de setembro o
projeto deve ser enviado para avalia-
ção do Tribunal de Contas da União
(TCU) e deve ser publicado no mês
de dezembro deste ano. (Assessoria
deImprensadaACIC)

Carazinho
se levanta
contra
pedágios sem
duplicação
daBR-386

mailto:ivar4hartmann@gmail.com
mailto:8117-1759/samlsalzer@gmall.com
http://www.facebook.comIlBG1cor1031
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Adriane De Bortoli tomou conhecimento de um
universo de dificuldades enfrentadas pelos indigenas

Lideranças da AMT levam
ajuda aos indígenas do parque

Carazinhenses mantêm o costume de jazer
reverência ao presidelJte que illstituciollalizou
o Brasil e, inclllsive, criou a legislação trabalhista

co Trabalhista (PDT) e o Partido Trabalhista
Brasileiro (prB). (Jennifer Schmidt/Jornalista
filiada ao PDr)

Pedetistas deCarazinho lembram
a morte de Getúlio Vargas

Na manhã da quinta-feira (24/8), lembran-
do os 63 anos da morte do presidente Getúlio
Vargas, lideranças do Partido Democrático
Trabalhista (PDT), de Carazinho, foram 30
busto do líder, na Praça Albino Hillebrand,
prestar homenagem. Estiveram presentes, entre
outros, o presidente do PDT Adcio de Souza,
o vice-presidente Paulo Barboz3 e o tesoureiro
Luís Fernando Pasin.

Getúlio Vargas cometeu suiddio, em 24 de
agosto de 1954, com um tiro no coração, dentro
do seu quarto, no Palácio do Catete, na cidade
do Rio de Janeiro, então capital federal.

Getúlio Vargas é considerado o mais im-
portante presidente da história do Brasil. Sua
influência se estende além-fronteiras. A sua
herança política é invocada por pelo menos dois
partidos políticos atuais: o Partido Democráti-

Iara Maria Vargas, teve a oportunidade de conversar com o
cacique da aldeia, lvo Gales, sobre as precárias condições que
estão enfrentando. Algumas das necessidades dos indigenas
Adriane De Bortoli pretende levar, brevemente, ao conheci-
mento das autoridades.

A Ação da Mulher Trahalhis!a
(AMT), soh a liderança de Adriane De
Borloli, desenvolveu mais uma ativi-
dade filantrópica na manhã de sábado
pa.ado (02) em Carazinho.lntegrantes
da instituição foram à aldeia indígena,
localizada em frente ao Parque Municipal
João Alberto Xavier da Cruz, fazer uma
expressiva doação de roupas.

Adriane de Bortoli diz que, já há bas-
tante tempo, vinha planejando esta ati.
vidade. ~Quando nos reunimos sempre
conversamos sobre algumas ações que se
fazem necessárias. Condulmos ser prioridade dar mais atenção
aos indígenas que estão aqui próximos de nós. Então a secretária
da AMT Iara Maria Vargas e eu conseguimos colocarem prática
este plano. Outros de igualou maior importância virão.

A presidente da AMT conta que, na companhia da secretária

- - (;orreio

REGIONAL carazlnho/RS: 54-3331-1883
publlcidade@correioregionalrs.com.br

mailto:publlcidade@correioregionalrs.com.br




Monscirrac Martins Moraes do Amaral, aos 34 anos,
um sucesso como Miss nas passarelas do RSe Brasil

Lembro de MONSCIRRAC aos 13 anos, belíssima. rosto de boneca e corpo escultural, dona de uma doçura incrivel. Adolescente,já havia
perdido a mãe, mas estava sempre acompanhada e apoiada pelo papai IVÂNIO MARTINS. Educada, atenciosa, comprometida, responsável,
entrou na minha vida timidamente para concorrer ao BROTO CARAZINHO 1995, onde conquistou a faixa de BROTO PRINCESA, depois também
de GAROTA ESTUDANTIL CARAZINHO 96, concorrendo também ao Garota Verão. Era sempre presença confirmada em passarelas e desfiles de
moda entre as tops e as belas. E sendo uma menina línda por fora e por dentro, ela ganhou não só os titulas, mas especialmente um lugarzinho
muito especial no meu coração, pela pessoa maravilhosa, cheia de qualidades que foi e com certeza, sempre será. Uma menina que soube
conquistar seu lugar, seu espaço, sua felicidade e que hoje é exemplo de uma mulher madura, plena e bem resolvida. Fiquei orgulhosa, e com
certeza todos seus amigos e familiares ao saber que ela após conquistar em 2015 na categoria Sênior, dois titulas estaduais o de Princesa do
Beleza Turismo, promovido por Valéria Rios em Santa Maria RIS, e o tradicional Embaixatriz do Turismo do RS, assinado por Sandra Ávila
também em Santa MarialRS. Na seqüência partiu confiante para o Embaixatriz do Turismo do Brasil, lendo sido a vencedora. Pois recentemente,
sob minha coordenação ela arrebatou o titulo de MISS FASHION RS - Categoria Lady, preparando'se agora para analísar o convile para
representar nosso estado na etapa nacional e, talvez até na etapa internacional que acontece em 2018 em CarlagenalCofombia.

Eu admiro Monscirrac, por todas as vezes que teve ATITUDE em sua vida para persistir, para encarar e vencer, Uma menina-mulher,
encantadora e que serve de exemplo para novas gerações. Parabéns querida, CARAZINHO é também lua cidade e nos orgulhamos de você.

Por: SilvanaXavier/Colunista Social Fotos: Jenifer Osório EFabiula Ferreira

1'.....•...-.....................~,~,

~':-

o início «Desde de pequena sempre fui incentivada
pelos meus pais, que me fizeram amar esse mundo das
passarelas. Meuprimeiro titulo foi aos 14anos de idade,
no concurso coordenado por Silvana Xavier, BROTO
CARAZINHO, e depois vieram outros, até que por um
tempo me afastei em função de meu casamento e de ter
metornado mãe.»
ReCornandoas passarelas •••"Com o passar
do tempo, o desejo de voltar para as passarelas
reacendeu em função de começar a receber convites
para voltar aos concursos já que grandes eventos de
beleza lançaram categorias como Lady e Sênio"'.
Estimulada pelo meu marido e filhos, aceitei o desafio de i->

voltar em 2015. participando em Santa Maria, do
concurso BELEZA TURISMO RS (coordenado por
Valéria Rios) e oportunidade em que fui eleita Princesa
Beleza Turismo RS. Neste mesmo concurso mais em
outra categoria, minha filha Nátali, ficou com o título de
Rainha Beleza Turismo RS, Confesso que foi uma noite
inesquecivel e marcante para mim, por estar. "'ltando
para este mundo que tanto amo e ainda se, .itulada
juntamente com minha filha em um concurso de
beleza'»

A sequência dos titulos •••«Depois vieram
outros títulos: Embaixatriz do Turismo r 2015,
Embaixatriz do Turismo Brasil 2016 (Coorde.'ddo por
Sandra Ávila) e atualmente Miss Fashion RS 2017
(Coordenado por Paulo Moura). concurso este que foi
realizado na cidade de Santa Cruz do Sul em julho deste
ano. Agora estou me preparando para etapa nacional
que se realizará em 16 de dezembro 2017 na cidade de
Campo Grande/MS, e caso conquiste o título, a etapa
mundial será em Cartagena das Indias, na Colômbia, em
agosto de 2018.»
Asatisfação •••"Me sinto muito feliz em poder
estar representando Caçapava do Sul e Carazinho,
também meu Estado, em um concurso desta
magnitude e em poder mostrar a beleza da mulher r
mais madura, afinal a beleza não tem idade. E muito
motivador ver hoje tantos exemplos reais de ~
beleza, existe uma infinidade de mulheres lindas!!! ;,.,.~"l
É muito interessante nos eventos de beleza a •. i'ti,~
abertura de mais categorias como Lady, Sênior, k"""'.;t
Master, Maturidade, Plus Size (com mais peso) e f i

Peti (pouca altura), porque somos belas em todas - .
as nossas fases da vida e de todas as formas.»

OS CUIDADOS ••• «Gosto de ter alguns cuidados
com corpo e principalmente para manter a saúde emd!a.
Faço academia 5 vezes na semana acompanhada da
Personal Trainer Adriana Comin, aliados com a prática
do Karatê, onde sou faixa roxa, e a dança do ventre que
me encanta com sua magia. Associo alguns
tratamentos estéticos, com minha massoterapeuta
Catiane Rodrigues, e a Bruna Freitas com o uso de
aparelhos estéticos. Procuro me alimentar de forma
leve esaudável. Importante é ter qualidade devida, bons
hábitos, mente aberta e coração tranquilo,»



"7''/~,~,..~~
Kimberly Nedeff de Paula, 20 anos, natural de Passo Fundo, é
filha de Se hei la Olga Nedeff e Alex Adriano de Paula e neta de
Romeu Abraão Nedeff (in memoriam) e Nilse Maria Nedeff (in

memoriam), Irlene Blatl Roese e Nedio Ari Roese,
I 'C~.,' '.' ~ . -''~~'!l:~:~

-'.,. ~.

1)ComRenatoSouza,representantedo Jornal Peoplena coroação; 2) No desfile das
Bandeiras;3)A apresentaçãoe entregadafaixa munIcipalem SantoAntônio do

Planalto,com o Prefeito Municipal Élio de Freitase SecretáriosMunicipais;
4)Apresentaçãona CâmaraMunicipal de Vereadoresde SantoAntônio do Planalto;
5)Já como MUSADOTURISMOGAÚCHAna companhiada avó Irlene e mãeSchella;
6) Comsua coordenadoraSilvanaXavier;7) Como Prefeito Municipal Milton Schmltz
e esposaAndréia,cumprindo agendaem Carazinho;8)Visitando a.EMEFSão Paulo.

I<imberly Nedeff de Paula, representante de Santo Antonio do Planalto
recebe a faixa de MUSA DO TURISMO GAUCHA -Adulta 2017

'''~l~

A recept'v'dade •••«Me senti muito apoiada desde minha indicação,
porque as pessoas vinham falar comigo, parabenizar e desejar boa sorte
em Santa Maria. Todos diziam que a Silvaria havia feito uma ótima escolha, e
que eu representaria à altura nosso município. Nas redes sociais este apoio
e orgulho de todos ficou ainda mais evidente. Depois do evento e da
conquista, o carinho das pessoas ficou maior ainda. Todos diziam que era
.umorgulho Santo Antônio do Planalto ter conquistado um titulo estadual. E
algumas fotos chegaram a mais de 500 Iikes na rede. Eu realmente senti que
valeu a pena, não só pela minha alegria, mas porque pude proporcionar
sentimentos bons e de orgulho em todos de nossa comunidade.»

Aos 20 anos, a acadêmica do 2° semestre de Direto na Ulbra
Carazinho, representando o Municipio de Santo Antônio do Planalto
recebeu a faixa de Musa do Turismo Gaucha 2017, na categoria adulta, em
grande evento promovido dia 2 de setembro em Santa Maria numa
realização de Valéria Rios. Kimberly foi convidada a representar sua cidade
pela colunista social e promotora de eventos Silvana Xavier (Carazinho)
que com sua experiência viu a potencialidade desta jovem que além de
bonita é muito comunicativa e inteligente. Ela encantou a todos no desfile
das bandeiras, onde seu município foi orgulhosamente representado e
também na apresentação ao microfone onde falou das potencíalidades de
sua pequena cidade, rica em recursos, bem administrada, feliz e tranqüila
para se viver. Segura e elegante, ela realmente fez uma belíssima presença .I~
"na passarela deste evento estadual. Em seu retorno foi muito aplaudida e __-- _ '"C''
reverenciada pela sua familía, amigos e comunidade que sentiram.seM.-.";l~--:_. '.•.\f
orgulhosos pela brilhante participação de Kimberly. -".-. . 'i
OconvIte•••«Para mim foi uma surpresa, Quando a Silva na entrou em' J,;., ~
contato comigo, demorou um pouco para "cair a ficha", mas foi muito', ~
gratificante e também uma honra poder representar Santo Antônio do 1':'_ - - ., - I,: ~

Planalto em um evento de cunho tão importante no nosso estado.» t-"" !

Se••uma "iss •.•«Ter um título de beleza não significa que a pessoa tem
que ser exuberante somente por fora, nem mesmo ter um padrão
especifico, porque hoje vemos mulheres de até 70 anos ou mais naSI'r~._:-,
passarelas e editoriais de moda. Hoje, gordinhas, baixinhas, 'h:g;.

-m"aduras...fazem sucesso, e podem ousar seus sonhos e representar a ,,~}
todas. A mulher de hoje dev~ carregar valores c~nsigo. Deve ter o qu~ falar, .;.i.~!~~~:~_
deve saber o que pensar, deve estar aberta a vida, e fazer dela motivo de~~':"',,~~

-crescimento, alegria, plenitude. Antes do concurso estive na EMEF São I
Paulo, onde estudei, onde fui apresentada e contei aos estudantes que iria ~
representá.los, e da necessidade de que fossem bons alunos, bons filhos, ~
bons cidadãos, educados. gentis, receptivos, respeitosos e empenhados
em construir um lindo futuro. Ali, naquele momento que nem havia sido
p'lanejado oficialmente para aquele dia, senti o quanto estava sendo
responsabilizada em ser não só uma figura publica de Miss, mas uma
formadora de opinião e duplicadora qe comportamentos. Senti o que
realmente a Silvana Xavier, procurava na minha pessoa, como pessoa,
universitária e cidadã. Para 2018, pretendo desenvolver alguns projetos
nas escolas justamente voltado a esse assunto, da importância de serem
boas pessoas. Penso que deve-se falar sobre isso desde a infância para que
a~ crianças tenham ideia de tudo que podem conquistar para si e para a
comunidade sendo bons cidadãos. Minha experiência como Miss está
sendo maravilhosa, a beleza é subjetiva para cada um, porém a auto estima
é necessária para todos. Como falei antes, a beleza não deve ser somente
externa, ela deve vir de dentro.»
Asradec'menios •.. ((Em primeiro lugar agradeço a Silva na Xavier por
ter depositado toda a sua confiança em mim e ter me escolhido como--{'
representante de Santo Antônio do Planalto, além de ter viajado junto,
organizado tudo e me dado toda a atenção. Ela tem muita experiência e isto
me deu segurança total nos preparativos e na participação. Gratidão a"
minha fam!lia p-or estarem ao meu lado em todas as situações antes e ,1
durante o concurso. Eles me deram todo suporte necessário para esta
conquista. Aos Poderes Executivo e Legislativo e todo povo
Santoantoniense, agradeço por todas as atenções e carinho. Todos de uma
forma ou de outra, pessoalmente ou com mensagens de apoio e carinho,
foram fundamentais para que eu pudesse chegar lá e desenvolver multo
bem tudo que eu havia pensado e planejado para levar o nome da nossa
cidade e representá-Ia como ela merece. Este titulo, divido eofereço a todos
que estiveram e estão ao meu lado evibram pelas minhas conquistas!!!»

A parC:'c'pi1~ão••• «Estar em Santa Maria, foi magnífico. Desde a
chegada, fomos todas muito bem recepcionadas, com carinho, com um
abraço da Valéria Rios, dava pra ver que tudo aquilo era feito c:om muito
amor e dedicação, carinho de verdade. No desfile com as bandeiras, foi uma
grande emoção. Todas as candidatas salientando seus r licípios, alguns
até pouco conhecidos em eventos desta natureza, foi maravilhoso. Quando
fiz uso da palavra, foi ainda mais emocionante. Pude falar um pouco de
como é Santo Antônio do Planalto, mostrei um pouco de como é bom viver
em nossa cidade próspera e tranqüila. Ter a presença de minha mãe e de
minha avó, foi fantástico. Elas estiveram comigo des~' o começo, me
apoiando, me dando força e todo o suporte necessário. __.as foram e são
maravilhosas!»



o inicio (Desde de pequena sempre fui incentivada
pelos meus pais, que me fizeram amar esse mundo das
passarelas. Meu primeiro titulo foi aos 14 anos de idade,
no concurso coordenado por Silvana Xavier, BROTO
CARAZINHO, e depois vieram outros, até que por um
tempo me afastei em função de meu casamento e de ter
me tornado mãe.))
Retornando as passarelas .•• "Com o passar
do tempo, o desejo de voltar para as passarelas
reacendeu em função de começar a receber convites
para voltar aos concursos já que grandes eventos de
beleza lançaram categorias como Lady e Sênior.
Estimulada pelo meu marido e filhos, aceitei o desafio de
voltar em 2015, participando em Santa Maria, do
concurso BELEZA TURISMO RS (coordenado por
Valéria Rios) e oportunidade em que fui eleita Princesa
Beleza Turismo RS. Neste mesmo concurso mais em
outra categoria, minha filha Nátali, ficou com o título de
Rainha Beleza Turismo RS, Confesso que foi uma noite
inesquecivel e marcante para mim, por estar. ....ltando
para este mundo que tanto amo e ainda se.. itulada
juntamente com minha filha em um concurso de
belezal~~

Monscirrac Martins Moraes do Amaral, aos 34 anos,
um sucesso como Miss nas passarelas do RSe Brasil

Lembro de MONSCIRRAC aos 13anos, belíssima. rosto de boneca e corpo escultural, dona de uma doçura incrivel. Adolescente,já havia
perdido a mãe, mas estava sempre acompanhada e apoiada pelo papai IVÂNIO MARTINS. Educada, atenciosa, comprometida, responsável,
entrou na minha vida timidamente para concorrer ao BROTO CARAZINHO 1995, onde conquistou a faiKa de BROTO PRINCESA, depois também
de GAROTA ESTUDANTIL CARAZINHO 96, concorrendo também ao Garota Verão. Era sempre presença confirmada em passarelas e desfiles de
moda entre as tops e as belas. E sendo uma menina línda por fora epor dentro, ela ganhou não só os titulos, mas especialmente um lugarzinho
muito especial no meu coração, pela pessoa maravilhosa, cheia de qualídades que foi e com certeza, sempre será. Uma menina que soube
conquistar seu lugar, seu espaço, sua felícidade e que hoje é exemplo de uma mulher madura, plena e bem resolvida. Fiquei orgulhosa, e com
certeza todos seus amigos e familiares ao saber que ela após conquistar em 2015 na categoria Sênior, dois titulos estaduais o de Princesa do
Beleza Turismo, promovido por Valéria Rios em Santa Maria RIS, e o tradicional Embaixatriz do Turismo do RS, assinado por Sandra Ávila
também em Santa MarialRS. Na seqüência partiu confiante para o Embaixatriz do Turismo do Brasil, ten(io sido a vencedora. Pois recentemente,
sob minha coordenação ela arrebatou o titulo de MISS FASHION RS - Categoria Lady, preparando-se agora para analísar o convite para
representar nosso estado na etapa nacional e, talvez até na etapa internacional que acontece em 2018 em Cartagena/Co/ombia.

Eu admiro Monscirrac, por todas as vezes que teve ATITUDE em sua vida para persistir, para encarar e vencer. Uma menina~mulher,
encantadora e que serve de exemplo para novas gerações. Parabéns querida, CARAZINHO é também lua cidade e nos orgulhamos de você.

Por: Silv8n8 Xavier/Colunista Social Fotos: Jenifer Osório E Fabiula Ferreira
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A sequência dos CiCulos••• «Depois vieram
outros títulos: Embaixatriz do Turismo r 2015,
Embaixatriz do Turismo Brasil 2016 (Coordéllddo por
Sandra Ávila) e atualmente Miss Fashion RS 2017
(Coordenado por Paulo Moura), concurso este que foi
realizado na cidade de Santa Cruz do Sul em julho deste
ano. Agora estou me preparando para etapa nacional
que se realizará em 16 de dezembro 2017 na cidade de
Campo Grande/MS, e caso conquiste o título, a etapa
mundial será em Cartagena das Indias, na Colômbia, em
agosto de 2018.}}
A saCislação •••«Me sinto muito feliz em poder
estar representando Caçapava do Sul e Carazinho,
também meu Estado, em um concurso desta
magnitude e em poder mostrar a beleza da mulher
mais madura, afinal a beleza não tem idade. É muito . i".""
motivador ver hoje tantos exemplos reais de \.\ " ..!'.'1if'h
~eleza, existe uma infinidade de mulheres lindas!!! ~'''llY.l
E muito interessante nos eventos de beleza a :,.....''1''/.'
abertura de mais categorias como Lady, Sênior, ~. """,M
Master, Maturidade, Plus Size (com mais peso) e f
Peti (pouca altura), porque somos belas em todas
as nossas fases da vida e de todas as formas.}}

OS CUIDADOS ••• «Gosto de ter alguns cuidados
com corpo e principalmente para manter a saúde em dia.
Faço academia 5 vezes na semana acompanhada da
Personal Trainer Adriana Com in, aliados com a prática 7'

do Karatê, onde sou faixa roxa, e a dança do ventre que ~""--
me encanta com sua magia. Associo alguns
tratamentos estéticos, com minha massoterapeuta
Catiane Rodrigues, e a Bruna Freitas com o uso de
aparelhos estéticos. Procuro me alimentar de forma
leve e saudável. Importante é ter qualidade de vida, bons
hábitos, mente aberta e coração tranquilo.»





~ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5559

Veículo/Fornecedor:
Jornal People
Razão Social: silvana Xavier da Cruz
CNPJ: 04.756.426/0001-20

Oiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, Rs - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão sodal: AlvoGlobal Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - Rs - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Descrição
setembro/2017 04/10/2017

(tamanho/cor/posição) 2 3'
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ObselVações:
Desconto

Faturar contra o Cliente pelo valor liquido. Total Bruto: 2.000,00

/7 V/ Anota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados Comissão: 400,00
'\ obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para

l/ AI:~"~ C~t::1 <--- J~utra ;à, que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veículação. Total Líquido: 1.600,00

AlvoGlobalPu icidad e Propaganda . eral de G vem O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/10/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fjscaliza,ão de Tributos
Av Flores da Cunha 1264 - CENTRO I CARAZINHO _RS I CEpo99500000

Número da Nota

33
Folha 1/1

Código de Verificação

a6b9b9f4

PRESTADOR DE SERViÇOS

CPF/CNPJ
04.756.426/0001-20
Inscrição Estadual

CARAZINHO I RS

FonelFax Simples Nacional
(54) 9911-9655 Sim
CEP Exibilidade
99500000 Exigivel

10/2017

Micro Empresa

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

04/10/2017 - 11:26 Período de Competência:

CARAZINHO Reg. Especial Tributação:

Dentro do Municipio

Razão Social
SILVANA XAVIER DA CRUZ
Inscrição Municipal
92935
Endereço
AVENIDA PATRIA , 261 AP803 - CENTRO

Data I Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

Inscrição Estadual
0250106809

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPJ
87.613.535/0001-16

Email

aud itori a_tributos@carazinho,rs,gov,br

FonelFax

(54) 3331.2699

Razão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição
MuniCipal
94162
Endereço
AV. FLORESDA CUNHA, 1264, , CENTRO - 99S00000 - CARAZINHO I RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 10,08 • Agenciamento 'de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios,

CNAE: M7311400 • Agências de publicidade

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

Anúncio "Institucional" 11/2 página I Color I Indeterminado /26x17,5cm Referente a edição 192 setembrol outubro

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 1.600,00

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
0,00

ISSTomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
1.600,00
Valor Total da Nota (R$)
1.600,00

Alíquota %
2,00
Valor Liquido (R$)
1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituida pela Lei Complementar 179 de 25102/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode
ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.
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Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNP): 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - R5 - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Cliente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNP): 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, R5 - CEP 99500-000
Fone: 5433312699

Autorização na:

Veículo/Fornecedor:
Jornal Correio Regional
Francisco de Campos - ME
CNP): 89.785.638/0001-99

5575

Descrição setembro/2017 18/09/2017
(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 '1..9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.4 25 26 27 28 29 30 Qtde VaI. Unit. Total

Anúncio rodapé caderno Semana Farroupilha I .
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Institucional I 26x12cm I Colar .-- I;>.
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\ Desconto/4/-?-- li )
Observações:

Faturar contra o Cliente pelo valor liquido. Total Bruto: 2.000,00

'"
A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados Comissão: 400,00\ obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para

""AIi~~ico~t C; J:.F~utra
que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. Total Líquido: 1.600,00

AlvoGlobalPub' Idade Propaganda SecretárioG ai de ~overnb O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos.
Vencimento: 20/10/2017
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R.ceb.,mos d. FR<VICISCO DE CAMPOS-ME os produtosls.niços constantes da NF. fudicada ao lado

NF-.
DATA DE RECEBII\.IENro lDEt\fJ1F!CAÇAO E :'\SSINA11..'R.o\ DO RECEBEDOR N": 000.001.247

SÉRIE: 1

IDF.NnF1CAÇAO DO EMITENTE
DANFE

111111111111111111111111111111111111111
FRANCISCO DE CAMPOS-ME Documento Auxiliar da

RUA PEDRO FLECK 185 Nota Flscal Eletrônica
CENTRO - 99470-000

O-ENTRADA W CRAVEDEACESSO
Nao-M.-Toque - RS

1 _SAÍDA 1 4317 0989 7856 3800 0199 550010000012471599879894
FONE: (54)3331-1883/ FAX: (00)OOOO-OOOO

Consulta de autenticidade no portal nacional
N.• 000.001.247 da NF-e www.nfeJazenda.gov.br/portal oufrancbcodecampos@correloreglonalrs.cORL SÉRIE l-FOLHA 1/1 /lO site da Sefaz Autorizadora

NAruREZADADPERA8AD PROTOCOLODf ALIfORlZA~~ODEusoPREST ACAO E SERVICO INT 1431701604 350925/09/201708:45:35
oS-lüOíO{506

UAL 1 fNSCRIÇAO ESTADUAl.. 00 SUBST. TRIBUT.o\.R1ú 189P185638/0001-99
DATA DE EMISS ..\O

25/09/2017
DATA DE SAlDA

25/09/2017
HORADESAlDA

08:45:00

VALOR lUTAL DOS PRODUTOS
2.00000

VALOR TOT.-\!. DA NOTA FISCAL
1.600,00

000
0,00

de Carazinho

VALORDOFRITE

DESTINATAFUO/REMETENTE
NOME/ RAzAOSOCIAL
Prefeiturà Munici
ENDEREÇO
Av. Flores da Cunha 1264
MUNICIPIO
Carazinho
CALCULO DO IMPOSTO
B."\SE DE CALe. ICMS , IVALOR DO ICMS . IBASE CALC ICMS SlJBST IVALOR ICMS SlíRsr

0.001 0.001 0001
I VALORDOSEGURO 1DEScamo , I OUTRASDESP.ACESSORL'S I VALORDOIPI

0.001 0,00I 40000I O00 I
r 'iSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS

21 RAZ.AO SOCIAL FRETEPORCONTA ICODIGOAN1T IPLACADOVEICULO UF CNPJ {CPF
9.SEM FRETE

ENOEREÇO MUNTCTPIO UF INSCRIÇAO ESTADtJAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIcOS
CÓDIGO DESCRiÇÃO DO PRODUTO f SERViÇO NCMJSH cso eFOP UNlD QUANT. VALOR VALOR DE.l)C. -li. B.cALC. VALOR VALOR ALIQ. ALI

SN UNIT ..\.RIO TOTAL DOlCMS ICMS IPI ICI\IS IPI000007 Anuncio institucional. 26xl2 cm.lrodDpe 49029000 0300 5933 UNO 1,00 1000.00 1.000,00 10.~o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Semana Farroupilhll - no jornal Correio Regiorml de 23 de
setembro de 10170 Conforme lUltorizncao n 5515

DADOS ADICIONAIS
rNFORMAÇOES COMPLE:MENT ARES

DOCUf\.IEmD FISCAL EMmOO POR ME OU EPP OPT ..•••!'ITE PELO SIMPLES N.'\crONAL. NAO GER...A,DfRErm A CREDITO DE
IC'MSQU iSSQN. LEICOMPLEMENT.'\R [H'2Q(ki,

RESERVADO AO FISCO

http://www.nfeJazenda.gov.br/portal
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Empresário Vemo Leonhardt diz que investir em pessoas é a melhor maneira de garantir estabilidade

CARMEN MARIA ANSCHAU
Andando pelo Liehtenthal, interior de

Picada Café, encontraram à beira da estrada
a Carmen Maria. Carregando às costas 75
anos e mais 15quilos de pasto para o gado.
Que contou não gostar de ficar parada e faz o trajeto,
diariamente. levantando as 6h30min e indo dormir às
22h30min. Trabalha duro na lavoura toda uma existência,
de sol a sol, de domingo a domingo. Gosta do que faz e
de jogar canastra e ir á bailes.
Exemplo para esta gurizada da cidade que reclama

de tudo na vida. Uma amiga também começou a vida
trabalhando na roça dos pais, em Parai, terra do basalto.
Estudava na escola próxima. Uma primá convidou-a
para ir a Novo Hamburgo cuidar de uma idosa. Ela foi.
Trabalhando de dia e estudando à noite terminou o
ensino secundário, entrou na FEEVALEe concluiu duas
faculdades. Que lhe deram profissão, casa, apartamento,
automóvel e uma vida confortável.
Quando queremos apresentar a prova de um homem

que venceu na vida, pelo trabalho duro, iniciando com
dificuldades e transpondo todos os obstáculos que se
lhes apresentaram, pensamos no A, J. Renner ~Antonio
Jacob - que saiu de colônia alemã da Feliz, no vale do
Caí, para ir estudar e trabalhar em uma fábrica de banha
em Montenegro e depois foi trocando de profissão até se
tornar um dos maiores empresários do Rio Grande do
Sul. Ou no João Gerdau, imigrante alemão que veio para-
o Brasil e virou comerciante no interior do Rio Grande.
Depois comprou uma pequena fábrica de pregos em
Porto Alegre, negócio que passou para o filho Hugo. Ela-
veio crescendo até transformar-se no império siderúrgico
de hoje.
Mas são exceções. Não devem servir de exemplo por.~

que dificilmente serão alcançados. A grande maioria da
população que nasce pobre e trabalha duro durante a vida
alcança outro nível social, com mais conforto e tranquili.
dade, sem ver seus nomes registrados entre os capitães da
indústria. Não importa muito. O que importa é que pelo
trabalho e estudo, aproveitando as oportunidades que a
vida lhes dá, conseguem melhorar de vida tornando-se,-
anos carregando um fardo às costas, pequenos e médios
empresários o que lhes permite dar conforto para si e
suas famílias. Estes é que formam o grande contingente'
de brasileiros que pagam impostos, empregam milhões
de operários, fazem girar a economia.
Onde tiver uma mulher de 75 anos trabalhando feliz

e vivendo sua vida está o Brasil que queremos.
ivar4hartmann@gmail.com

colaboradores e faturamento anual
de 180 milhões de reais, com folha
de'pagamento que gira em torno de
20 milhões de reais. Somente em
2016, a empresa gerou mais de 30
milhões de reais em impostos para
Carazinho.

De acordo com o presidente da
ACIC; a explanação foi muit .~ fi-
portante para servir de exeinp~. ys
empresários locais em tempos de crise.
''A Rede Boa Vista de Supermercados
nos mostra que é possível superar as
dificuldades do mercado. Nesse mo-
mento de incerteza financeira que vive
o nosso país, o empresariado precisa
dessa injeção de ânimo", conclui.

Ideias na Mesa é um evento se-
. manal da ACIe. Faz parte das ações
de comemoração dos 100 anos da
entidade - que serão completados em
15 de janeiro de 2018. (Assessoria de
Imprensa da ACIC)

ram as pessoas': destaca.
Desde 2013 a empresa atua tam.

bém no ramo de postos de combustí-
veis, tendo três up.idades em Carazi~
nho, uma em Palmeira das Missões e
duas em Passo Fundo. A fim de entrar
com competitivamente no mercado,
a Rede Boa Vista: ~ 1inuiu a margem
de lucro sobre a gasolina, baixando
o' preço de venda. ao consumidor e
fazendo com que, )emais postos de
combustíveis fizessem o mesmo.

O foco da empresa neste ano é a
informação. A empresa possui onze
funcionários voltados exclusivamente
para a pesquisa e inovação, a fim de es-
tudar as tendências do mercado. "Nós
entendemos que investir nas pessoas é
a melhor maneira de garantir estabili~
dade, tanto nos nossos clientes, quanto
nos nossos colaboradores", afirma.

REDE BOA VISTA
A Rede Boa Vista possui 268

Na segunda-feira, 18
de setembro, o Ideias na
Mesa da ACle (Associação
Comercial e Industrial de
Carazinho) recebeu a di-
retoria da Rede Boa Vista
de Supermercados - que
falou sobre sua trajetória na
cidade e planos de expan-
são. A empresa é uma das
patrocinadoras do evento,
promovido pela entidade
semanalmente.

Estiveram presentes os
sócios-proprietários da em-
presa Vemo Leonhardt e
Henrique Leonhardt. a exe-
cutiva de novos negócios
Aline Silva, a consultora de
RH Francielle De Cesara e
o contador Clóvis da Rocha
(que também é delegado
regional do CRC/RS e membro do
Conselho Fiscal da ACIC). O em-
preendimento teve início em 1994.
com um pequeno mercado no Bairro
Boa Vista, e hoje é um dos maiores
supermercados da região, com duas
unidades em Carazinho e uma em
Palmeiras das Missões.

Em 2010, a empresa sofreu um
processo de recuperação judicial, em
função de que as dívidas contraídas
eram maiores do que as receitas e em
2011 foi decretada a falência, posterior-
mente revertida em segunda instância.
Conforme o sócio-proprietário Vemo
Leonhardt: o período foi bastante di(ícil
para toda a família, mas com assistência
técnica e jurídica foi possfvel honrar os
compromissos, superar a crise e voltar
a crescer. "Para mim nunca foi impos-
sível, nunca passou pela minha cabeça
que não Íamos conseguir superar, até
porque nosso maior ativo sempre fo-

Ideias na Mesa recebe direção da
Rede Boa Vista de Supermercados

Os gaúchos qu~ protagonizaram a Revolução Farroupilha não levaram
em conta os sacrifícios a que seriam submetidos ... Priorizaram os seus
ideais ... Os seus objetivos ... A honra de um estado pujante ... É assim que

atua o GOVERNOMUNICIPALDECARAZINHO... Não mede sacrifícios porque
a causa maior é o bem-estar de um povo sério, ordeiro e trabalhador.

VAMOS CONSTRUIR JUNTOS A CIDADE QUE QUEREMOS

~
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Criallçasfizeram o momento festivo tia prefeitura (segullda-feira)

I
I

A. Prenda Farroupilha Natalie Dutra e o Peão Farroupilha
Bruno Britzke, da Rede Municipal de Ensino de Carazinho 2017.
tiveram calorosa recepção. segunda-feira (l8/9), na prefeitura.
Acompanhados da secretária de educação Sandra Citolin e.da
secretária-adjunta Sandra Couto, os estudantes foram recebidos
no gabinete do prefeito Milton Schmitz. Estava presente, tam-
b~m. a diretora da Escola Municipal Pedro Pasqualotto: Estela
Mirta Cavalheiro.
Milton Schmitz cumprimentou a prenda e o peão pelo

precioso trabalho que desenvolvem no meio tradicionalista.
A prenda Natalie Dutra brindou o primeiro mandatário do
município com um conto de João Simões Lopes Neto. Depois
entregou-lhe uma flor.
O peão Bruno Britzke, acompanhado de sua irmã Manoela

Britzke, declamou uma poesia gauchesca. Outro momento es-
pecial ficou a cargo do estudante Grégori Bratz que apresentou
a tradicional Dança da Chula.
Presenciaram a recepção e o espetáculo. também, o vice.pre-

feito Fernando Sant'Anna de Moraes, secretários de governo e o
vereador Marcia Hoppen (Guarapa).

Tradicionalismo infantil encanta Milton Schmitz
~:";'~r .,"':;(()~.-U .'".. ,." )

C.r~~!.!'ho~.. SAü'Sr _. .'. 1
I "
~, I

COITcio

REGIONAL carazlnho/RS: 54-3331-1883
publiddade@correioregionalrs.com.br

mailto:publiddade@correioregionalrs.com.br


IlEGIONAL Geral SÁBADO, 23 DE SETEMBRO DE 2017. 9

Carazinho recebe o Quinteto de Metais da Uf'BA
Com o objetivo de apresentar atrações

musicais, identificadas com o desenvol-
vimento histórico da música no Brasil,
o projeto Sonora Brasil Sesc chega a sua
vigésima edição com o tema "Bandas:
formações e repertórios", Em Carazinho,
a comunidade terá a oportunidade de as-
sistir à performance do Quinteto de Metais
UFBA, da Bahia, no dia 26 de setembro,
a partir das 20 horas, no Teatro do Sesc
(Avenida Flores da Cunha, 1224), com
entrada franca. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (54) 3331-2451,
no site www.sesc-rs.com.br/carazinhoena
página www.facebook.com/sesccarazinho.

Tradicionais em todo o Brasil, as bandas
têm origem no meio militar e são reconhe-
cidas como importantes instituições for-
madoras de músicos. O projeto visa traçar
um panorama desses grupos. Por isso traz
conjuntos de diferentes regiões do Brasil.
O Quinteto 'de Metais UFBA é formado

Repertório é composto de músicas de concerto

pelos músicos Heinz Schwebel (trompete),
Joatan Nascimento (trompete), Lélio Alves
(trombone), Celso Benedito (trompa) e

Renato Pinto (tuba), todos professores da
Universidade Federal da Bahia - UFBA.

A participação de um quinteto de me-

tais nesta edição do projeto Sonora Brasil
visa apresentar repertórios compostos
para esta formação, no âmbito da música
de concerto, que apresentem influências
da sonoridade interiorana das bandas
tradicionais. visto que a maioria dos
músicos tiveram a formação musical de
base em bandas marciais ~ filarmônicas,
escolares. etc.

Sobre o Sonora Brasil- O Sonora Brasil
- Formação de Ouvintes Musicais é um
projeto temático que tem como objetivo
desenvolver programações identificadas
com o desenvolvimento histórico da músi-
ca no Brasil. O projeto busca despertar no
público um olhar critico sobre a produção
e os mecanismos de difusão de música no
país, incentivando novas práticas e novos
hábitos de apreciação musical por meio de
apresentações de caráter essencialmente
acústico, que valorizam a pureza do som e
a qualidade das obras e de seus intérpretes.

Professora do Caie conquista prêmio do Instituto Ayrton Senna Carazinho tem o Culto
de Semana da OASE

Domingo à noite
(17/9), em Carazi-
nho, houve o Culto da
Semana Nacional da
OASE (Ordem Auxi-
Iiadora de Senhoras
Evangélicas). A orga~
nização ficou a cargo
da unidade da OASE
de Carazinho. O tema foi LiBERDADE - CONFIANÇA -
CORAGEM dentro do contexto das comemorações dôs 500
anos da reforma que é ALEGRES, lUBILAi!

O evangelho foi sobre a Parábola do Semeador. semear
em terra fértil - semear a Palavra de Deus. Quinhentos
anos atrás Martinho Lutero redescobriu a Bíblia... Uma
semente: a semente do amor de Deus que, pela sua gr~ça,
nos salva por meio da fé em Jesus Cristo.

O Espírito Santo plantou esta semente no coração dos
reformadores. A semente germinou, cresceu e produziu
flores que alegram e frutos que alimentam os cristãos. A
primeira flor que essa semente preciosa produziu foi a LI-
BERDADE! A segunda flor: a CONFIANÇA! E a terceira:
a CORAGEM!

No final da celebração foram distribuldas mudas de
flores. Isto porque o culto também é dedicado à prima-
vera. No contexto do Semeador deve-se sempre semear,
cuidar com amor e interesse, como quem encontra nisso
o,sentido da vida!

A OASE unida, na sua missão, sensibiliza-se com as
necessidades cotidianas que a cercam. E se põe a serviço
compartilhando o amor ao próximo. Servir é testemunho.
é entrega, é esperança, é fé, é arregaçar as mangas e semear
o amor que nos liberta e impulsiona, o AMOR CRISTÃO.
E todo este trabalho não faz para a sua própria glória, mas
sempre para a glória de Deus. (Texto de: Marlene Fritscher
Müller/presidente da OASE)-jrI" -

"Do amor de Jesus nascem forças para servir ao próximo"

Os diferentes
setores do
hospital
integraram-se,
no dia 14 de
setembro.
para
reverenciar
os costumes
gaúchos

professora, foram: grupo no Facebook;
questionário de perfil; fórum de apre-
sentação o tutorial Schatch I; tutorial
Schatch 2; ideia inicial do projeto e
projeto final. A professora ]ussara
Ferrari obteve a pontuação máxima:
810. Atuando há muito tempo no
laboratório de informática do Caie
a professora ficou muito feliz com o
reconhecimento de seu trabalho.

eventos do HCC - é realizado, justa-
mente, com o objetivo de promover a
integração e a amizade entre os colabo-
radores da instituição de saúde, em cli-
ma de alegria, partilha e descontração,
(Assessoria de Imprensa do HCC)

lussam Fermri ganhou, como prêmio, um curso de formação em São Paulo

ambiente virtual de aprendizagem.
Jussara Ferrari observa que o público
alvo do curso é constituído de educa-
dores do Letramento em Programação
que estejam desenvolvendo o pro-
grama com turmas de módulo 1. Em
Carazinho participaram três escolas
pilotos: Caie, Piero Sassi e Patronato
Santo Antônio.

Os critérios avaliados, conforme a

do estado, além de apreciar o alimento
tradicional, os participantes puderam
confraternizar e reforçar os valores, os
costumes e a cultura do povo gaúcho.

Afinal, o Carreteiro Farroupilha
- que integra o calendário anual de

A Escola Eulália Vargas Albuquer-
que-CAIC, de Carazinho, conquistou,
em agosto, o primeiro lugar (em
âmbito municipal) e o segundo (em
âmbito regional) no curso de Letra-
menta em Programação, promovido
pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura-SMEC em parceria com o
Instituto Ayrton Senna-SP. A profes-
sora destacada é ]ussana Ferrari que,
em outubro, participará em São Paulo
de uma formação, promovido pelo
instituto, com todas as despesas pagas.

O curso de Letramento em Progra-
mação teve início, em março, com
término previsto para dezembro. rem
como objetivos a formação de educa-
dores da rede pública para implemen-
tação do Programa Letramento em
Programação- Módulos Introdutórios.

De acordo com a professora ]ussara
Ferrarh no Caie o curso envolveu 15
alunos, com metodologia híbrida,
integrando momentos presenciais e
atividades à distância por meio de

HCC faz integração e alegria com o tradicional Carreteiro Farroupilha
O clima tradicionalista gaúcho

tomou conta do HCC (Hospital de
Caridade de Carazinho) na quint~-
feira (l4/9). O sabor campeiro do
arroz carreteiro e o som animado das
músicas típicas marcaram a realização
do 100 Carreteiro Farroupilha promo-
vido pelo Grupo de Humanização da
instituição de saúde.

O evento comemorativo ao Dia do
Gaúcho - celebrado em 20 de setembro
- contou com a presença de membros
da direção do hospital, de profissio-
nais de todos o.ssetores e de médicos
do corpo clínico. De acordo com os
organizadores, cerca de 230 pessoas
estiveram no almoço festivo.

Preparado pelo Grupo de Humani-
zação, o cardápio foi servido em dois
horários, a fim de oportunizar a par-
ticipação de todos os colaboradores.
Em um ambiente vestido com as cores

http://www.sesc-rs.com.br/carazinhoena
http://www.facebook.com/sesccarazinho.
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Além do sapateado. palmas e gritos
ll(OmpaniJrJlIl as coreogmfias

Professor Marcelo Chapital está
tiOgrupo Irá mais de tritlta atlas

DemçarilUrs acompalJlwm fiOS sapateados

.54-3331-1883

RuA GENERAL NETTO, 117/SALA 201/CARAZINIIO - RS

54-99614~3040

Ballet Folklórico de Rivera

Sábado passado fui fazer
um "freela" para o Arlei
Fotografias e fiquei sabendo
que na segunda (1819) um
grupo de danças do Uruguai
estaria no CTG Alfredo
D'Amore, por ocasião da
semana Farroupilha.
Uma oportunidade única

de ver, para dizer o mínimo.
"coisas diferentes". Uma
das coisas diferentes que
me chamou a atenção é as
mulheres acompanhando
os homens no sapateando.
Com coreografias envolven-
tes, misencenes divertidas e
muito sorriso no rosto o Ballet FolkIórico
Departamental Rivera deixou a todos bo-
quiabertos com a graciosidade e leveza das
dançarinas. bem como a rusticidade rítmica
dos dançarinos. Com uma história de mais
de trinta anos à frente do Ballet, Marcelo
Chapital comentou que no currículo do
grupo consta quase todos os países da
América Latina e alguns da Europa. Valeu
à pena. Vi um espetáculo diferente. Encan-
tadoramente diferente.
Parabenizo a todos do CTG Alfredo

D'Amore envolvidos nas atividades da
semana Farroupilha. Às invernadas pelas
maravilhosas apresentações, em dezembro
quero ver o Adiers no palco. Aos assadores
pelo suculento churrasco e às cozinheiras
pelos pratos típicos. Ao Rodolfo Silva e ao
Patrão Paulo Lang deixo meus agradeci-
mentos pela cordialidade e hospitalidade.

esforços para fazer a cobertura da próxima
edição do Morrostock em dezembro. inde-
pendente disso. a parceria está feita.

Wallder Wildller esblllrjalldo
jovialidade e bom hl/mor

Correio

o SEU JORNAL COM MUITO MAIS ABRANGÊNCIA

REGIONAL

Este trabalho tem me dado prazeres que
há três anos sequer teria imaginado. Nos
anos oitenta, pré internet, aqui no interior
só ouvlamos falar das bandas que surgiram
naquela década em Porto Alegre.
Ouvir numa fita k7 ou mesmo nas rádios

era raro. Nos noventa, morando no Paraná.
nã6 acompanhei a cena local, mas como
e'u era ouvinte fiel da Estação Primeira
(in memoriam), a rádio rock de Curitiba.
ac~bava ouvindo alguns sons de bandas
gaúchas. Na virada do milênio,já em Porto,
com outros interesses, não frequentei a cena
underground da cidade. Mas continuava
fiel às rádios rocks. agora com a finada Ita.
perna. Corno era de se esperar. a pIay list da
Itapema contava com muito material local.
Ouvir Os Replicantes ou Wander Wildner
duas a três vezes por dia era comum.
t disso que estou falando ... Wander

Wildner. O mito! A lenda! O ícone do
punk rock nacional. ex-vocalista d'Os Re-
piicantes, ao vivo e a cores e no volume no
máximo! Em trabalho solo, fez um show
com canções inéditas intercaladas com os
clássicos da carreira, ou nem tão clássico
assim. né Wander. E Zé. obrigado pelo con-
vite. a coluna DuArt&Cultura não medirá

-vv-vv-vv _C c>rre ic>re gi C>rLa..lrs_C c>m _br

''Amigo punk desculpe este meu desabafo"

•tllldai!)
Produção de Vídeo

Vídeos para a sua empresa alcançar mais.

(54)33315115
• atend imento@takedois.com.br

& Rua Silva Jardim. Ed. Nelson. Sala 201. Centro. Carazinho

11 takedois ~ takedoisprodutora

EDITORA

osdezmelhores
livros para leitores.

~? '.''1'1.' ,-to, _ >-- . T OU"" "\\'~r-'m;l;I~

t: • IN \~o"editoraosdezmelhores com.br I

1R1~,.",-, c ~

Paufa MoaB/aal"
Aalnck

mailto:imento@takedois.com.br
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Setrem avança no apoio à Inovação
~ e ao empreendedorlsmo

Incubadora seleciona propostas de Incubação para
atrair empreendimentos de base tecnológica

Uma história que teve para empreendimentos com o objetivo de instiga-los
infcio em 2002 anda a potencializados pelo know à Inovação e ao empreende-
passos largos ru mo a howda Instituição, a partir da dorlsmo", complementa
ampliação de sua atuação Interação entre poder Franzéll. O resultado foi
focada no desenvolvimento p ú b i i c o, e m p r e s a e imediato, com a ampliação
regional. Esta é a Incubadora a c a d e m i a. " A s sim, da procura pela Incubadora e
Tecnológica Setrem, de Três estaremos proporcionando do número de empresas
de Maio, órgão da Instituição mecanismos e um ambiente incubadas.
que abriga empresas cujos d e I n o v a ç ã o p a r a o N o m o m e n t o a
produtos, processos ou desenvolvimento de ideias, Incubadora está selecionan-
serviços sejam resultado de produtos, processos e do propostas de incubação,
pesquisa, para os quais a serviços que contribuirão com objetivo de atrair
tecnologia e a Inovação para a melhoria socioeconô- empreendimentos de base
representem alto valor mica regional", explica tecnológica que receberão
agregado, bem como, Franzéll Kaspary, apoio para seu desenvolvl-
negócios Inovadores que coordenadora da Incubadora mento e consolidação.
promovam ou facilitem a Tecnológica Setrem. "Estas empresas podem ser
utiiização de tecnologia e Desde 2014, foram de qualquer porte ou setor
conhecimento aplicados ao Intensificadasasatividadese que tenha na inovação
desenvolvimento econômico várias parcerias foram tecnológica os fundamentos
e social. formadas, como com o de sua estratégia", comenta

Atuando nas áreas do Sebrae - através do Projeto a coordenadora Franzéli.
Agronegócio, Design, Cerne. "Além disso, houve Informações sobre o
Edu c a ç ã o, G e s tão r ainda maior aproximação processo, critérios de
Psicologia, Saúde e com o acadêmico e seleção das propostas e
Tecnologia da Informação, a comunidade, atr:-"--ls de serviços oferecidos constam
incubadora visa ser matriz de palestras, workshops, no sita www.setrem ..
desenvol~~~entoe Inovação oficinas, desafios-&.reuniões com.br/incubadora.

Apsul América debate
l~ agricultura digitai

o município 'de Não-Me- das novasáreas de precisão,
Toque, na região Norte do comoporexemploa pecuária
Estado, se prepara para sediar de precisão, será tratada pela
o 4' Congresso Sul-Americano primeira vez no Apsul. A
de Agricultura de Precisão e fruticultura de precisão e a
Máquinas Precisas - Apsul apicultura também serão
América. O evento, que ocorre abordadas. O Congresso terá
nos dias 26 e 27 de setembro, a presença de palestrantes de
no parque da Expodireto r e n o m e n a c i o n a I e
Cotrija"I, tem como tema internacional.
"Agricultura Digitai: Inovação O APsul Am é r i c a é
p a r a a e f i c I ê n c i a e a organizado a cada dois anos
preservação da produtividade". pe I o Si n d i cato Ru ra I,

A presidente do Apsul, Prefeitura de Não-Me-Toque,
Teodora lütkemeyer, diz que a Sistema Farsul, Universidade
programação desta edição Federal de Santa Maria e
agrada todos os públicos do Co t r i J a I. Tem c o m o
congresso."Temos painéis que patrocinadores Ouro:
i n t e r e 5 s a m m a i s a o s Monsanto,FertiláquaeSenar,
produtores, minicursos e patrocinador Prata: Stara e
palestras que interessammais patrocinador Bronze: Jan. O
aos pesquisadores, outras APSul América é destinado
inovações tecnológicas que "para produtores rurais,
interessam principalmente empresários, pesquisadores,
para os técnicos, agrônomos, professores, estudantes e
técnicos -'"\ríco/ase também públicogeral, com inscrições
aos pesqlJl~adores", destaca.A g r a t u i tas nos i t e
~asta programação. in.clusive w~.apsulamerica.com.bri

http://www.setrem
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IMAGENS E GRANDES NOMES DA LITERATURA
SÃO TEMAS DAS PRIMEIRAS CONFERÊNCIAS DA JORNADA

Inscrições para a 16" Jornada Nacional de Literatura estão abertas até o dia 22 de setembro

:,~~;~-~:.:'~,~.~-- - - - - - - - - - - - - ,- - -~--. - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - -:
I \:<':.~Obras Indicadas dos aulores da prlmell1l e segunda mesa do Jornado: ,
I ; t

: • Pedro G'*Iet:Eu me cmmoAmlnío; Seguncb - Eu me cmmoAnlfuio: lIusl7e fbesia. '
I •RlIbll CouIiIho:Mensuç Co:ilabfe. Obeifo cxIoIascente; Obeijo odofescenle 2. :
I •• MelIo:W I

, • leal CumIIgo: 1aXJ lugares fm~ioos 110 Brosil; Isso aqui é seu; No.os olhares; DeA-ha a U2.
, • AftJnlIo lJumcIIlI de &cI1l'Anna: Como se faz lffero1lAU;Enlre /eikx e auJor;QJe fX1ísé este?; Vooll1ias.
: • 8nlllJo 'IMnI: Sete roonsfn:B txrJsilein:ri; O ttautma misterlaioe cS ratos de HameJín; HisKírias paro lemtxur
I damind:J.
I • Cidia 1I1oIcovIdI:AIquífeIlrodo an::o{fÍS;R:Jrque sou QOOia,mamãe?; Essa ooisa lxilhante que é a chuva?
: • Ntidia BalfeUa Go,nb:CJart:e:uma vidaqueseronto;~ fotobíqJmfia.
I I
1 - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - _ ..••

- Sobre o Jornada -

espaço para falar a respeito da produção lilt.'riÍria
dos quatm aufores, tra7.endo intell>ctuais e
autun.'S nmsagrados,. profundtlS nmhL'Cl'li<lfCS
das obras dos hOrnl'l1agcados.
Para deroter as obras desSl'S aulOrL'S, foram

cllm'idados Affonso Romano de Sant' Ann;).
Brâulio Tayares. Cinticl Moscovich e Nâdia
Battella Golli!>, esoJlhidos por uma dupla
clmdiçàll: ~Iém de omtn..>t.'l--d()TL'SdotrabL:llh() dttS
hurnCll\lgcados, sãll tLlmbCrn importl:mtt.s
escritores no sistema literário atu~ll.

da Cursan, da Ambev, da Ipirangil, da Triway,
da IechDEC e da Cumpanhia Zilffari & Bour!>"n,
l1Jffi o apuio cultuml do Sesi c da HS13KlS,
patrolÍnio promodlll1i.l1 da CapL'S,(talae, Fapcrgs
c Oniz, ülm Ll ptHn~riilcultural do St'sc,
finanlii.lmcntll do Governo do Estado ~
Secrelaria da Cultura - I'nH'ullura 1<5 L1C l'

reilli7.açàodll Minislérill dil Culluril.
As inscriçÔl'S pJrJ ,1 Jomad,1 l' par.. (1

Jnmadinha esrJ.o <lbertas e são limitadas. Pi;lra il
Jornada, (J púhlinll1l)(je se inscrever tanto pi.lra l)
CVl"lltu (umplL'tt) guanto para drenas lima das
ol1itL's. Os int\.'n...'Ssados devem 5(.' inSCfl'Vef no
portal il'it'i('.l/pf.l'r!1tiiorlll1d/l. A programaçJ.o
':-ompJcta lambêm ('slá disponível no silc da
jornada. Infonnaçül.'s p\ldem ser obtidas pelu
.,..maU ;oma<Úlfill/v.br \lU pclo telefunl' (54)
3316-8368.

"Lileratura e imagem: além dos limites do
real" e "Centaum, J"'dra. msa e estrela: Seliar,
Suassun" Drummond, Clari"," são os lemos dos
duas primeiros L'.mfcri.'l1cias do palw principal
da 16' Jomooa Nacion,1 de UI\.'r,tura. que
amnl\.'(l.' lm outupro l'm Passo Fundo/RS. O
primt.'in< tema ser'; de!>atido no di, 3 dt.' outu!>ro
e omlará o'lITl os I6CritOres l>ednl Gabriel, Rafael
Ct.lutinh,~ R''b",r Mello e b.."" Camargo. O
scgundOl\.ma ser'; dd:"tido nu dia 4 de oUlU!>ro
pejos esrnlon.'S Affonso Rnmano de Sim!'Ann;),
Br.;ulio Ia,'aTl'$, Cintia Mos(O\'idl e Nádia
Ba11"lIaGnUib.

Disrutir a lt.'ilUra além do limite ~. li isso A 16' jnrnodJ Naciorol de üleratura e a S'
<lue os OTll'miT.adol\5 da jornada e (l pU!>li: jomadinha Naci,mal de ütcrntura sà<'
esperam na primeira noite de dI.'OOtcsdo pald) proTmwidas pela Unr....,,;idade de ('asso Fund,
principal da jornada, que.'nJSlâ ~ ~ (UPF).~pela PJclcilUra de 1:~Sl)Fun~ .. Os
denomírodo Espaço Ariano Suassuna. Os ~'V\.'Iltosrontam cum os patmon",s do Bann.su1.

autores I\!dro Gabriel, Rafael ÚlU~ Ro~ i

MeI1u e 7rol CaIrIaJ&Qo_tJJnVidlodos à mesa
"LitmIIura fi ~ aJimdos lin!ites do rnal'".
que ac:onl1.'reno dia. 3 ele ~ estão
Idacimados à ~ ela Ieilwada iJDa8mI.
mesmo que !Ob evidmtcs difeI......... -A
pluIaIidade ele ••••••aJidades eà!o1a-.s na
sociedade lI5l5Oliadaà di.asidacle ele SlplWleS
rom Oli quais ÜlleiagiDlOS allJIPIU"'l uma
(I(lIlU:J"io de Ieilwa ~ nuJIipIicada.
Assim. fmnar Imon:s ~lll1lle smsíl"'ÕS
CJÕ&eUl1'oIharqoe •••••••..•••••." bdo que existe
_na ••••.••• quanto nas d<maís
ropt••••••Aief'. justifica um dos<XlOldmadores
da )vmada NMionaI de ~ ~
Miguel RdIeIanaier_

- 0lmIi doe esa1!ores homenageados do Jornada
também esIlJ1üoem debale -

O nllIDeda sq;unda mesa. "'Centaum. pedia.
msa"eomb-. que~ nodia4deoutulm\
está. ~ a grandes oo.as dos iJUIOre;;
"'", •••~ da jornada: a_lo dt.' "O
l'lVlliJuro 110 j;mIim'. dL" Mool:}T Sdíar; pc<ira.
uma alusiil'~ "R~da f\.'<ha do Rrlno-. de
Arianll ~ ","sa, uma ll:'fun?!Iril à ol>rn -A
"'!$i> do p"' .•.•-. "" Ú1rios Drummund de
Anilr.ad1.-;••~ do livro -Ahw •• da es;m.~a-.
ili, <:Jinio! Lisp.'dUr. O .p."'" púI>Iiro ",>!li.'
l"J'lTM. nlI~ da Iambl"" COlJll'dmador••da
J'~ F;,Nanc V.....ardi Burlamaq~ ê um

APOIO CUlJUAAl



INFORME COMERCIAL

Ano 01 n° 06
Porto Alegre,

Segunda-feira,
11 de setembro de 2017.

Hospital Vida &. Saúde vence
Prêmio Luiz Carlos Rocha lFalchi

Elton Walker, destacou a satisfação de
todos com o reconheclniento. "Ficamos
muito felizes, são mais de 10 anos de
dedicação de todos envolvidos. Hoje
podermos ser referência estadual de
gestão nos deixa com mu~o orgulho". O
Prêmio será entregue, no dia 12 de
setembro, durante o Encontro de
Gestão dos Hospitais Filantrópicos do
RioGrande doSul, na Capital.

A sustentabllldade econômica da
Instituição também foi apresentada aos
Jurados que ficaram Impressionados
com os resultados. "Parabéns, a gente
fica muito feliz por ver uma iniciativa
como assa, a gente vê no Brasil que os
hospitais Quetrabalham com conselho
fazem a diferença", destacou José Luis
Splgolon, da Confederação das Santas
Casas. O presidente do Vida & Saúde,

Todos passaram a se envolver com os
processos e entenderam a Importância
de atuar de forma padronizada". Em
2010, o fndlce de controle de Infecção
era de 4,05%, hoje, o Vida & Saúde tem
um Indlce de 1,45%. Outro resultado
positivo foi a última pesquisa de
satisfação, dos pacientes, que chegou a
94% de satisfação, e na dos funcionári-
os, que alcançou !!9%,, .

Carazinho é referência
regional em Oncologia

O Hosp Ita I de Ca rldade de deslocar a outras cidades em busca de cas, e ampliando o número de profissi-
Carazinho (HCC) recebeu a aprovação atendimento. O município mais onais médicos e de colaboradores.
para se tornar referência na área de próximo era'Erechim, distante a 120km Segundo o prefeito de Carazlnho,
Oncologla para 13 munlcfplos-çJa de Carazlnho. O presidente do HCC, Milton SchmiU, o HCC possui uma
região. A resolução foi aprovada em Jocéllo Cunha, exalta a conquista e infraestrutura- preparada para receber
reunião da Comissão Intergestores ressalta os esforços realizados pela os atendimentos e a aproyação~vemao
Blpartlte (CIB), realizada em 10 de "direção do hospital, lideranças políticas encontro do projeto de tornar a clcíãiJe--
setembro. Os municípios beneficiados e demais parceiros, com o intuito de um polo regional. "Recebemos esta
são Gramado dos Loureiros, São José torná-lo uma referência na área da notícia com muita alegria. É um projeto
das Mlssôes, Trindade do Sul, Ronda saúde. Para a Secretária de Saúde de da nossa gestão'consolldar Carazlnho
Alta, Rondlnha, Sarandl, Barra Funda, Carazinho, Anelise Almeida, ao tornar- como um pala regional. Fazer do
Nova Boa Vista, Constantina, Novo se referência em Oncologia para 13 município uma referêncIa em uma
Xlngú, Engenho Velho e Chapada.Com municfplos, o hospltai Qualificará ainda especialidade de alta complexidade
a aprovação, moradores desses mais ° setor a longo prazo, Investindo reforça um desses pilares, que é a
munIcípios não precisam mais se em melhorias estruturais e tecnológl- saúde",comemora.

Entidade disputou prêmio com outros 36 hospitais do Estado
o Hospital Vida & Saúde, de Santa

Rosa. foi o vencedor do Prêmio de
Gestão Hospitalar Luiz Carlos Rocha
Falchi. A premiação é realizada pela
Federação das Santas Casas e
Hospitais Beneficentes, Religiosos e
Filantrópicos do RS,em homenagem ao
primeiro presidente da entidade.

Este ano, na primeira fase do
prêmio, 36 hospitais do Estado
participaram apresentando projetos.
Destes, seis foram selecionados para a
final, realizada no dia 25 de agosto, na
Federação dos Hospitais, em Porto
Alegre. Como tema "Profissionalização
da Gestão para sustentabllldade do
Hospital Vida & Saúde", foi apresenta-
do o case desenvolvido pelo Conselho
de Admlnlstrtiç\;o 'que assumiu de
forma voluntálla''á'lhst~ulção em 2006.
Com a expertis'e"dei cada empresário
foram sendo renegocladas as dfvldas e
reorganizados os serviços. Com o
passar dotempo, um sistema de gestão
passou a ser Implementado. Comele foi
possivel padronizar os serviços,
qualificar e oferecer maior segurança
para pacientes e funcionários. Em 7
anos, 92 processos foram Implementa-
dos.

A Diretora Geral, Vanderll de Barros
que apresentou o projeto na final,
destacou os excelentes resultados de
todo esse trabalho. "A dedicação dos
conselheiros. médicos e de cada um
dos funcionários foi fundamental.



União das Etnias de Ijur,
Nelson Casarln, diz que a
feira alcançou o êxito
necessário para apresentar
um evento diferenciado com
programação cultural intensa
e rica. "Temos orgulho da
nossa história e saudade de
nossos antepassados, mas
temos anseio em continuar
trilhando o caminho da
ordem e progresso. Estamos
buscando o reconhecimento
nacional para Ijuí e
certamente teremos grandes
resultados, pois essa união
nos orgulha e com ela
reafirmamos nosso
propósito", afirma o
presidente.

O evento também é palco
de shows nacionais, em um
grande anfiteatro. A
Expoljuí/Fenadi 2017 é uma
parceria da Associação
Comerciai e Industriai de Ijur
(ACI),da União das Etnias de
Ijuí (UETI) e da Prefeitura
Municipal de Ijur.

Correio ..
INTERIOR

Negócios e cul~ura na
Expoljuí/Fenadi

A Expoljur/Fenadi se
caracteriza como uma feira
multlssetorial que engloba
oportunidades de negócios,
relacionamento, cultura,
entretenimento e gastronomia.
Neste ano, eia acontece de 10
a 22 de outubro, em Ijur, no
Noroeste do Estado.Afeira tem
como tema "Desbravar sonhos
e construir realidades".

Nilo Leal, Presidente da
Associação Comercial e
Industrial de IJuíe da Expoljuí
2017, comenta que a feira
busca trazer confiança para a
comunidade de Ijuí e reafirma
o trabalho em conjunto da
União das Etnias e do Poder
Executivo de Ijur. "Este
trabalho é a marca do
desenvolvimento regional e de
Ijuí, é a marca das pessoas que
compõem o município e essas
pessoas hoje querem
prestigiar os que que muito
fazem pela nossa
Expoijuí/Fenadl" .
, OPresidente da Fenadl e da

AFeiraNacional do Trigo,de modernos produtos, como o Seminário do Trigo,reunião da
Cruz Alta, chega a sua 14' máquinas e implementos Cãmara Setorial do Trigo,
edição. Com a expectativa de agrícolas, referências para uma palestras e oficinas do
atrair mais de 100 mii agricultura de precisão. SENAR/RS, relacionadas a
visItantes para as diversas De acordo com o Presidente bovinocultura de corte,
atrações. da Feira, Airton Becker, a bovinoculturade leiteeequinos.

De.17 de setembro a 1 de Fenatrigo vem se consolidando Uma das inovações será o
outubro, serão oferecidos e pela primeira vez ela está ingresso único quedá acessoao
v á r I o 5 m o m e n tos d e sendo realizac" pelo quarto Parque, à todas as atrações da
entretenimento para todos os ano consecutivO'-;-,'Isso faz com feira e inclusive aos shows. O
públicos que comparecerão ao que ela fique ainda mais forte, evento é promovido pela
Parque Integrado de nãoapenasnaJ.l'~ião,masem AssociaçãO Fenatrigo,
Exposições. Nos pavilhões de todo o Estado.~. .Io município composta por nove instituições
negócios a presença de é de extrema> importãncla o de Cruz Alta 'e tem como
expositores dos segmentos de evento, pois além de mexer estrutura uma comissão
vestuário, acessórios, com a economia local, ele executiva e mais 17 comissões
eletrônicos, brinquedos, consegue levar o nome de Cruz setorlzadas composta por
pro d u tos pa r a s a ú de, Alta para todo o RioGrande do pessoas voluntárias. Através de
empresas dos ramos do Sul", destaca. uma parceria com a P3
agro negócio, imobiliário, Pensando no foco principal Espetáculos, a feira contará
turismo, moveleiro, entre que é a agropecuária, o evento com shows nacionais de Marnla
outros. Na área externa, também contará com a Mendonça, Zé Neto e Cristiano,
empresas referência do Abertura Oficial da Colheita do EI Baile e RodeioCountry César
agronegócio irão expor os mais Trigono RioGrandedo Sul, com Paraná.

Fenatrigo espera mais
El!1'Jm1I•.•. d_e_1_0_0_m_i1_v_is_it_a_n_t_es •
Feira será palco da Abertura Oficial da Colheita do Trigo no Estado

•• ¥2 ; &
Porlo Alegre, Segunda-feira, 11 de selembro de 2017. INFORME COMERCIAL

Correio Feiras
Inovação na Expo inov.amos na busca de

São Luiz recursos de forma criativa
para compensar a crise que

Inovação gerando desen- convivemos hoje". Expositores
volvimento é a base que da indústria, comércio,
consolida a Expo São Luiz agro negócio, pecuária e
2017. Para esta edição, que palestras técnicas devem
ocorre,de 27 de setembro a 01 trazer informações técnicas
de outubro, novas áreas para os visitantes.
externas oferecem espaços O evento que promete
para exposição de máquinas e movimentar a cidade de São
implementos agrícolas. Novos Luiz Gonzaga, nas Missões,
arr~a~entos e u~ novo ,também irá proporcionar
~pavJ.~~ao,par.a"a .....agrlOY~Ura ~ entretenimento e lazer, com
famlll~r buscam o, melhor uma vasta programação
aproveltame~to do espaço do cultural. Além de shows
p~rq.uee mais ~onforto para o nacionais com as duplas Vitor
publico e expositores.. e Léo e Henrique e Diego, os

De a~ordo ~om o p~e~[den. visitantes poderão assistir ao
te da f?lra, Nlrt~n Teixeira, o espetáculo do Grupo Tholl e
tema In.ovaça.o gerando showsregionais.
desenvolVimento representa A E po São Luiz será uma
o espfrito da Expo .•. Nós x

Feira que apresentará as
possibilidades de criar, Inovar
e empreender. As entidades
promotoras. Associação
Comerciai e Industrial,
Sindicato Rural, Sindllojas,
Prefeitura, Cãmara de
Vereadores e Coopatrlgo
estão unidas para proporcio.
nar mais visibilidade e
aproximação entre marcas e
consumidores.

10. Expocandl será
em outubro

o município de Cãndido
Godói, no Noroeste do Estado,
recebe visitantes na 101'
Expocandi. O evento, que
reúne expositores locais e
regionais com grande expres-

sividade no setor de feiras,
ocorre de 06 a 08 de outubro.

Milhares de visitantes são
esperados na feira que
Gontempla a indústria,
comércio, agropecuária e
reserva uma extensa progra-
mação cultural, com shows
nacionais. No primeiro dia de
evento, ocorrerá a abertura
oficial e apresentação da
Orquestra Monde Carla, com a
presença das soberanas do
municípiO. Uma das grandes
atrações culturais é o show da
dupla nacional Munhoz e
Mariano, no sábado, dia 07 de
outubro.

Expojuc abre plantio
de soja no RS

o mês de setembro é de
obras no Parque Miguei
Walhrich Filho,. em Júlio de
Castllhos. A Associação
Expojuc prepara a estrutura
pata a maior edição do
evento já realizada na
cidade. São intensificadas
também as negociações com
os expositores, parceiros e os
terceirlzados. É a reta final
para a Expojuc 2017.

Nesta edição, a feira será
paico da Abertura Oficial do
Plantio de Soja do Rio
Grande do Sul. uma Impor-
tante marco para a economia
agrícola local. Além disso,
uma programação variada e
intensa está pronta, para
receber visitantes em cinco
dias do evento: de 11 a 15 de
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Número do RPS Número da nota
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Data da emissão da nota
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Data do fato gerador
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Código de verificação
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PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 _ Inscrição municipal:24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Numero: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municipio: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 ;' Inscrição municipal:

CEP: 99500-000

Complemento:

Municipio: Carazinho

E-mail:

UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

___________ DISÇ~IMINAÇÃO DOS SERVI OS
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo ("lo) ISS

Reembolso NF. 1149. Ref. veiculação de mídia na revista
Contato VIP (Editora Contato Vip LIda ME)- Outubro/2017

Comissão ref. veiculação de mídia na Revista Contato VIP • NF.
1149

Reembolso NF. 063667 - Ref. veiculação de mídia no Jornal
Correio do Povo (Empresa Jornalistica Caldas Junior LIda) -
Outubro/2017

600,0000

150,0000

2.300,0000

1,0000

1,0000

1,0000

600,0000

150,0000 /

2.300,0000

0,00x3,00=

150,00x3,00 =

0,00x3,00=

0,00

4,50

0.00

Comissão rer. veiculação de mídia no Jornal Correio do Povo -
NF.063667

Reembolso NF. 001.256 - Ref. veiculação de mldia no Jomal
Correio Regional (Francisco Campos - ME) - Outubro/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Correio Regional.
NF.0001.256

Reembolso NF. 6 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Tribuna
(Cemir José Alberti -ME) - Outubro/2017

Comissão ref. veiculação de midia no Jornal Tribuna - NF. 6

Reembolso NF. 4421 - Ref. veiculação de mídia no Rádio Diário
da Manhã (Antares Radiodifusão LIda) - Oulubro/2017

Comissão ref. veiculação de mídia na Rádio Diário da Manhã -
NF.4421

Reembolso NF. 1816 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Diário
da Manhã (Editora Esperança LTDA) - Outubro/2017

Comíssão ref. veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã -
NF.1816

575,0000 1,0000 575,0000 / 575,00x3,00 = 17,25

3.200,0000 1,0000 3.200,0000 0,00x3,00= 0,00

800,0000 1,0000 800,0000 / 800,00x3,00 = 24,00

1.440,0000 1,0000 1.440,0000 0,00x3,00= 0,00

360,0000 1,0000 360,0000 ./ 360.00x3,00 = 10,80

10.000,0000 1,0000 10.000,0000 0,00x3,00= 0,00

2.500,0000 1,0000 2.500,0000 / 2.500,00x3,00 = 75,00

20.000,0000 1,0000 20.000,0000 0,00x3,00= 0,00

5.000,0000 5.000,00x3,00 = 150,00

mailto:dioneitramontina@pop.com.br
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Número do RPS Número da nota

1337

Data da emissão da nota

13/11/201713:39:16

Data do fato gerador

13/11/2017 13:39:16

Código de verificação

UVOQZ7BXT

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.001 ,536/0001-70 Inscrição municipal:24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Numero: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municipio: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87,613,535/0001-16 Inscrição municipal:

CEP: 99500-000

Complemento:

Município: Carazinho

E-maíi:

UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

Parcela Vencimento Tipo

120/11/2017 A prazo

Forma de Pagamento

Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo

46.784,22

Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Vaíor (R$)

RETEN ÕES FEDERAIS
PIS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 140,78

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 46.925,00 Valor liquido = R$ 46.784,22

Códigos dos serviços:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

alor aproximado do tributo federal- R$ 1.262,28 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal- R$ 264,66 (2,82%) , com base na
Lei 12.741/2012 e no Decreto 8,264/2014 - Fonte: IBPT

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4,818/2010 e no Decreto N° 7.131/2010.
Situação desta NFS-e: Nonmal

,~atureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Nonmal
Local da prestação dO serviço: Bento Gonçalves

Desc, condicionado(R$)

0,00

Desc, incondicionado(R$)

0,00

Deduções(R$)

37.540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Base de cálculo(R$)

9.385,00

Valor ISS(R$)

281,55

ai
DI

Verificar autenticidade

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


Relatório de Investimento Prefeitura Municipal de Carazinho - Outubro/2017 - Contrato até 28/11
Data Veículo/Empresa Descrição Tamanho Valor

10/10/2017 Revista Contato Vip Anuncio rodapé 18x4,5cm R$ 750,00

09/10/2017 Jornal Correio do Povo Anúncio 1/2 página 26x17cm R$ 2.875,00

14 e 28/10 Jornal Correio Regional Anuncio rodapé 26x12cm R$ 4.000,00

25/10/2017 Jornal Tribuna Anúncio 1/2 página 26x17cm R$ 1.800,00

25a31/10 Rádio Diário da Manhã 120 spots 60" R$ 12.500,00

28/10/2017 Jornal Diário da Manhã Anúncio página inteira 25x35cm R$ 12.500,00

27e31/10 Jornal Diário da Manhã Anuncio 1/2 página 25c18,5cm R$ 12.500,00

R$ 46.925,00



~ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5604

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Cliente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Veículo/Fornecedor:
Revista Contato Vip
Razão Social: Editora Contato Vip Ltda ME
CNPJ: 15.395.446/0001-30

Descrição outubro/2017 05/10/2017

(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Qtde VaI.Unit. Total
.

.

Anúncio rodapé I Revista em homenagem aos 80 anos do 1 . 1 750,00 750,00
Colégio La Salle I Tamanho 18x4,5cm I Colar I Indeterminado .

I,

O' -
. . . O -

O -
I ... O -

.. I. I O -
I O -

O. -
O -

/
O -

()li} Observações: Desconto

~ OJ Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 750,00
A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente Comissão: 150,00

"'- J~~:_~_tra

para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o

JL~~ro~~~
pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. ° pagamento somente Total Líquido: 600,00

Alvo obal bllcldad e Propaganda de ( overn será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/11/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Trjblltos
Ay Flores da Cunha 1264. CENTRO! CARAZINHO . RS ! CEP' 99500000

Número da Nota

1149

Folha 1/1

Código de Verificação

Ofaea911

PRESTADOR DE SERViÇOS
Razão Social

EDITORA CONTATO VIP LTDA ME
Inscrição Municipal

100012

Endereço

RUA VENANCIO AIRES. 490 CONJ 01 - CENTRO CARAZINHO / RS

CPF/CNPj

15.395.446/0001-30

Inscrição EstadualSimples Nacional

Sim

Exibilidade

Exigivel

Fone/Fax

(54) 3331-3448

CEP

99500000

Micro Empresa

10/2017Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFse

17/10/2017.15:26

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Data / Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

Inscrição Estadual
0250106809

auditoria_ tributos@carazinho.rs.gov.br

Email

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPJ
87.613.535/0001-16

(54) 3331-2699

Fone/Fax

Razão Social

I'IUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição
Municipal
94162
Endereço

AV. FLORESDA CUNHA, 1264, . CENTRO. 99500000 • CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 17.06 • Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

CNAE: N7739003 • Aluguel de palcos coberturas e outras estruturas de uso temporário exceto andaimes

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

utorização 5604

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 600,00

PIS (R$)

0,00
COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$I

0,00
CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0.00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
0,00

ISS Tomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
600,00
Valor Total da Nota (R$)
600,00

Alíquota %
3,50
Valor Liquido (R$)
600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituida pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS.e pode
ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

mailto:tributos@carazinho.rs.gov.br
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• Colégio La Salle Abel
• Escola La Salle Rio de Janeiro
• Unilasalle Rio de Janeiro

RS
• Escola La Salle Pão dos Pobres
• Escola La Salle Pelotas
• Escola La Salle Sapucala
• Faculdade La Salle Estrela
• Colégio La Salle Canoas
• Colégio La Salle Carazinho

• Colégio La Salle Carmo
• Colégio La Salle Caxias
• Colégio La Salle Dores
• Colégio La Salle Esmeralda
• Colégio La Salle Esteio
• Colégio La Salle Medianeira
• Colégio La Salle Niterói
• Colégio La Salle Santo Antônio
• Colégio La Salle São João
• Universidade La Salle

se
• Escola Agrícola La Salle
• Colégio La Salle Peperi
• Colégio La Salle Xanxerê

SP
• Escola La Salle Botucatu
• Colégio La Salle Botucatu
• Colégio La Salle São Carlos
• Colégio La Salle São Paulo

• Escolas estaduais conveniadas à Rede La Salle



COLÉGIO LA SALLE CARAZINHO 80 ANOS

Uma história que se inicia com vontade de educar, de formar

gente. Registra-se aqui o percurso através do seu patrono, São

João Batista de La Salle, visionário, que acreditou na impor-

tância da educação do ser. Carazinho, através dos seus ciclos

econômicos, marcado aqui pelas araucárias, com o olhar atento
de nosso símbolo maior: O Bombeador (Vasco Prado). Traje-

tória em prol da formação humana, de preparo para o mundo.

O Colégio La Salle comemora BO anos, arraigado à cidade de

Carazinho; para isso inclui-se o ícone da escola, mas o home-

nageado é você aluno, inserido no contexto de mundo, aliado à
tecnologia, aportando a um futuro de atitude e transformação.

Parabéns!

Mínha arte é uma demonstração de que é possível fazer.

Certifico a autenticidade da obra.

Use Ana Piva Paim

Artista Plástica
Mestre em Educação

Carazinho, outubro de 2017.

............................................................................

Editorial
Francisca Ooering

Comemorar BO anos do Colégio La Salle Carazinho é um marco

histórico muito significativo para a Comunidade Educativa

Lassalista. Na Revista Comemorativa aos BO anos, você pode

reviver e vivenciar momentos da educação lassalista, que tem

como missão formar, cristã e integralmente, as crianças, os
jovens e os adultos, mediante ações educativas de excelência,

propondo uma pedagogia centrada na convivência fraterna,

atribuindo ao aluno papel ativo em sua própria formação, por

meio de uma retomada histórica, entrevistas e depoimentos.

Agradecemos aos Irmãos, colaboradores e ex-colaboradores

lassalistas que, ao longo desta trajetória, contribuíram para a

construção desta história, dando continuidade à Proposta Edu-
cativa baseada nos principios de São João Batista de La Salle.

As familias, agradecemos a confiança e o apoio no trabalho

desenvolvido ao longo destes BO anos. A comunidade cara-

zinhense, somos gratos pela acolhida, confiança e respeito à
Proposta Lassalista de Educação.

Aos estudantes que fizeram e fazem parte desta caminhada,

razão da nossa existência, que trazem sentido à educação
lassalista, parabéns por serem protagonistas neste processo

de construção do conhecimento, por estarem comprometidos
em fazer a diferença no contexto onde estão inseridos e levar a

formação e o carisma lassalista para a suas vidas.

Viva Jesus em nossos corações! Para Sempre!

Ex p edie n te .

.................................................................................

Francisca Ooering - Diretora

Ir.Valter Zanatta - Vice-diretor
Ir. Armelindo Busanello - Apoio Pedagógico

Coordenação Pedagógica:
Outubro I 2017

R \lenâncio Aires, 490. Carazillho/RS
Fone 543331-3448! 3330-1529
vip@contatovrp.com.br I contatovip.combl
Contato VIP e Unla pulJiicação da Contato
Comunicações Ltda, Empresa fundada em 15 de
julho de 19SB por Sideno João Docena (In Mernoriarn)

Adrivani Aparecida de Quadros - Ensino Fundamental 11e

Ensino Médio
Francine Bohne Ritta - Educação Infantil e Turno Integral

Júlia Unck da Silva - Ensino Fundamental I

Francieli Almeida - Coordenadora de Turno
Augusto Delatorre - Coordenador Administrativo

Kacielle Oliveira Fossa - Psicóloga Escolar
Lucas Gabriel Lopes - Assessor de Comunicação e Marketing

Greice Padoan - Secretaria Escolar
Carolina Xavier do Carmo - Assessora da Pastoral
Maila Hoppen Knop - Recepcionista
Gabrielle Maria Danielli - Auxiliar de Biblioteca
Erwin Kopp Xavier - Assessor de Informiltlca
Pauline de Moura - Auxiliar Administrativo
Francieli Hermes Hensel - Auxiliar Administrativo

Direção:
Rosemara Toledo
Rg. DRT/RS 12763

Leonardo Docena
Administrador
CRA/RS 0400B2
Unara Docena
Bel. Secretariado Executivo

Jornalismo:
Jenifer Schmidt
DRT/RS 17443

Departamento Comercial:

Josefina Monteiro

Editoração Gráfica:
Juliano Graebin

Anderson Artmann

Revisão:

Dilon Duarte

Impressão:
Kunde Indústrias Gráficas

A revista não se responsabiliza
por conceitos e opiniões emitidas
em colunas assinadas e
materiais divulgados em
anúncios publicitários.

mailto:vip@contatovrp.com.br


vamos sentir saudades ...
A caminhada desses estudantes vem desde a Educaçõo Infantil

Eduardo Carniel - 16anos
Iniciei minha caminhada escolar no La SalJeem 2002. Este ano
é meu último no colégio, local onde me sinto em casa, pois so-
mos uma família. Tenho muitos amigos na escola que pretendo
conservar o vinculo para sempre. Parabenizo a escola e todos
os funcionários, professores e alunos, sou muito grato por tudo
que vivi aqui, e certamente sentirei muitas saudades.

Júlia Costa Freitas - 17anos
Estudo no La SalJedesde 2002. Posso dizer que fiz muitos ami-
gos na escola, conheci professores legais. Participei de alguns
projetos durante esse período, que me fizerem crescer e sei que
esse conhecímento também vai me ajudar muito, Parabenizo
a escola onde sempre tive apoio quando o busquei. Vou sentir
muitas saudades dessa família.

Maria Eduarda de Lima Mahmud - 16anos
Estou no La SalJedesde 2003, e durante esses quase 15anos,
fiz muitas amizades no colégio, que conservo até hoje. Ano que
vem temos uma nova etapa que me deixa um pouco preocu-
pada. Desejo que a escola se mantenha do jeito que é, preocu-
pada com os alunos e a sociedade, e que muitos possam ter
a oportunidade de passar pelo La SalJee aprender o que essa
escola tem a ensinar.

Thiago Rembold - 17anos
Estudo no La SalJedesde os dois anos de idade. Na escola fiz
muitos amigos dos quais sentirei saudades. Vai ser estranho
acordar e não ir para a escola. Tenho um carinho especial pelo
colégio, ainda sinto-me um pouco inseguro para enfrentar uma
nova realidade a partir do ano que vem, mas o ensino que tive-
mos no colégio, e todos os projetos e diferenciais que a escola
proporciona ajudaram muito nessa preparação para a vida, e
seremos vencedores.

Cléo Mendes lIargas - 17anos
Foram muitos bons momentos vividos na escola e digo com
toda certeza que eles foram essenciais para a minha formação.
No La SalJeencontrei funcionários, colegas e professores que
marcaram para sempre minha vida. Pessoas que além de de-
sempenharem seus trabalhos, se preocupam e dão importância
aos alunos. Esse é o ano da minha formatura e a escola vai
deiXar muita saudade. Muito obrigada aos verdadeiros amigos
que fizeram parte dessa trajetória junto comigo.

Bárbara da Costa Leocádio - 17anos
Depois de tantos anos nesta escola que amo, posso dizer que
o que mais gosto no La SalJeé o modo de ensino, sempre com
muito carinho, mas também firmeza, isso faz com que os con-
teúdos sejam absorvidos com muito mais facilidade. Sentirei
muita falta do convivia com todos. Levarei no coração cada
momento vivido no colégio.

Gabriel Barros - 17anos
Dentre as tantas coisas que gosto no colégio, destaco as
amizades que fiz durante todo'essa caminhada. Com certeza,
sentirei falta de ver os colegas e professores diariamente. Guar-
darei no coração os bons momentos que passei na escola.

Gabriel Nodari Pereira - 17anos
Encerrando minha caminhada no La SalJe,acredito que vou
sentir falta das experiências vividas na escola, afinal, estudei
mais de 10 anos no colégio. Todos os momentos passados no
La SalJetrouxeram algo positivo para a minha vida, seja em
uma conversa com um professor, ou em um bate-papo com
um amigo. Isso tudo foi muito importante e motivador durante
o periodo escolar e certamente, ficarão para sempre em minha
memória.

Parabenizamos o Colégio La Salle pelo
belo trabalho realizado nestes 80 anos de
história, e agradecemos aparceria e a
oportunidade dejazer parte desta história.

SeanetTelecom - Av. Flores da Cunha, 643 - Sala01
Carazinho/RS - Fone (54) 3329.0300

BOANOS 1.29



-Quiosques
- Estacionamento
- Caminho Ecológico
-Capela

- Acomodações
-Auditório
-Ginásio
- Alimentação

o Centro de
Eventos La Salle conta com:

A escolha do Colégio La
Salle para nossos filhos,
Carlos Kraemer Santos e
Gustavo Kraemer Santos,
era dada como certa, pois
seu avô, Antônio Oscar
Kraemer, foi aluno e pro-

fessor nessa instituição de ensino. Entre os pilares formado-
res da nossa família, o Colégio La Salle é um deles, com sua
orientação pedagógica e professores orientadores a serviço
do ensino, através da pesquisa, conhecimento e aperfeiço-
amento constante da instituição em busca da excelência.
Parabéns La Salle, 80 anos formando cidadãos!

A proposta pedagógica
como diferencial

[]

) C'''ro d, E~",,,"'s."•,m "mpl= ,",I,tio_
de lazer, formação e cultura, que oferece uma pro-
posta inovadora e diferenciada para os visitantes.
Com mais de 25 hectares, o Centro de Eventos está

localizado em um ambiente arborizado, a cinco minutos do
centro da cidade de Carazinho. Possui um amplo espaço para
realização de diferentes eventos, como aniversários, formatu-
ras, casamentos, eventos empresariais, religiosos e univer-
sitários, dentre outros. Tudo isso em um amplo espaço verde.
O local, que por muitos anos foi o Juvenato La Salle, passou
a oferecer, desde agosto de 2015, uma nova proposta para
Carazinho e região. Conforme o coordenador administrativo
do Centro de Eventos La Salle, Augusto Delatorre, além dos
eventos que são realizados no Centro, a equipe da Pastoral
do Colégio La Salle também realiza Encontros de Formação
no local, onde são trabalhadas, com os alunos, práticas como
reflexões sobre a vida, dinãmicas sobre respeito, integração e
convivio social, além de momentos de partilha e lazer. "É um
diferencial que a escola oferece. Um local muito bem cuidado,
à disposição da comunidade", explica Augusto.

CENTRO DE
lEUENJiT(Q)~ILffid ~~fLILlE

Tive a oportunidade de estudar
(2000-2D02) e colaborar no
projeto educativo desenvolvido
pelo Colégio La Salle Carazinho
(2D08-2014). Enquanto educan-
do, sempre tive a certeza de queP estava em um ambiente diferenciado

pela expressão de carinho, cuidado e
comprometimento com a educação de qualidade. Como cola-
borador, vários significados que envolvem a fé, a fraternidade
e o serviço, foram construidos ao lado dos colegas de jornada,
das famílias e dos educandos. Minha gratidão a Deus, aos
colegas de missão que estimo e guardo em meu coração com
muito carinho, às famílias que confiam na filosofia lassalis-
ta e aos educandos que são a razão e a esperança da ação
pedagógica lassalista.

Carlos A. Santos e Sandra Kraemer

Fazemos parte do Colégio La Salle
de Carazinho há 14anos. Optamos
por essa instituição de ensino, pois
observamos que além da preocu-
pação com o conhecimento, a pro-
posta pedagógica é fundamentada

em principios humanos e crístãos,
o que promove a formação integral dos

nossos filhos. O Colégio La Salle vai além de uma instituição
de ensino, pois todos que fazem parte dele se sentem unidos
por vínculos de afeto e amizade. Nossa familia se orgulha por
fazer parte dessa linda história de dedicação e amor ao ensino.
Parabéns, Colégio La Salle, pelos seus 80 anos!

Ir.Jorge Alexandre Bieluczyk - Ex-diretor Kátia Skowronski

Parabéns ao ColégioLa Salle,
pelos 80 anos construindo histórias
e realizando sonhos!

Prefeitura Municipal de Carazinho
Fone (54) 3331.2699 - www.carazinho.rs.gov.br
www.facebook.com/PrefeituraCarazinho

LA SALLE Caraz/nho

http://www.carazinho.rs.gov.br
http://www.facebook.com/PrefeituraCarazinho


~ ALVOGLOBAL Autorização nO: 5638

Veículo/Fomecedor:
Jornal Correio do Povo
Empresa Jomalistica caldas Junior LmA
CNPJ: 92.757.798/0001-39

aiente:
Prefeitura Municipal de carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
carazinho, R5 ..CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Agência:
Alvo Global publicidade e Propaganda
Razão Social: AlvoGlobal Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Rlho, 144 - sala 301 ..Odade Alta
Bento Gonçalves - R5 - CEP95700-360
Fone: 54 3452-6446

Descrição
outubro/2017 06/10/2017
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Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 2.875,00

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente Comissão: 575,00
para a Alvo Global até o dia OS do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o

A~i~teoli <::: J~~~ull-a pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. O pagamento somente Total Uquido: 2.300,00

AlvoGlobalPu ddad e Propaganda . . I d~Governo será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/11/2017
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CORREIO DO POVO
o Jornal que vai direto ao ponto.

NOTAFISCAL FATURADE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO - M.21
. EMPRESA JORNALisTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.
RUA CALDAS JÚNIOR, 219
CEP 90019-900 - PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3215-6140 N0 063667
CNPJ: 92.757.798/0001-39
INSC. EST.: 096/2587370
NAT. DA OPERAÇÃOPrelllçlo Sei>' Corru1ClIÇlJo COD. FISCAL: 5.3113

DATA EMISSÃO: 29100II17

DEVERÁA EMPRESAJORNALlsTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.,ESTABELECIDANAPRAÇAE ENDEREÇOACIMAo VALORDOSSERViÇOSABAIXODISCRIMINADOS.

CEP 995IIlIDI

.

N' 1264

CIDADE I CEP:

INSCR. ESTADUAL:

ESTADO: R8

MlNClPIO DE ~Rf\2lM-fO

RlELA AV.FLDRES DII CUIlHf\

VALOR DOIS MILETREZENTOSREAIS- X - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - X
POR

EXTENSO - - x - - x - - x - - x - - x - -- x - - x - - x - - x - - x - - x --

INSCR C.N.P.'.: 87.613.53SJOOO1-16

ENDEREÇO:

MUNIClpIO: ClrBrlnho
AOS CUIDADOS DE:

NOME DO CLIENTE:

LOCAL DE COBRANÇA:

DESCONTO DE:

CONDIÇOES ESPECIAIS:
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EM COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E VALOR, QUE PEDIMOS ACEITAR NO PRAZO DA LEI.

O IMPOSTO FOI CALCULADO DE
ACORDO COM A LEI.
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............ ':','
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R$2.300,OO

TOTAL R$

Noticiário
VIIIor .>lf>rollimadodo!! lribuloo R$7Zl,õS(31 ,45'lIa) l'onle: mPT

7902-17 • POLY-GRAF.INDUS7R1AGRAFICALTOA.- (51) 3042-6245 - GRAVATAI/RS- CNPJ03.064.608/0001-78 -I. E.057/0261767 - 08/17 - 4.000x 5 - NUM. DE062.001 A 066.000 - AJDF(RS)50003782558
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INFO[~,\'lECO.i\1El{('I..\L Porto Alegre, Sq;unda-ft~ira, 09 de oulubro de 2017.

Vestibular da URI com inscrições abertas

UPA deve abrir nos próximos meses

Campus da instituição,
localizado na Av. Santa
Rosa. 2405, em Três de
Maio.

Candidatos que realiza-
rem sua inscrição e efetiva-
rem o pagamento até 13 de
novembro investirão apenas
R$ 20,00 para participar do
vestibular, Do dia 14 ao dia
23 de novembro, o valor da
inscrição será de R$ 40,00.
O mánual do candidato,
pravas anteriores e informa-
ções sobre cursos, bolsas e
financiamentos encontram-
se no site www.setrem,-
corn.brjvestibular, mesmo
endereço em que são
realizadas as inscrições.

A abertura oficial está
marcada para esta quarta-
feira (11), ás 16h30.
Durante a noite tem baile no
Parque de Exposições. Na
quinta-feira a atração é o
show com a banda Papas da
Língua. Na sexta-feira e
sábado, baile com bandas
típicas locais, A grande
atraçào é o show sertanejo
de Luan Santana, no
domingo, dia 15 de outubro.
A festa encerra na segunda-
feira. dia 16. Mais
informações podem ser
obtidas através do e-ma il
o k t o b e r c e r r o 1 a r-
go@gmail.com.

SETREM lança
vestibular de verão

A Setrem de Três de Maio
realizou o lançamento de seu
Vestibular 2018, que nesta
edição tem como temática
"Experip- ~ia que inspira
atitude".. ~rào 450 vagas
disponíveis para os cursos de
Administração (75),
Agronomia (50í. Direito (50),
Enfermagem (50),
Engenha .. le Produçáo (50),
Laticínios (40). Pedagogia
(45), Psicnlogia (50) e
Sistemas de Informação (40).
Todos os cursos têm aulasem
período noturno. As inscri.
ções ocorrem até o dia 23 de
novembro e a prova será
realizada no sábado. 25 de
novembro, às 14h, no

o município de Cerro
Largo espera 60 mil pessoas
na 22/1 edição da
Oktoberfest Missões. O
evento ocorre de 11 a 16 de
outubro, no Parque
Municipal de ExpOSições do
Município.Leise Becker,
vice-presidente da festa.
conta que é um evento
regional. A população da
cidade quadriplica durante
os dias do evento. ':É um
momento festivo, mas
também, um momento para
destacar a cultura alemã",
destaca. A festa conta com
show nacionais. bandas
locais e jogos germânicos.

Oktoberfest Missões
~ começa nesta quarta-feira

Município já tem a autorização
do Ministério da Saúde para
colocar a Unidade de Pronto
Atendimento em atividade, porte
2, com capacidade para 150
atendimentos por dia, "Estamos
trabalhando dentro das nossas
projeções e nosso compromisso
de abrir a UPA será honrado. O
prefeito já determinou isso e os
obstáculos estão sendo
superados dentro do cronogra-
ma previsto". Segundo o
secretário, já está encaminhado
Junto ao Corpo de Bombeiros o
Plano de Prevenção e Combate a
Incêndio (PPCI), trâmite Que
também faz parte do processo
de abertura da UPA para o
atendimento à populaçâo.

autorizou à Secretaria da
Administração a elaborar o edital
do Processo Seletivo
Simplificado, visando à formação
de parte do quadro de funcionári-
os Que atuará na UPA. Ainda, a
licitação que definirá a empresa
que aplicará as provi je
seleção, Também está autorizado
pelo chefe do Executivo o
processo Iicitatôrio para a
contratação da empresa que
prestará os serviços de a.t"''ldi-
menta médico 24 horas. Se~ jo
o secretário da Administração,
Hélio Costa, os trâmites burocráti-
cos devem estar concluídos em
um prazo estimado de 60dias.

O secretário da Saúde, luis
Carlos Cavalheiro, destaca que o

o Governo Municipal de Santo
Ângelo está superando gradativa-
mente todas as etapas para a
abertura definitiva da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) 24 horas,
que funcionará em anexo ao Centro
Social Urbano do Bairro Plppi.
Depois de investir cerca de R$ 100
mil do seu orçamento para a
recuperação do prédio e a revisão
dos equipamentos médicos
hospitalares destinados para a
unidade, o município deu infcio à
fase burocrática para a contratação
dos profissionais de saúde e a
formalização de convênio com o
Hospital da Caridade de Santo
Ângelo para a compra de serviços.

Na segunda-feira (02), o prefeito
de Santo Ãngelo, Jacques Barbosa,

Na URI - Campus Santo
Ângelo são oferecidas vagas
para os cursos de Administração
(100), Agronomia (45),
Arquitetura e Urbanismo (50),
Ciência da Computação (50),
Ciências Biológicas (40 bacha.
relado), Ciências Contábeis
(60), Direito (60 diurno e 60

noturno), Educação Física (30
licenciatura e 30 bacharela-
do). Enfermagem (50).
Engenharia Civil (50 diurno e
50 noturno), Engenharia
Elétrica (50), Engenharia
Mecánlca (50), Engenharia
Química (50), Farmácia (45),
Matemática (50), Pedagogia

(50), Psicologia (50). Sistemas
de Informaçáo (50) e Teologia
(25). A prova será realizada no
domingo, 26 de novembro, às
14h. As inscrições podem ser
realizadas no site www.santo-
angelo.uri.br, de 16 de outubro
a 21 de novembro, ao valor de
R$ 70.00.

CI

mailto:go@gmail.com.
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568 Expojuc é transferida para dezembro

A 5611 Expojuc que estava
programada para iniciar nesta
quarta-feira (11), foi transferida
para o mês de dezembro, devido
ao temporal ocorrido no começo
deste mês. O município de Júlio
de Castllhos decretou situação
de emergência.

A decisão foi tomada depois
do presidente da Expojuc, Júlio
César 8atistella, reunir-se com o
Prefeito Municipal, João
Vestena, secretários municipais
e representantes do Sindicato
Rural. Como o temporal causou
danos também no Parque de
Exposição Miguel Walhrich
Filho, local onde ocorre a feira, a
decisão foi de transferir o
evento.

No parque houve quedas de
postes, árvores e muros, além
do destelhamento do prédio
onde funciona o Sindicato Rural.
O prejuízo é estimado em R$
100 mil. De acordo com
Presidente, a Expojuctem de ser
solidária com a cidade. neste
momento. "Mesmo que a
e~;tru.tura .da feira pudesse ser

refeita até essa semana, não
seria adequado realizar o
evento em um momento tão
difícil para a região. Nós
queremos realizar uma feira
de sucesso, prezamos pela
qualidade. por isso, ela
cresceu tanto e hoje é uma
das maiores do estado",
destaca.

Grande parte da programa-
ção deverá ser mantida em
dezembro. Os dois principais
shows, ° Cabaré e a cantora
Naiara Azevedo já foram
remarcados e serão mantidos.
Aqueles que adquiriram os
ingressos e o passaporte para
os quatro dias de evento, não
precisarão trocar, pois
seguirão valendo para o mês
da feira. Contudo, aquele que
desejar trocar, deve compare-
cer nos pontos de venda.

A Feira se consolida como
um dos principais eventos do
Estado. Noste ano, são
esperados ~o expositores.
um número maior do ano
anterior, que contou com 409

estandes, incluindo os
setores da Indústria,
Comércio, Serviços e de
animais. Conforme o
presidente da feira, o evento
deve receber mais de 130
mil visitantes~ "Devemos

fazer o diferencial para
continuar com a credibilida-
de e a sustentação da feira".
P.~umas ações e várias

;'ações foram Implemen-
tadas para este ano, como
por ex~~plo,., o Concurso de

Pet e a TV Expojuc. A feira
conta também com a
divulgação do pequeno,
médio e grande empresário,
fomentando novas tecnologi-
as para o setor da indústria,
comércio e do agronegócio.
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Evento Inicia nesta quarta-feira (11) no Parque
Municipal de Exposições de Santa Rosa

Obras de água e esgoto em
lEi!Im fase final na região Planalto

Uma das obras deve garantir abastecimento
em Erechlm, que já sofreu com racionamento.

Autoridades, representantes Comissão de Marke' ~, nas comissões com muito
da imprensa regIonal, patroclna- Jorge Viana, apresentou as entusiasmo para que o evento
dores e integrantes de comls- peças publicitárias do evento aconteça. O vice-prefeito de
sões participaram, na semana focadas no slogan "Uma feira Santa Rosa, Luís Antônio
passada, do Café de lançamen- de grandes oportunldades~. Benvegnú. destacou a impor-
todaprogramaçãooficlald032° Também foi apresent 'a tãncla de contar com o
E n c o n t r o E s t a d u a I d e uma das novidades dt:;;oca envolvimento de parceiros
Hortlgranjelros. O evento inicia edição do evento, o Hortl TV, para que o evento aconteça e
nesta quarta-feira (11) segue um canal de vídeos exclusi- se fortaleça, valorizando a
até domingo (15), no Parque vos do Encontro Estadual de c o m uni d a d e lo c a I. O
Municipal de Exposições de Hortlgranjeiros. O presidente Hortlgranjeiros conta com
Santa Rosa, com entrada do Hortlgranjelros. Nelson atrações permanentes como a
gratuita. Durante o evento os DeUa Valli. reiterou o agrade- Mostra da Indústria e Comér-
participantes puderam degustar cimento às entidades cio, comercialização de
alimentos produzidos pela promotoras do evento: hortlgranjeiros e produtos de
agricultura familiar e agroin- Prefeitura, Emater e agroindústrias, economia
dústrias locais, uma mostra das Associação dos Produtores s o 11 d á r I a, a r t e s a na to,
deHclas que poderão ser de Hortlgranjeiros de Santa Hortishow, apresentações
conferidas também no pavilhão Rosa (Aprhorosa), aos artísticas no espaço da cultura,
12 do evento. A programação patrocinadores que viablll- Mostra de Gado de Corte,
oficiai do evento também foi zam o evento, aos cerca de floricultura, mostra da educa-
entregue à Imprensa e deve ser 500 expositores que adqulri- ção, Parque de Diversões e a
compartilhada com a comunlda- ram espaços e aos 150 Mostra Tecnológica da
de em geral.O coordenador da voluntários que trabalham Agricultura Familiar.

A população da região
Planalto vai ser beneficia-
da, ainda neste ano, com a
finalização de grandes
obras de água e esgoto.
São milhões de reais
investidos em estruturas.
que devem qualificar o
abastecimento de água e o
tratamento de esgoto. E m
Erechim. uma obra aguar-
dada há anos pela comuni-
dade está prestes a ser
finalizada. A transposição
do rio Cravo deve garantir o
abastecimento na cidade.
mesmo em tempos de
estiagem que já causou
racionamento em Erechim.
Aldomir Antõnio 5anti,
superintendente regional
da Corsan na região
Planalto, 'onta que a
cidade de>-_nde hoje das
água do rio Campo. "A
transposição do rio Cravo
envolve a ligação de duas
bacias. at""'lvés de uma
rede adute . de 16 quilô-
metros, barragem e casa
de máquinas", revela. É
uma grande obra, de R$ 22
milhões. Quando o abaste-
cimento da cidade estiver
comprometido em função
do baixo nível do rio Campo,
a captação vai ocorrer do
rio Cravo, através desta
transposição. A obra deve
ser finalizada em novem-
bro. Em Passo Fundo, um
investimento de R$ 10
milhões vai garantir a
melhoria no processo de
tratamento de esgoto da

cidade. A Estação de
Tratamento de Esgoto (ElE)
Araucária está sendo
adequada para uma maior
vazão. A obra vai ampliar a
capacidade de tratamento. E
outro investimento na casa
dos R$ 20 milhões, nas
cidades de Passo Fundo e
Vacaria, promete otimizar as
rotinas operacionais da
Corsan, gerando diversos
benefícios, como a diminui-
ção de custos, a redução de
rompimentos de rede e de
perdas de água, o aumento
da confiabilidade dos
sistemas e maior agilidade
nas manutenções, além de
melhoria do atendimento
aos clientes e da imagem da
empresa. O recurso será
para a Instalação e o aprimo-
ramento de sistemas de
telemetria, oque ocorrerá
também, em outros muniC(-
pios gaúchos. As tecnologias
de telemetria e automação
possibilitam o controle e o
monitoramento a distãncla
dos sistemas de água e
esgoto. De modo Instantã-
neo, permitem controlar os
níveis de reservatórios e a
pressão em diversos pontos
da rede, bem como, ligar e
desligar bombeamentos. A
primeira fase foi concluída
que é a instalação das
válvulas e registros nos
reservatórios. A segunda
fase que é a ligação com o
centro de operações, está
em andamento. e deve ser
finalizada nofinal deste ano.
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Palestra na URI aponta papel dos Parques
Tecnoló~lcosno desenvolvimento regional

Correio
INTERIOR

Soledade é Jola 2017
acontece em novembro

A Importância dos Parques
Científicos e Tecnológicos no
desenvolvimento regional foi
tema de uma palestra realizada
na URISanto Ângelo,no dia 27
de setembro. A atividade,
inserida dentro do projeto de
Implantação do Tecnouri
Missões, buscou abordar
pontos relacionados com os
Parques, bem como, as
parcerias e desenvolvimento da
cultura de inovação no contexto
onde as atividades se inserem.

A palestra foi ministrada
pelo mestrando em
Administração, gestor do
TecnoUnisc - Parque Científico
e Tecnológico e Incubadora da
Universidadede Santa Cruzdo
Sul, FernandoStanck. Elefalou
sobre a necessidade de
aproximar 85 empresas da
UnIversidade, para transformar
o conhecimento em resultado
financeiro. "Para que a
Inovação exista, é necessário
criatividade e arranjos sociais
equlvalentes\ afirmou. Stanck
ressaltou ainda que a urgência
domercado é uma e o tempo da
academia, outro. Deste modo,
parques tecnológicos vêm
equalizar esta relação,

transformando demandas
de empresas em projetosde
pesquisa.

Para o palestrante, a
principal atividade dos PCTs
é introduzir processos
industriais avançados na
região. "O Parque tem um
papel em trazer a inovaçãoe
a competitlvidade, a partir
da interação entre
universidade e empresa~.
Para isso, é preciso
promover start-ups
inovadoras, bem como,
relação r' 11 os entes
regionais, a ..ltegração com
diversos cursos da
Universidade.como Direito e

Administração, para que haja
a atuação em diferentes
segmentos tecnológicos; e
promover mudanças de
cultura empresarial.

O diretor-gerai da URI,
professor Gilberto Pacheco,
reforçou a Importância das
parcerias no desenvolvimento
de novosprojetos. "O Início da
nossa caminhada no.Tecnourl
foi motivado pelas parcerias
da Universldade~,afirmou. Ele
lembrou que a receita do
município é facada multo no
agronegócloe comércio, e que
os projetosde Inovação, como
o Tecnourl, buscam
diversificareste cenário.

A comunidade de Soledade
conta osdias para a realização
da maior feira do munlcfpio. A
Soledade é Jola 2017
acontecerá de 10 a 12 de
novembro, no Parque de
EventosCentenário RuiOrtiz. O
lançamento oficiai ocorreu em
um coquetel realizado na noite
de 28 de setembro, no Museu
da Mineralogia Egisto Dal
Santo, :no Parque de Eventos
de Solédade. Participaram do
ato, o prefeito de Soledade,
Paulo Cattaneo, a vlce-prefeita
Marllda Borges Corbelinl, a
presidente da Appesol, Marlel
Oliveira, o presidente do
Sindipedras, Gilberto
Bortoluzzl,demais autoridades
locaise empresários.

Organizada pela
Associação Comercial.
Industrial e Serviços (ACIS),
com apoio da Associação dos
Pequenos Pedrlstas de
Soledade (Appesol), a feira
está em sua quinta edição e vai
proporcionar 122 espaços
comerciais, divididos entre a

~ira Nacional de Jolas e
•...edras Preciosas; Feira da
Indústria, Comércio e Serviços;

- ..•"?'- .•~..•....••-,

o

Feira de Móveis e
Ambientes; Feira da
Agricultura Familiar e Feirão
doAutomóvel.

Além destes, a Soledade
é Jola também Irá
proporcionar o Festival de
Food Truck, com variados
cardápios e sabores para o
público. Como
entretenimento principal, o
evento promoverá shows
com Acústicos e Valvulados,
no dia 10 e João Neto e
Federico, dia 11. Para
abertura da segunda noite
de shows, subirá ao palco a
dupia soledadense Pablo e
Lucas.

O presidente da ACIS e
coordenador da Feira, Altair
Hoerlle, falou da
importãncia do trabalho
junto às entidades
envolvidas e a excelente
expectativa para o evento.
"Se a feira continuar tão
boa, com ótimos resultados,
ela não pode parar". Ele
destaca ainda que esta
edição deverá ser um
grande sucesso.
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Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: AlvoGlobal Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura Municipal de carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Autorização nO:

Veículo/Fomecedor:
Jornal Correio Regional
Francisco de Campos - ME
CNPJ: 89.785.638/0001-99

5644

Descrição outubro/2017 10/10/2017

(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Qtde Vai. Unit. Total

Anúncio rodapé I Institucional I 26x12cm I Color 1 1 2 2.000,00 4.000,00

O .
O .
O -
O .
O -
O -

.

O .
.

. O -

~
O .

r7fi) )
Observações: Desconto

~ (\ Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 4.000,00
A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente Comissão: 800,00
para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação,para que seja efetuado o

. :f~ndro t"SOIi
~

~:Dtra pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veículação. O pagamento somente Total Líquido: 3.200,00

AlvoGlob Publicld e e Propaganda Secretário eral e Governb será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/11/2017
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Recebemos de 'FRANCISCO DE CAMI'OS-ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
NF-e

DATA DE RECEBlMEN1'O IDENTIFICAÇÃOEASSINA1URhDORECEBEDOR
N": 00II.001.256

sÉRIE: 1

IDENTIFlCAÇAODOEMITENTE DANFE
11111111111111111111111111111111111111111FRANCISCO DE CAMPOS-ME Documento Auxiliar da

RUA PEDRO FLECK 185 Nola Fiscal Eletrônica
CENTRO - 99470-000 O-ENTRADA m CHAVEDEACESSO

Nao-Me-Toque - RS l-SAÍDA 1
43171089785638000199550010000012561430556392

FONE: (54)3331-1883 'FAX: (00)0000-0OOII Consulta de autenticidade no portal nacional
N•• 000.001.256 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou

franciscodeeampoS@correloregionalrs.com. SÉRIE l-FOLHA 1/1 no site da Sefaz Autorizadora

NAnJREZADAOPERA610
PRarocoLO DEAuro~~O DEuso

PRESTACAO E SERVICO INT 1431701830 753830110/2017 10:21:45
INSC~O ESTADUAL

IINSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBSf. TRIBUrARIO
189~185.638/0001-99081 28506

NOME' RAZÃOSOCIAL ICNPI/CPF DATADEEMISSÃO

Prefeitura Municinal de Carazinho 87.613.535/0001-16 30/10/2017
ENDEREÇO IBAIRRO ICEP DATA DE SAIDA

Av. Flores da Cunha 1264 Centro 99500-000 30/1012017
MUNIClPIO IFONE/FAX IESTADOIINSCRlÇAOESTADUAL HORA DE SAlDA

Carazinho "'54m31-2699 RS 0250106809 10:21:00

DESTINATÁRIO /REMETENTE

VALORTOTALDOSPRODuros
4.00000

VALORTOTALDANOTAFISCAL
3.20000

0.00

000

VALORDOICMS

V.o\LOR DO FRETE

cALCULO 00 IMPOSTO
BASEDECALC.ICMS

t
Tl<ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMEI RAZAOSOClAL FRETEPORCONTA ICODlGOANTI TPLACA DOVEICULO UF CNPI/CPF

9-SEMFRETE
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRlÇAOESTADUAL

DADOS OOS PRODUTOS' SERVICOS
CÓDIGO DESCIUÇÃO00 l'llODUTO f SERVIÇO NCMJSH cso crop UNID QUANT. VALOR VALOR DESC. -I. B.CÁLC. VALOR VALOR ALIQ. ALÍ

S1'( UNITÁRIo TOTAL 00 ICMS ICMS IPI ICMS IPI

000007 Anuncios institucionais~ 26x12 cmlrodape 49029000 0300 5933 UNO 1,00 4000,00 4.000,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

~publicados nos dias 14 e 28 de outubro de 2017 ~conforme
autorizacao N 5644
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DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOESCOMPLEMENTARES
DOCUMEN1UFISCALEMITIDOFORME OUEPP.OPTANIEPELOSIMPLESNACIONAL.NAOGERADIREITOACREDITODE
ICMSOUISSQN.LEICOMPLEMENTAR12312006.

RESERVADOAOFISCO

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
mailto:franciscodeeampoS@correloregionalrs.com.
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Propriedades dos chás
Variedades

Horóscopo
SABADO. 14 DE OUTUBRO DE 2017. Jl

Poesia

Hortelã

- Qual é o lugar em que toJos podem sentar me-
nos você?
- O seu colo.

(Autor: l~rancisco de Campos!22 de outubro de 2016)

Charadinhas
- O que o tomate foi fazer no banco?
- Foi tirar extrato.

Minha cidade ... Vejo você muito agitada.
Um trânsito nervoso ... Pessoas de diterentes temperamentos.
Eu olho pela janela do meu carro e vejo a mulher dirigindo.
Eu olho pe1<l mesma janeln e vejoo homem dirigindo.
Também vejo Ulll jovem dirigindo.
1: a máquina conduzida por corações de sentimentos distintos.
O impulso é avaliar comportamentos. Julgar atitudes.
Mas me sinto melhor enxergando a razào de cada um.
Você buzina porqllecll demoro um pouco na sinaleira.
Você me critica por ficar em dúvida na preierencial.
Você tem razão. Eu tenho razão.
Não h,i pecado nesta cidade cheia de agilaçào.
Eu falho. Eu acerlu. Você falha.. Você acerta.
Mesmo assim a minha cidade é muito agitada.
Tem uma faixa de pedestre ali na frente. Você para,
Eu não me omito na admirnç,lu. Você pardo
Tem aqucle que nào para. f....Tem aqul'le que 11,10p,lra.
Acho que (,,11.)aviso. falt.l quem rale desta agit.\\;;\o.
Você pode me tratar de qualquer jt'ito. Pode me ofender.

n'-'o me importo. Você f"í', parte desta agilução.
Você não tem o peito vazio. No peito tenho Ulll cor,l~'à(l

Enlenda assim meus defeitos. Entendo a StH\ razão .
ICI?não me agita. VllCê llle sellsibiliza.

Acolho as suas atltudes. Acolha as minhas.
Assim a gente se realiza. A cidade está muito agilada.
Vamos parar para um papo. Para UIll cafezinho.
A cidade está agitada demais. Um cafezinlJ(l será bOlll

Mundo caipira
Manuel e José são primos. r ..-."

Manuel cresceu na cidade. ~.. ,
José no interior. Depois de .-;:.. ' ,
muitos anos Manuel resolve ,:' ..- ..,,' .l. ,.;...

visitar José. . ..
Manuel é recebido, na

porta, por Maria - mulher de José.
- Quanto tempo Maria. Tudo bem com vocês?
- Tudo ótimo. Entre ... A casa é sua. O José está

na sala assistindo televisão.
Manuel vai, então, ao encontro de José.
- E aí José... Quando tempo ... firme?
- Não Manuel... Ê 'Jutchor" mesmo.

Piada

ÁRIES: Não adianta acelerar mais do que pode.
São dias produtivos mas que exigem esforço. orga-
nização e foco. É importante cuidar melhor da sua
saúde. Tente dormir bem e descansar.
TOURO: Semana para planejar uma viagem.

Bons dias para estudar e compartilhar conheci-
mento. Relacionamento afetivo em boa fase. Perí-
odo indicado se cuidar mais.
GÊMEOS: Semana movimentada com resulta-

dos que você espera há tempo. Você precisará rea-
como dar compromissos. É importante -ter certeza
de que sua rotina familiar está organizada.
CÂNCER: Semana de fortes emoções. É impor-

tante se conectar com o que está sentindo mesmo
que seja para resolver algumas questões pessoais.
Semana para conversar e resolver pendências
LEÃO: Semana para ficar mais introspectivo.

Você terá bons momentos com seu amor. IvIas,
como muita coisa muda de repente e foge do com-
binado. pode precisar de tempo para pensar.
VIRGEM: É uma boa semana para sair com

anugos ou com a pessoa amada. Dias extrema-
mente produtivos e positivos no trabalho. Vale a
pena mudar o visual e investir mais em você.
LIBRA: Semana bem importante no trabalho.

Ivlas se você não se arriscar não colherá os resulta-
dos. Está na hora de se soltar também nas relações
pessoais e retomar amizades.
ESCORPIÃO: Momento de mais introspecção

t' reflexão. Mas também é uma ótil'na semana para
est,l'. ")111amigos e agendar reuniões. Em projetos
de t1<10a1hopense bem antes de agir.
S • ~ITÁRIO: Semana extremamente produ-

tiva- llO trabalho. Teni resultados bem objetivos e
receberá muitos elogios. Período importante para
organizar sua vida financeira.
CAPRICÓRNIO: Momento decisivo na sua

vida afetiva. Pode receber propostas. Semana para
fazer planos de cursos e viagens. Oportuna para
criar melhores perspectivas de futuro.
AQUÁRIO: Ótima semana no trabalho. Você

vai sentir sua rotina fluindo bem. Porém: algumas
coisas podcl11l1ão dar certo e até mesmo mudar de
rumo. É importante você cuidar da saúde.
PEIXES: Dias intensos no amor e nas relações

interpessoais. É chegado momento de aparar cer-
tas arestas nas relações afetivas e profissionais.
Momento de reorganizar sua vida financeira.

Ingredientes
600 g de batatas Asterix cozidas e espremidas

•\inda quentes (deixe esfriar)
lavo
2 xicaras (chá) de parmesão ralado fino
I colher (sopa) de manteiga
Pimenta síria a gosto
I colher (sopa) de farinha de trigo
I fio de azeite e sal para a água do cozimento
Molho de sua preferência

Culinária

A hortelã, folhinha de aroma revigorante, serve
como antiparasita e antifóngica. Ou seja: ajuda a
matar bactérias ruins, principalmente do intes-
tino. Também é indicada para pessoas que estão
com complicações de gases. A nutricionista Bruna
Murta acrescenta que é ótima para melhorar a di-
gestão, combatendo azias. (Fonte: www.minhavi-
da.colll.br)

Nhoque da Ana

Chá de ação cal-
mante a camomila é
recomendada para
combater ansiedade
e insônia. A camo-
mila tem sido bas-
tante utilizada para aliviar enxaqueca. "Esse chá é
indicado no período da TPM ... Ajuda a amenizar
cólicas além de ter ação calmante", fala a nutricio-
nista BrUlla Ml1tta.
Já a nutricionista Flávia Cyfer dá outra dica: "A

pessoa que quiser dormir melhor pode misturar
uma colher de camomila com outra de erva cidrei-
ra para um efeito sedativo melhor':

Camomila

Modo de preparo
Misture a batata com o ovo, o parmesão, a man-

teiga e pimenta síria a gosto e vá adicionando a
farinha, enquanto mistura, até dar liga (ponto de
enrolar).
Modele cordões de massa em superfície enfari-

nhada e corte os nhoques com uma faca enfari-
nhada. Cozinhe em água abundante com sal e 1fio
de azeite até subirem à superfície, escorra c sirva
com o molho de sua preferência. (Fonte: anama-
, riabraga.globo.com)
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sarmamento (Lei 10.826/03) prevê idade mínima
de 25 anos para a compra de armas no país e exige,
para o registro, que o interessado comprove a
efetiva necessidade da arma, o que permite que a
licença venha a ser negada pelo órgão expedidor.
Proposta de novo estatuto - já aprovada em

(omissão especial da câmara e aguardando anã--
Use do vlenário - assegura a todos os cidadãos
que cumprirem os requisitos minimos exigidos
t.'1l1 lei o direito de possuir e portar armas de
logo para legitima defesa ou proteção do próprio
patrimônio.
Tramitação - O projelo tramita em caráter

conclusivo e será analisado agora pela Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado...Também pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Código de Trânsito Brasileiro).
Desde o início do ano o Departamento

Municipal de Trânsito vem desenvolvendo
atividades de orientação e educação de con-
dutores e pedestres. Foram feitas diversas
blitz educativas voltadas à conscientização
para: uso correto das faixas de presentes,
utilização d,o cinto de segurança, não
usar telefone celular ao volante ... Agora a
orientação e para que os fiscais sejam mais
incisivos no trânsito. Passem a autuar os
infratores. Segundo o secretário Dêninson
da Costa: é necessário fazer com que os
condutores dediquem efetivo respeito às
leis de trânsito.

O diretor do Departamento Mu.nicipal
de Trânsito, Marcos Soares, informou que
no dia 17 de outubro, a partir das 9 horas,
serão desenvolvidas mais atividades educa-
tivas. Desta vez na Praça Albino Hillebral1lt.
As atividades vão ter apoio do SAM U, do
Sest/Senat, do SemlC, da Escolinba de "l'riin-
sito e do Teatro Educativo.

semana mais um atentado ocorreu, levando à
morte 59 pessoas em Las Vegas, por um único
atirador que usou as prerrogativas de ter direito
a portar arma de fogo",destacou.

VALIDADE
Conforme o texto aprovado, a licença p<\l"ao

porte rural de arma de fogo ter<\validade de dez
anos e será restrita aos limites da propriedade
rural, condicionada à demonstração simplificada,
à autoridade responsável pela emissão, de habi-
lidade no manejo. A anna licenciada será cadas-
trada e registrada, no Sistema Nacional de Armas
(Sinarm), da Polícia Federal. O extravio, furto ou
roubo deverá ser imediatamente comunicado à
unidade policial mais próxima, que providenciará
sua comunicação ao Sinarm.
Estatuto atual- Atualmente o Estatuto do De-

A Secretaria de Desen-
volvimento e Mobilida-
de Urbana de Carazinho,
através do Departame'nto
Municipal de Trânsito. de-
senvolveu no dia 4 de ou-
tubro mais uma operação
Balada Segura. A ação foi
concentrada na Rua Silva
Jardim - durante a tarde - e
contou com urna equipe de
dez fiscais. Foram aborda-
dos 69 veículos - o que resultou na emissão
de 19 autos de infração. Veja, a seguir, os
tipos de infração constatados ...

Infrações - um licenciamento vencido
(Artigo 230 Vdo Código de Trânsito Bra-
sileiro), urna CNH suspensa (Artigo 162
II do Código de Trânsito Brasileiro), três
CNH vencidas (Artigo 162 V do Código
de Trânsito Brasileiro), um permitir possel
condução de veículo a pessoa com CNH
vencida (Artigo 164C/162 V do Código de
Trânsito Brasileiro), um permitir condução
de veículo a pessoa com CNH suspensa
(Artigo 164 C/162 11do Código de Trânsito
Brasileiro), nove sem cinto de segurança
(Artigo 167 do Código de Trânsito Brasilei-
ro), um não portar documento - CNH (Ar-
tigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro),
um conduzir veículo com CNH categoria
diferente (Artigo 162 lU do Código de
Trânsito Brasileiro) e um permitir possel
condução do veícul pessoa com CNH
categoria diferente (Artigo 1641162111 do

Carazinho busca discipliu.ano
trânsito de veículos e pedestres

1
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Smec COlltou,

para o êxito
desta iniciativa,
com respaldo da
Brillquedotcal e
do programa
Pilláqllio

deputado Alberto Fraga (DEM-DF), ao Projeto
de Lei 6717116, do deputado Afonso Hamm
(PP~RS). Fraga considera "oportuno" disciplinar
a matéria. O relator alterou o projeto original
que permitia a concessão de porte rural de arma
de fog~ para maiores de 25 anos. Além disso,
procurou deixar claro que a licença não será
"uma análise subjetiva ao direito de legitima
defesa por parte da autoridade competente pela
emissão do porte':
CONTRÁRIO
O deputado João Daniel (PT-SE) apresentou

voto, em separado, contrário à proposta. Para ele,
facilitar o acesso às armas é "criar um ambiente
propício à tragédia': Segundo Daniel, países como
os Estados Unidos vêm com frequência os resul-
tados do uso irrestrito das armas de fogo. "Nesta

alegria': destacou.
Além da homenagem, as crianças

tambem receberam mimos da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. A coor-
denadora de educação infantil, Anelise Au-
ler Hartmann, acompanhou com especial
cuidado as atividades comemorativas. Se-
gundo ela: escolas por dia viveriam esse
momento de satisfação e encantamento.

iI1@GRUPOGAZETA
.......;. @GAZETAFMOFICIAL

AUDIÊNCIA
CREDIBILIDADE
COMPROMISSO

RESPEDTC

" l"ª Gazeta 0=1 @]PortalGazeta670

I r"'~@PORTALGAZETA670 .

I ~_.;;{_@R~_IO_G_A~rA~~.o:~FM

Porte de arma de fObDvolta a ser defenaído na câmara federal
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-

tecimento e Desenvoivime,nto Rural aprovou,
na quarta-feira (4), proposta que permite a con-
cessão de licença para o porte de arma de fogo a
proprietários e trabalhadores rurais maiores de 21
anos. O objetivo, segundo o texto, é proporcionar
a defesa pessoal, familiar ali de terceiros, assim
como a defesa patrimonial.
Conforme a proposta, a licenç" será concedida

mediante requerimento, com a apresentação de:
documento de identificação pessoal, compro-
vante de residência ou de trabalho em área rural
e nada consta criminal. O comprovante de resi-
dência poderá ser substituído pela declaração de
duas testemunhas e o nada consta criminal pela
. declaração de autoridade policial.

O text? aprovado é o substitutivo do relator,

!.SÁBADO. 14 DE OUTUBRO DE 2017

!)utubroé mês de alegria nas
~scolasde educação infantil
;A. Secretaria Mu-
lcipal de Educa-
lO e Cultura. com
)oio da Brinque-
oteca e do pro.
rama Pinóquio,
~vou a magia de
~rcriança, às es~~-
15 de educação in-
mtil de Carazinho.
:m comemoração
o Dia da Criança,
2 de çutubro. as
'sco~as receberam
Iiversas atividades
liferenciadas para
>5 pequenos. como
nágica, cootação
ie histórias, música
~muita dança. Na
,uinta-feira (S/lO)
foram contempladas
15 escolas Esperao-
ça, Princesinha 1 e
Princesinha lI.
A seuetária de

educação e cultura, Sandra Citolin, para-
benizou as crianças pelo dia 12 de outubro
e destacou a importância de trabalhar COI11

atividades lúdicas. <tÊ bom trabalhar desta
forma para o desenvolvimento da criança.
É bom interagir com o universo destes
pequenos, através da conlação de história,
expressando de forma lúdica o movimento
do corpo e a imaginação, além de transmitir
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EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
N° 002/2017

Comarca de CarazinholRS • Vara de Execuções Criminais

o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇOES CRIMINAIS
DA COMARCA DE CARAZ1NHOfRS, DR. GUILHERME FREITAS
AMOR1M, no uso de suas alribuições legais, tendo em vista o que
dispõe o Provimento na 007f2013, da Corregedoria-Gerai da Justiça,
considerando a Resolução na 154 do Conselho Nacional de Justiça,
de 13 de julho de 2012. toma pública a abertura do prazo de 30 dias,
a contar de sua publicação no Diario de Justiça Eletrônico, para que
as entidades. públicas ou privaQas, com finalidade social, cadastradas
nesta Vara de Execução Penal, apresentem projetos ou programas
com caràter essencial à segurança pública, a educação, â saúde ou
de cunho assistencial, para recebimento de verbas deposltadas a títu-
lo de penas altemallvas de prestação pecuniária ou transação penal.

1. OBJETO E VALOR A SER DISPONIBILIZADO:
1.1 -As entidades com cadastros homologados deverão apresen-

tar, no prazo de 30 dias, projeto ou programa, com plano de trabalho
fundamentado, munido de 3 orçamentos ou justlflcativa da Impossi-
bilidade de trazê-los., podendo anexar falos do local onde pretenda
executa-lo. visando ao atendimento nas áreas de assistência. saúde.
educação, qualificação profissional, geração de trabalho e renda.

1.2 _ Serão considerados passiveis de concorrer aos recursos
desta Chamada Pública os projetos que contenham orçamentos de
execuções compallvels com os mesmos. sendo os valores destinados
de acordo com juiZOde relevância do magistrado, com prazo máximo
de 12 (doze) meses para sua execução.

1.3 _ É permitida a apresentação de múll1plos projetos por uma
mes~a entidade, desde que individualmente identificados e caracteri-
zados, devendo a entidade indicar a ordem de prioridade dentre eles.

1.4 _ Os proietos deverão ser entregues na Vara de Execuções
Criminais desta Comarca (VEC) de Carazinho/RS.

2 _ PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS PRO-

POSTAS
APRESENTADAS:
2.1 _ O Juiz com aiuação na VEC avaliara os projetos em seu

conjunto, utilizando como critérios:
2.1.1 • A demanda que se quer atender;
2.1.2 _ Proposta de atendimento ao público-alvo;
2.1.3 _Possibilidade de parcerias tocais com outras organizações

não governamentais, ONGs, universidades, municlpios, conselhos

municipais etc;
2.1.4 _Objetivos bem definidos e coerência interna;

. 5. Ações propostas e respectivos indicadores de resultado;
.6 _Viabilidade e adequação do orçamento;

2.1.7 _Análise de Equipe Técnica e infraestrutura para realização
do projeto, caso apresentado;

..,1.8 _Cronograma de atividades:
.9 _ Monitoramento e avaliação das ações propostas;

L.1.10 • Apresentação de indicativos de continuidade:
2,1.11 _Possibilidade de oblenção do objeto do projeto por outros

meios: e
2.1.12. Os previstos no artigo 944-A, 95°. da Consolidação

Normativa Judicial. .
2.2 _ De posse do parecer do Serviço Social'. será o expediente

encaminhado para manifestação do Ministério Público e, por fim, ao
Juiz da VEC (ou VEPMA) para decisão sobre o(s) projeto(s) ve~ce-
dor(es}, sendo posslval que o parecer e a manifestação sejam feitos
oralmente, em reunião marcada para tal finalidade.

2.3 _ Caso haja desistência de alguma entidade vencedora, o
serviço social selecionará um novo projeto, desde que não ultrapasse
o orçamento do projeto desistente.

3 - DO CONV~NIO:
3.1. Será firmado convênio individuaI com cada uma das entidades

escolhidas no certame. no próprio Juizo.
3.1 • O Tribunal de Justiça do EstadofRS, por intermédio da VEC,

firmará, individualmente, com a instituição Termo de Convênio. que
terá vigência pelo prazo de 12 (doze) me!!ies.

4 _ CONDIÇOES E FISCALlZAÇAO DE PAGAMENTO:
4.1 _ Os valores serão repassados mediante alvará judicial

expedido pelo juizo da VEC em nome do Presidente da instituição
conveniada, com a devida prestação de contas perante a unidade
gestora, a ser apresentada no prazo que estiver fixado no Termo de
Convênio, sob pena de responsabilidade.

4.2 _ As entidades conveniadas devertio executar fielmente o
projelo ou programa, proposto, em estrita obediência a este Edital e.
ao Termo de Convênio firmado, respondendo pelas conseQuências
de sua inexecução parcial ou total.

4.3 _As entidades são passíveis de visitação, em qualquer fase

do projeto.
5. DISPOSIÇOES GERAIS:
5.1 • É vedada a apresentação de projetos que contemplem o

Pélgamento de contribuições e impostos, ou com. repasses mensais
5.2." A{s) instituição(ões) vencedora(s) poderã(ão) ser exclulda(s)

a qualquer tempo, se verificadas irregularidades. •
5.3 _O(s} termo(s) de convênlo(s) será(ão) assinado(s) em até trin"

• ta (30) dias após a divulgação do resultado do processo de seleção
5.4 _A prestaçàO de contas das etapas do projeto conterá resul-

tados de sua realização f[sico-financeir8.
5.5 _.No caso de descumprimento das condições deste edital, a

entidade conveniada deverá devolver os recursos recebidos, devi-
damenle corrigidos pela variaçào do

IGPM/FGVe acrescldó de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês. Outrossim. será imediatame-nte descadastrada.

5.6 _ Os projetos indeferidos seraa d£!VOIVldosàs entidades ou
deslruldos após 24 (vinte e quatro) meses, caso não haja pedido
de deVOlução. '

. Carazinho, 06 de outubrb de 2017.
Guilherme Freitas Amolim.

Juiz de Direito".

Estewio
De LoretlO
conversoll
com o
prefeito e
recebeu dele
informações
positivas

Social com 9 Mofecom. Isto para que
todas as atividades da instituição sejam

viabilizadas.

Ficou definido que a inauguração
da nova sede ocorrerá após u pavi-
mentação asfáltica do acesso. Prova-
velmen~e no final de novembro. A ce-
rimônia inaugural deverá contar com
a presença do presidente da Confede-
ração Nacional dos Transportes. CNT
e presidente do Conselho Nacional do

Sest/Senat: Clésio Andrade.

Segundo o diretor regional do Sesc! havia sido reconhecida como a 35n Melhor
RS, Luiz Tadeu Piva. é motivo de imenso Empresa para se Trabalhar no Brasil.
orgulho a 3" colocação no ranking das Sobre o Sesc!RS - Com 71 anos de
cmpresas'de grande porte. "Este'resultado atuação no Brasil e no Rio Grande do
é fruto de uma relação entre as condições Sul a instituição .pertencente ao Sistema
de trabalho proporcionadas pela institui- . Fecomércio-RS realiza ações ern 100%
ção e a disposição de cada colaborador.em dos municípios gaúchos. Promove o
construir ilm local participativo, agrada- bem-estar S"ocial de trabalhadores do
vel e de companheirismo. O engajamento comércio de bens. serviços e turismo e de
c o envolvimento de todos é o que nos. toda a comunidade. Todas as 497 cidades
faz ser uma das Melhores Empresas para gaúchas recebem atividades sistemáticas
se Trabalhar no Rio Grande do Sul e no. em áreas como saúde, esporte" lazer,
Brasil. Estamos muito felizes por celebrar.' cultura •.cidadania. turismo f;: educação.
este resultado e agradecemos a çada cole~ . Atualmente, a estrutura da instituição
ga pelo empenho em suas atividades no t~nta.com 43 unidad~s operacionais e
Sistema l~ecomércio-RS/Sesc". CoJilentou - 20.unidades Sesc/Senac, Saiba mais em '
o dirigente. Recentemente a instituição já. ~vww.sesc-rs.com,br. .

Schmitz o presidente do legislativo
ficou sabendo que há interesse de
firmar uma parceria da Assistência

diferenciado, então é certo que tere-
mos orgulho de inaugurar": destacou.

A partir da ocupação da nova sede
o Sesl/Senat contará com quarenta
colaboradores (funcionários). Garan-
tirá, com isso. melhor atendimento
às demandas de serviços e, também.
a ampliação das opções de cursos à
comunidade.

o presidente dr! COIOedemção NaciolWl dos Tmllsporles-CN'l;
Clésio Allc/mde, Ifel't'rIÍ se filzer presel/le aos atos inaugurais

Pelo quinto ano consecutivo o Sesc
está entre as Melhores Empresas para
Trabalhar no RS. Na tarde de terça-feira
(10110). o Greal Place lo Work Brasil e a
Revista Amanhã divulgaram a pesquisa
que aponta as 45 companhias cujas ini-
ciativas se baseiam no veredito .sobre o
ambiente de .trabalho que é dado pelos
próprios funciOllarios e em um relatório
de práticas assinado pelos gestores. O
SesclRS I~lanteve a 3" colocação na catego-
ria Grandes Empresas. O primeiro lugar
ficou com a DeU EMC e.o segundo com a
Jolin Deere. O evento que premiará as Me-
lhores Empresas para se Trabalhar no Rio
Grande do Sul será, dia 7 de novembro, no
Grêmio Nautico União, em Porto Alegre.

Sesc é a 3aMelhor Empresa para se Trabalhar no RS
Great Place to Work Brasil e Revista Amanhã divulgaram o resultado da pesquisa na tarde de terça-feira (10/10).

Na nlanhã de quarta-feira (11/10) o
presidente da Câmara de Vereadores
de Carazinho, Estevão De Loreno.
recebeu as integrantes do Movimento
Feminino Comunitário - Mofecom:
Recília Weise e Claudete Bandeira.
Elas foram pedir ajuda para que a
instituição possa ter uma sede que
comporte todas as suas ações. A atual
sed'e. na Av. São Bento. conforme
argumentaram, não preenche aS ne-

cessidades.
PARCERIA
Redlia Weise e Claudete Bandeira

querem que Estevão De Loreno seja
intermediador do processo de insta-
lação de uma nova sede do Mofecam.
Em contato com o prefeito Milton

Mofecom mostra-se insatisfeho com a sua sede

Na manhã de terça. feira
(10/10) o prefeito Milton
Schmitz recebeu a visita
do engenheiro do Sest/
Senat: Guilherme Almeida.
Objetivo: definir o prazo de
inauguração da nova infra-
estrutura da instituição em
Carazinho.
O diálogo envolveu tam-

bém O secretário da admi-
nistração Lori Bolesina, O

engenheiro da Secretaria de
Planejamento, Urbanismo e
Obras Públicas Alexandre
Schneider, representantes
da Senger Engenharia e
Construções (responsável
pela execução do projeto da
nova sede) e profissionais e
gestores da Conpasul (res-
ponsável pela pavimentação asfáltica
do acesso às novaS instalações).
O prefeito destacou a importância

de túna empresa de Carazinho ter
vencido a licitação para execução d'a
obra. ''A Senger, como uma constru-
. tora" cinquentenária. trabalha com a
mais alta qualidade. Está fazendo uma
obr~ bem projetada, com um layout

Sest/Senat inaugura novas
instalações no final de novembror-I."- -----
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Porte de arma de foi;,o volta a ser defenaído na câmara federal
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IIEGIONAL

sarmamellto (Lei 10.826/03) prevê idade mínima
de 25 .l110S para a compra de armas no país e exige,
para o registro, que o interessado comprove a
efetiva necessidade da arma, o que permite que a
licença venha a ser negada pelo órgão expedidor.
Proposta de novo estatuto - já aprovada em

comissão especial da câmara e aguardando aná-
lise do plenário - assegura a todos os cidadãos
que cumprirem os requisitos mínimos exigidos
em lei o direito de possuir e portar armas de
fogo para legítima deresa ou proteção do próprio
patrimônio.
Tramitação - O projeto tramita em caráter

conclusivo e será analisado agora pela Comissão
de Segurança Pllblica e Combate ao Crime Orga-
nizado...Tambem pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Código de Trânsito Brasileiro).
Desde o início do ano o Departamento

Municipal de Trânsito vem desenvolvendo
atividades de orientação e educação de con.
dutores e pedestres. Foram feitas diversas
blitz educativas voltadas à conscientização
para: uso correto das faixas de presentes,
utilização do cinto de segurança, não
usar telefone celular ao volante ... Agora a
orientação é para que os fiscais sejam mais
incisivos no trânsito. Passem a ilutU<lr os
infratores. Segundo o secretário Dêninson
da Costa: é necessário fazer com que os
condutores dediquem efetivo respeito às
leis de trânsito.

O diretor do Departamento Mu.nicipal
de Tránsito, M<lrcos Soares, informou que
no diá 17 de outubro, a partir das 9 horas,
serão desenvolvidas mais atividades educa-
tivas. Desta vez na Praça Albino l-liIJebrand.
As atividades vão ter apoio do SAM U, do
Sest/Senat, do Senac, da Escolinha de 1'1'£111-
sito e do Teatro Educativo.

NOI'(ls rlf(les CII,,((/lil'lIS cslilo i'rogrll/lIl1das parll 17 de Ollllllwo

semana mais um atentado ocorreu, levando à
morte 59 pessoas em Las Vegas, por um único
atirador que usou as prerrogativas de ter direito
a portar arma de fogo': destacou.
VALIDADE
Conforme o texto aprovado, a licença para o

porte rural de arma de fogo terá validade de dez
anos e será restrita aos limites da propriedade
rural, condicionada à demonstração simplificada,
à autoridade responsável pela emissão, de habi-
lidade no manejo. A arma licenciada será cadas-
trada e registrada, no Sistema Nacional de Armas
(Sinarm), da Polícia Federal. O extravio, furto ou
roubo deverá ser imediatamente comunicado à
unidade policial mais próxima, que providenciará
sua comunicação ao SiJ.larm.
Estatuto atual- Atualnlente o Estatuto do De-

Carazinho busca disciplina no
trânsito de veículos e pedestres

A Secretaria de Desen-
volvimento e Mobilida-
de Urbana de Carazinho,
através do Departamento
Municipal de Trânsito, de-
senvolveu no dia 4 de ou-
tubro mais uma operação
Bel/ada Segura. A ação foi
concentrada na Rua Silva
Jardim - durante a tarde - e
contou com uma equipe de
dez fiscais. Foram aborda-
dos 69 veículos - o que resultou na emissão
de 19 autos de infração. Veja, a seguir, os
tipos de infração constatados ..

Infrações - um licenciamento vencido
(Artigo 230 Vdo Código de Trânsito Bra-
sileiro), lima CNH suspensa (Artigo 162
Il do Código de Trânsito Brasileiro), três
CNH vencidas (Artigo 162 V do Código
de Trânsito Brasileiro), um permitir posse/
condução de veículo a pessoa com CNH
vencida (Artigo 164 C/162 V do Código de
Trânsito Brasileiro), um pennitir condução
de veículo a pessoa com CNH suspens<l
(Artigo 164 C/162 li do Código de Tnlnsito
Brasileiro), nove sem cinto de segurança
(Artigo 167 do Código de Trânsito Brasilei-
ro), um não portardocllmento - CNH (Ar-
tigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro),
um conduzir veículo com CNH categoria
diferente (Artigo 162 III do Código de
Trânsito Brasileiro) e um permitir possel
condução do veícul pessoa com CNH
categoria diferente (Artigo 1641162 lU do

Geral

SmecClJltfuu,
pelra o êxito
desta illiârllh'lI,
t"lJ1Il respaldo da
Brilll]lIedo/(,úl e
do pragrallUl
Pillóqllio

alegria': destacou.
Além da homenagem, as crianças

também receberam mimos da Secretaria
Municipal de Educaç<1o e Cultura. A coor-
denadora de çducação infantil, Anelisc Au-
ler Hartmann, acompanhou com especial
cuidado as atividades comemorativas. Se-
gundo ela: escolas por dia viveriam esse
momento de satisfação e encantamento.

deputado Alberto Fraga (DEM-DF), ao Projeto
de Lei 6717/16, do deputado Afonso Hamm
(PP-RS). Fraga considera "oportuno" disciplinar
a matéria. O relator alterou o projeto original
que permitia a concessão de porte rural de arma
de fog~ para maiores de 25 anos. Além disso,
procurou deixar claro que a licença não será
"uma análise subjetiva ao direito de legítima
defesa por parte da autoridade competente pela
emissão do porte".
CONTRÁRIO
O deputado João Daniel (PT-SE) apresentou

voto, em separado, contrário à proposta. Para ele,
facilitar o acesso às armas é "criar um ambiente
propício à tragédia': Segundo Daniel, países como
os Estados Unidos vêm com frequência os resul-
tados do uso irrestrito das armas de fogo. "Nesta
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A.Secretaria Mu.
icipal de Educa-
ão e Cultura. com
poio da Brinque-
oteca e do pro-
rama Pinóquio,
~vou a magia de
er criança às esco-
IS de educação in-
mtil de Carazinho.

Outubro é mês de alegria nas
~scolas de educação infantil

1--

~Gazeta r=-@]portalOazeta670
- - -

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
~cilllellto e Desenvolvimento Rural aprovou,
a quarta-feira (4), proposta qué permite a COI1-
essão de licença para o porte de arma de fogo a
roprietários e trabal~adores rurais maiores de 21
nos. O objetivo, segundo o texto, ê proporcionar
defesa pessoal, familiar ou de terceiros, assim
orno a defesa patrinionial.
Conforme a proposta, a licença será concedida

lediante requerimento, com a apresentação de:
ocumento de identificação pessoal, compro-
ante de residência ou de tmbalho em área rural
nada consta criminal. O comprovante de resi-
ência poderá ser substituído pela declaração de
uas lestemunhas e o nada consta criminal pela
edaração de autoridade policial.
O text? aprovado é o substitutivo do relator,

AUDIÊNCIA
CREDIBILIDADE
COMPROMISSO_,

-RESPEITO

:01 comemoração
o Dia da Criança,
2 de outubro, as
scolas receberam
iversas atividades
Merendadas para
'5 pequenos, como
nágica, contação
:e histórias. música
muita dança. Na
uinla-feira (SilO)
)fall1 contempladas
5 escolas Esperan-
a, Princesinha I e
'rincesinha lI.
A secretária de
ducação e cultura, Sandra Citolin, para-
enizou as crianças pelo dia 12 de outubro
destacou a importância de trabalhar com
tividades lúdicas. "É bom tmbalhar desta
JflnU para o desenvolvimento da criança.
\ bom interagir com o universo destes
lequenos, através da contação de história,
xpressando de forma lúdica o movimento
lo corpo e a imaginação, além de transmitir



Co1trija:D.e associados em
sintonia com os novos tempos
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Senac-RS reúne alunos
de todo o estado em concurso
de soletração em inglês
A novidade deste ano é a categoria Kids que contará
com a participação de crianças de até II anos de idade.
O Scnac-RS promove, pelo segundo ano consecutivo, o

concurso de soletração em inglês "Spelling Ser': A tradicional
competição norte-americana é febre nos Estados Unidos e teve
seu primeiro vencedor, Frank Neuhauser, de apenas 11 anos,
em 1925. No Rio Grande do Sul, a atividade está dando seus pri-
meiros passos, segundo a coordenadora de Internacionalização
do Scnac-RS, Carla Cassol. "A ideia de promover este evento,
envolvendo todas as escolas Senac no estado, foi justamente para
mobilizar os IlOSSOS alunos em um grande desafio e, ao mesmo,
tempo estimular o aprcáclizado do idioma de uma forma mais
lúdica e divertida': explica Carla.
Para participar da grande final estadual, que acontece no dia

2i de outubro, na Sogipa (Rua Barão de Cotegipe, 400), os alunos
dos cursos de idiomas da instituição passaram por seletivas esco-
lares em suas respectivas escolas. Foram mais de três mil jovens
c um total de aproximadamente 100 horas de provas realizadas
em mais de 20 escolas.

A novidade deste ano é a criação da categoria Kids. Crianças
com idades até 11 aHOSdisputarão a prova e concorrerão a U1ha
bolsa de estudos de 100% para um nivel de inglês no primeiro
semestre de 2018 (1"lugar) ou um tablet, uma imersão 110 idioma
por meio do programa 1he Fools (20 lugar) e uma mochila do
Senac-RS (3° lugar).

J;í a categoria Jovens/Adultos, reunir<Í estud,Ill!CScom idades
acima de 12anos. Nesta edição, o vencedor poderá optar por um
inten.:àmbio de duas semanas em um curso com acomodação e
atividades, 110mês de janeiro de 2018, em Londres ou em Dublin
(na baixa temporada). Já o segundo e o terceiro lugares, g,\llharilo
uma imersànllo idioma por meio do progr<ll1l<l"nlC Fools e uma
mochila, respectivamente.
As unidadcs participantes silo:Senac Alegrete, Senac 24 "as,

Senac Camaquã, Sel1<1cCafazinho, Senac Centro Histórico, Senac
Erechim, Senac hmoupilha, Senac Gra~atai, Scnac Lajc<tdo,Senac
MonteJlcgro, Senac Passo fundo, Senac Santa Cruz do Sul lac
Santa Maria, Scnac Santana do Livf<llnéllto,Senac São Bot~]ã,Se-
nac São Leopoldo, Senac São Luiz Gonzaga, Senac T"quara, Senac
Torres, Senac Tramandaí, Senac Três Passos e Senac Viamão.
Sobre o SpclJing Bee - O Spelling Bel' é uma competiçáo muito

popular JlOSEstados Unidos. A disputa, que basicamente consiste
em ouvir e soletrar as palavras em inglês, incentiva o estudante
a aprender, nao apenas o significado das palavras e seus usos,
mas também a soletrar de forma correta. Nos EUA as principais
fOlllenladoras de competi~~õessão as instituições de ensino.

Gel'al

A Cotrijal encerrou, na terça-feira
(1011 O), o cronograma de reuniões
do Projeto Participação em Família.
Nos 15 encontros realizados os pro-
dutores furam levados a refletir sobre
a influência positiva da cooperação,
na vjda familiar, em comunidade e Jia
cooperativa. Também puderam ouvir,
da direção, informações referentes ao
trabalho da cooperativa e às comemo-
rações dos 60 anos.
Abordando o tema "Família e co-

operativa sintonizadas com os IIOVOS

tempos", a especialista em gestão de
pessoas e educadora cooperativista
lcledes 1'.•.1a ria Matté reforçou a impor-
tância dos laços, entre cooperados e a
cooperativa, com dinâmicas e vídeos
e lembrando conceitos que mostram
os verdadeiros significados da união:
"Ao propor este tema a cooperativa
pensou no desenvolvimento das pes-
soas. Em tocar os corações e promover
uma rel1cxão sobre os conceitos que
envolvem a relação, das famílias ea
cooperativa, para assim caminharmos

rumo no sucesso e principalmente à
felicidade': destacou.
O presidente da CotrijaJ, Nei Cés<l1

Mânica, mostrou-se satisft.'ilo com
a participação dos associados nas
reuniões e reforçou LJuea cooperativa
trabalha visando o melhor resultado
econômico, para o seu produtor, mas
também preocupada com o social.
"Este tipo de encontro leva a um cli-
ma de mais harmonia na 1~\I11iliae na
cooperativa e aproxinw as pessoas",
avaliou o dirigente.
R( óIRO CONCLUÍDO
Na inanhã de terça-feira (10/1 O)

prodt 'es de Vista Alegre (interior
de COlurado) acompanharam a última
reunião de 2017 do projeto. Valdecir
Nodari destacou sua parceria com a
Cotrijal e a importância do trabalho
em família. "A cooperativa colabora
para que possamos desenvolver a
nossa propriedade, de uma forma or-
ganizada, com o foco no resultado. E
esta reunião vem a confirmar que não
podemos andar sozinhos': destacou.

HEGIONAL

Conforme (I vice-presidente da Co-
trijal, Enio Schroeder, as reuniôes com
aSSOCiados possuem um papel impor-
tante para i.I cooperativa l' mobilizam
grande parte dos produtores e1n um
período illlport<lllle do ano. "A Cotri-
jal realiza diversas rcuniões té~lli(as,
encontros Cllm temélS espccíllcos, p<U"<I
as mais diversas atividades ligad<ls <lO
meio rural. E o Projeto Particip.1Ç,lO
em Família é um complemento, o
<lIgoa m<lis para que () cooperativismo
possa chegar nas famílias e reforçar
alguns conceitos que ainda fazem a
difercnça na sociedade': destacou o
vice-presidente.
As reuniões foram realizadas nos

seguintes núcleos: Não-Me-Toqut',
Colmado, Victor Graclf, Tio Hugo,
Vista Alegre, Lagoa dos Três Cantos,
Almirante Tarnandaré do Sul, Santo
Antônio do Planalto, Carazinho; igre-
jinha (Coqueiros do Sul), Saldanha
Marinho, Nicolau Vergueiro, ~ato
Castelhano, Passo Fundo e Ernestill<1.
(Asscssori.l de Imprensa da Colrijal)

Educação e desenvolvimento sao dois itens priorizados em nosso governo.
Isto porque entendemos não havei" desenvolvimento sem a real educação.

Neste 15 de outubro expressamos reconhecimento aos construtores
da educação: professores de todas as esferas. Vamos nos dar as mãos ...

'-\ (\"L?
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Cinco jovens pesquisadores de Cara-
zinho e Passo Fundo marcaram presença
na 3211 Mostratec - Mostra Internacio-
nal de Ciência e Tecnologia, em Novo
Hamburgo-RS. de 23 a 27 de outubro. O
evento, considerado o maior do gênero
na América Latina, teve representan.tes
de 20 países e de todos os estados bra-.
sileiros. A organização é da Fundação
Escola Técnica Liberato Salzano Vieira
da Cunha.

As alunas Sintia Elenara DarneJes
Mathias e eatia Mattos dos Santos desen-
volveram uma maionese vegana. O ovo,
ingrediente base da maionese, foi subs-
tituído por semente de chia hidratada,
o que deixou os dois produtos bastante
similares. Além disso, foi acrescentado
grão de milho cozido à receita, para dar
consistência, sabor e textura à maione-
se. As estudantes da Escola Estadual de

Educação Profissional João de Cesaro. de
Passo Fundo (RS), tiveram a orientação

de Lilian Berton.
Já os estudantes Luciano de Quadros,

Lucas Ficher Santos e Kauã Rien Mi-
chelini criaram um sistema de captação
dos vapores liberados no abastecimento

Feim foi
realiz"llf/a
em Novo
Hcl/1l1m/"go
110 períOt/()

den (/27
de ol/Iubm

de veículos. nos postos de combustível.
Foi proposta a implantação de um EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva) que
visa evitar que funcionários e clientes
inalem substâncias que possuem benze-
no. Para a realização do projeto. os alunos
contaram com a orientação de Jader Edu-

ardo Corso (do SENAC de Carazinho).
A Mostratec reuniu jovens cientistas

entre 14 a 20 anos de idade de todos os
estados brasileiros e do Distrito Federal.
Nesta edição da feira fOrall1 apresentados
670 projetos (420 da Mostratec e 250 da
Mostratec Júnior), distribuídos em 13
diferentes áreas. Além do Brasil, parti-
ciparam estudantes de outros 19 países:
África do Sul, Argentina, Cazaquistão.
Chile, China, Colômbia, Dinamarca,
Egito, Espanha. Índia, Indonésia, Itália,
Luxemburgo, México, Paraguai, Peru,
Porto Rico, Tunísia, Turcomenistão, Tur-
quia, Ucránia e Uruguai. Paralelamente
ocorreram a Mostratec Júnior (para
estudantes do ensino fundamental), o
Seminário Internacional de Educação
Tecnológica (Siet), os Jogos Mostratec,
a Corrida Mostratec ~ Feevale - Sesc e o
Festival Maker Mostratec de Robótica.

Banda da Sociedade Musical UI/iiío /osefel1se

A população de Carazinho
est<i convidada a apreciar, neste
sábado (28/10), a partir das 19
horas. no Teatro do Sesc, a So-
ciedade Musical União Josefense,
fundada em 1876, a partir da
fusão de três antigas bandas de
Santa Catarina. A retirada de
ingresso deve ser feita junto ao
Sesc de Carazinho. A institui-
çàll sugere, como pagamento. a
JO'alfão de um quilo de alimento
não perecível para a campanha
Prato Cheio.

Com o tema "Ba1ldas: forma-
ções e repertórios" o objetivo do
Sonora Brasil Sesc é traçar um
panorama das principais bandas
brasileiras que são formadoras
de músicos. Por isso foram con-
vidadas bandas consagradas de
diferentes estados brasileiros.

Logo após a apresentação da
Sociedade Musical União Jose-

o
fense o diretor do Colégio Rui
Barbosa dará prosseguimento ao
espetáculo com apresentações do
ENREG1- Encontro Regional de
Grupos Instrumentais com ban-
das de diferentes cidades aqui da

nossa região.
Mais informações sobre este

programa cultural podem ser
obtidas no Sesc de Carazinho ou
através dos telefones 54-3331-
2451 e 54-33312361.

Seara da Canção Gaúcha
mantém inscrições abertas
Interessados eUl participar devem fazer cadastro
exclusivamente pelo site www.searacarazinho.cOIll.br.

Seguem abertas as inscrições para a Seara da Canção de Carazinho. O
prazo vai até o dia 29 de outubro e os interess"ltios em participar devem
fazer o cadastro exclusivamente pelo sitc: http://www.searacarazinho.com.
br/inscricao. A 20" edição do festival vai acontecer, de 7 a la de dezembro,

no Parque Vali Albrecht.
São três categorias: geral - aberta à participação de compositores de

tOG rritório brasileiro; local ~somente autores nascidos ou residentes em
Cara2'oinho; e a Searinha, nas categorias mirim (de 5 a 12 anos incompletos)
e ju""nil (12 anos completos a 18 anos incolllpletos até a data do evento).

..0 selecionadas 38 músicas que serão defendidas no palco da Seara
da Canção, sendo 20 da fase geral, la da local e 8 da Searinha (quatro de
cada categoria). Cada composição selecionada na fase geral vai receber
uma ajuda de custo de R$ 2,5 mil e na local de R$I,S mil. Já na Searinha,
o auxílio em ambas as categorias será de R$ 400,00.
A 20" Seara da Canção: intercambiando traços culturais, é uma realiza-

ção do CTG Rincão Serrano, com apoio da Prefeitura de Carazinho. Para .
mais informações, entre elas, regulamento e detalhes. sobre comerciali-
zação de espaços comerciais e de acampamento, pode ser consultado o
site do: www.searacarazinho.com.br. (Assessoria de Imprensa da Seara

da Canção)

Hoje - 28 de outubro - é o Dia do Funcionário Público Municipal.
Precisamos fazer a essa classe as mais elevadas reverências. É a classe

que nos ajuda, de forma direta, a satisfazer os anseios da sociedade.
Devemos, sempre de maneira unida, pensar, planejar e fazer o melhor.

l_

VAMOS CONSTRUIR JUNTOS A CIDADE QUE QUEREMOS
"Q 'lQ

'"

http://www.searacarazinho.cOIll.br.
http://www.searacarazinho.com.
http://www.searacarazinho.com.br.
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de avançar e Illostrar que a aprendi-
zagem dá retorno aos empresários
e à qualificação do capital humano
brasileiro. As entidades poderiam
incitar a demanda ao invés de esperar
os pedidos dos empresários': sugeriu
a ministra.

Legislação - Criada no começo do
século, a Lei da Aprendizagem (Lei
10.097/2000) intlucnciou a criação do
programa lederal Jovem Aprendiz. De
acordo com a lei, empresas de médio e
grande portes devem contratar jovens
com idade entre 14 e 24 anos como
aprendizes. O contrato de trabalho
pode durar até dois anos c, durante esse
periodo, o jovem é capacitado na insti-
tuição formadora e na empresa, COIll-
binando formação teórica e prática.

rar o carrinho dos outros partidos.
Vamos abanar nossa própria bandeira
e conquistar o Piratilli", concluiu.

A arrancada da pré-campanha
aconteccu, no dia 2 de ~l;"(embro,
quando mais de mil pessoas, entrc
lideranças t' mililanles do PTB, par-
ticiparam do lançamento da pré-can-
didatura n<\Câmara de Vereadores de
Porto Alegre.
Natural de Esteio, Ranolfo é o

atual secretúrio de Segurança PúbliC<l
e Cidadania de Canoas, na região
Illctropolitana de Porto Alegre. Ele
é casado, tem 51 anos e t rês filhos.
Professor universitúrio há 15 anos
e com mais de 30 anos de serviços
públicos prestados ú Policia Civil no
RS, lüi Chefe de Policia do estado
entre os <lnos de 2011 e 2014.

aos jovens denlro do sistema': disse.
NÚMEROS
Durante a reunião, Senar, Senai,

Senal, Secoop e Senac apresentaram os
números de profissionais qualificados e
os da aprendizagem pontuando que os
cursos oferecidos atendem à demanda
dos empregadores. O Senai é respon-
sável pelo maior número de jovens
aprendizes contratados. São 127.951
matriculados cumprindo contratos
em empresas.
A ministra do TS1' também faluu

sobre a necessidade de haver mais
engajamcnto das empresas na política
de aprendizagem e de se fazer uma
avaliação dos resultados obtidos com
os programas de qualificação ofertados
pelas cntidades. "Acredito que é hora

Partir/o csllÍ aposlmu/o 11011011If:'do {Iolidrl! f~odo!1ó \'ir'inl jú,úol

\

bancada do PTB n<l Assemblcia Le-
gislativa. Nu reunião de Carazinho. o
deputad(J estadual Aloísio Classlllalln
esleve presente para demonstrar
seu apoio ao delegado. Classmann
saudou Ranoltü por "ter colocado o
nome à disposição e ter assumido o
c(Jmpromisso de percorrcr o estado e
levar o PTB para a eleição majoritária
de 2U 18". «f~um homem preparado,
honesto, sério e competente", com-

pletou.
O delegado Ranolfo citou a des-

crença do brasilf':'''o COI11a classe po-
lítica, cnfatizan que "vivemos em
um momento de descrédito absoluto
com a política, mas precisamos parti-
cipar dela para.' nossas demandas
sejam ouvidas". ~~hegou a hora do
P1'B. É a nossa vez. Chega de empur-

Discutir a qualificação, buscar me-
lhorias e ampliar o número de vagas
para jovens no mcrcado de trabalho.
Este foi o objetivo do l'IKontro entre o
diretor de Política de Empregabilidadc
do Ministério do Trabalho, Higino
Brito Vieira, as cntidades que formam
o Sistema S e a ministra do Tribunal
Superior do Trabalho (1'ST), Kátia
Kátia Magalhães Arruda, na terça-fei-
ra (211l0L na sede do Ministério do
Trabalho (MT). Hoje, há cerca de 400
mil jovens aprendizes em formação
técnica no Brasil.

Fazem parte do sistema S: o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai), o Serviço Social do Comércio
(Sesc), o Serviço Social da Indústria
(Sesi), o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Comércio (Senac), o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Se-
nar), o Serviço Nacional de Aprendi~
zagem do Cooperativismo (Sescoop) e
o Serviço Social de Transporte (Sest).

Ele acordo com Higino Vieira, é
importante avaliar e buscar melhorias
na área da aprendizagem. "Um dos
encaminhamentos foi o compromisso
de todas as entidades envolvidas de
criarem um indicador de emprega-
bilidade. Dessa forma, teremos um
panorama da efetividade dos cursos
técnicos profissionalizantes oferecidos

Jovem Aprendiz - MT debate aprendizagem com o Sistema S

I I ~
,

o Partido Trabalhista Brasileiro
segue na missão de divulgar o nome
do delegado Ranolfo Vieira Júnior
como a opção para disputar o Piratini
em 2018. Sábado passado (21/l0)
Carazinho reuniu lideranças do PTB
de outras 15 cidades da região, como
Passo Fundo, Panambi, Santo Antônio
do Planalto, Sarandi... Vereadores,
vice-prefeitos e secretários de cidades
da região compareceram à reunião
para oficializar apoio à candidatur.a
do delegado.
O anfitrião da reunião e presidente

do PTB em Carazinho, Flávio LammeJ,
afirmou não existir "momento mais
propício para o partido se firmar com
uma candidatura ao Piratini". Saudou
a iniciativa de Ranolfo Vieira Júnior
de se colocar à disposição do partido
como pré-candidato ao governo do RS.
O vereador Larri 13angemann, de

Santo Antônio do Planalto, também
saudou a candidatura de Ranolfo c
brincou, colocando que "ganhar ou
perder é do jogo. Não ir é covardia".
Colega de Ranolfo Vieira Júnior, na

Polícia Civil, o inspetor Atalíbio Ca-
margo, de Passo Fundo, foi à reunião
pilchado e entusiasmou o público com
sua t~lla, quando afirmou que "estamos
rcerguendo o PTB, aglutinando for-
ças e trazendo todas as pessoas para

),l1'tilha~ o mesmo sentimcnto, a
mesma ideia e, se Deus quiser, vamos
ch('gar ao Palácio do Piratini com
F ,Ifo C0l110 nosso líder':
APOIO
Ranolfd conta com o apoio da

O secretário~geral do
Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB), deputado Alo-
Isio Classmann, destacou a
importância da mobilização
petebista, s;Íbado passado
(21/10), em Carazinho. Para
ele, que é líder da bancada
na Assembleia Legislativa,
o encontro foi fundamental
para o fort<lledmento do
partido em toda a região.
"Estamos mais do que pre~

parados para as eleições, no C/msmmlll es"tcveC01ll

Alto Jacuí e n(J estado, em Ihfcmllías do PTU

2018': disse Classmann.
Participaram do encontro o ministro do trabillho Ronal-

do Nogueira, o pré-candid<lto ao governo gaúcho Delegado
RanoJfo, o ex-prefeito de Vilor Graeff e ex-presidente da
Famurs Flavio Lammel e, ainda, a representante do PTB
Mulher Iara Lopes.

Classmann destaca importância da
mobilização do PTB em Carazinho

I
I

Milton quer melhor atenção
para Pinheiro Marcado
Depois de acatadas reivindicação de moradores de

Pinheiro Marcado o vereador Daniel Weber, juntamente
com o prefeito Milton Schmitz e o secretário de agricul-
tura Aldrin Keyser, esteve na localidade inspecionando as
melhorias que eslão sendo realizadas.
Durante o trajeto até o distrito puderam acompanhar

o trabalho da Secretaria de Obras que deverá melhorar o
abastecimento de água para t~lIllilias do interior. Somente
na tarde de terça-feira (24/ J O) foram abertos 1.600 metros
de valela de «lIlalização para levar água às residências.
Há rnu\tos anos os moradores vinham reivindicando esse
serviço. Ainda no caminho puderam ver os trabalhos que
estoio sendo executados nas estradas.
J,i na l(Jcalidade de Pinheiro Marcado foram detectados

alguns problemas que devem ser solucionados o mais
brevemente possível. Exemplos: caixa d'água situada na
escola Veiga Cabral, que abastece a comunidade, necessita
de meJhorias. O prefeito Milton Schmitz se comprometeu
a buscar s(Jlução para todos os problemas constatados.

o partido Rede Sustentabilidade foi fundado, dia 20
de outubro, em Carazinho. A reunião, prestigiada pelo
deputado federal João Derly, teve lugar na sede campestre
do Sindicato dos Metalúrgicos. Houve inclusive filiações

(adesão de pessoas ao partido).
Na condição de porta-voz da Rede de Sustentabilidade,

em Carazinho, ficou Luiz César Gerevini de Souza (Cezi~
nha). Nesta sexta-feira (27/10) lideranças de Carazinho
tinham um encontro, em Porto Alegre, com Marina Silva
(novamente pré-candidata à presidência da república).
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Árvore frondosa ... Imuniza-me de todos os males.
Contempla-me com belos horizontes.
Não mais estou só. Você é casa da minha paixão.
Não mais muito quero caminhar. Cesso a peregrinação.
Que mais iria eu querer além disto aqui? .
Preciso de mais um abraço. Igual ao primeiro.
Igual ao primeiro e aos milhares que ainda virão.
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Depois da balada
Manuel chega em casa, de ma- r: ~.~

drugada, depois de mais uma
noite na balada. Maria, sua mu- ~.. '., '.
Iher, o recebe na porta. Preocu- ' '."":"' __ ' .':",.,
pada ela pergunta: ~

- Onde esteve Manuel? É ape- -
nas segunda-feira e você já foi para a balada'

- Claro que não filhão!

(Autor: Francisco de Campos - 21/4/217)

Meu planeta é uma árvore

Vai chover ... Vai ter frio ... Mas volta a ter sol.
Eu tenho o seu abraço e, tambêm, os seus beijos.
Há um planeta enorme e complexo em tudo isso.
Meu mundo ... Seu mundo ... £ este perene afago.
Agora faz-me um favor... Colhe para mim aquela flor.
Eu podia colhê-Ia ... Mas teria então um impedimento.
Seria privado de contemplar toda a sua graça.

Uma árvore frondosa ... É cenário de tudo.
Quero conversar ali com você intensamente.
Quero aplacar meus medos Minhas aflições.
Quero aplacar seus medos Suas aflições.
Oxalá seus medos sejam menores que os meus.
Juntos podemos fazer um mundo cheio de cores.
Digamos ... Eu sei... Você é a minha aquarela.

Pega na minha mão. Sinta o aroma das flores.
Contemple os animais que passam discretamente.
Inofensivos como a imensidão desta paisagem.
Veja a borboleta amarela. Veja a pureza da margarida.
Veja o frescor desta sombra. Vejao bater do meu coração.
Este mundo tem você. Só com você consigo vê-lo.
Árvore frondosa ... Boa sombra depois de muito caminhar.

A minha caminhada tem muito tempo.
Estou chegando de jornadas infindas.
Você... Que bom encontrar você.
Deixa eu me aconchegar em seus braços.
Pega na minha mão e sigamos juntos.
Em busca do sol quente e do vento que o tempere.
Vamos encontrar uma árvore frondosa.

~

~ .'
, , .
".~' "

Somos feito de carne,
massamos abrigadas a viver
coma li foss.mal d. f."a.

(Sigmund Freud)

Variedades-:.i,,:: ..... , .• ~
,\',',,~>..,\' "~<. 'I'" " ," '" : "-,' , ~" ' "C '1,"':. , ,~;'

ÁRIES: Semana para procurar amigos.
Você vai se sentir dinârnico e cheio de ener-
gia. Momento para começar coisas novas ...
Para fazer mudanças. Os recursos estão à
disposiçáo. Vocé saberá como utilizá-los.

TOURO: Algumas situações chegaram ao
extremo. Vale a pena encarar problemas de
frente ... Tentar resolver tudo que for preci-
so. £ importante que esteja cuidando da sua
saúde. Momento de mudar hábitos.

GÊMEOS: £ uma ótima semana. Não fal-
tarão convites no trabalho. Sua saúde está
melhor. Você está colhendo os frutos do que
plantou. No amor os dias serão mais delica-
dos. Mantenha a calma e busque o diálogo.

CÃNCER: Semana de muita força e ener-
gia. É momento de focar em suas necessi-
dades e retomar atividades mais prazerosas.
Alguma tensão familiar pode tirar você do
sério. É importante manter a calma.

LEÃO: Semana de felicidade mas um pou-
co turbulenta. É momento de sentar e con-
versar com pessoas próximas, de resolver
problemas de família e assuntos burocráti-
cos ou ligados a imóveis.

VIRGEM: Semana de força e poder. Você
pode se sentir empoderado. Período bom
para ...Hvulgações e contatos, para negócios e
conversas. Os dias serão produtivos. Tenha
coragem para lutar pelo que deseja.

LIBRA: Semana mais delicada. Você podé
se dar conta de que algumas coisas realmen-
te não foram ou não são como você queriB
Mas é necessário focar suas energias no que
está dando certo. Felicidade no amor.

ESCORPIÃO: Você está mais solto, flexí.
vel e comunicativo. É chegado o momento
para fazer algumas mudanças inclusive de
postura e comportamento. Até mesmo as
mudanças físicas são bem vindas.

SAGITÁRIO: Momento de autoconheci-
menta. O céu abre novas possiblidades mas
muitas delas ainda vêm como sementes, pro-
jetos ou ideius. Ainda não é chegada a hora
de contar seus projetos para todo mundo.

CAPRICÓRNIO: Ótimo momento para
contato com grupos. No trabalho prefira
trocar ideias antes de começar algo novo.
Dias de mais intimidade e amizade no amor.
Tempo de sorte. Aproveite.

AQUÁRIO: Momento muito intenso no
trabalho mas que promete expansão e su-
cesso. É claro que isso também gera uma de-
manda maior. É fundamental você primar
pela organização e cuidar da saúde.

PEIXES: Momento propício para planejar
uma viagem ... E para sonhar mais alto com
seu futuro. Encontre um propósito, escreva
uma meta, saiba por que direção deseja se-
guir. É hora de explorar novos horizontes.

A canela pode ser ótima aliada no controle de
diabetes. A nutricionista Bruna Murta explica que
ela ajuda na redução da glicemia - regulando o
açúcar no sangue. Além disso ajuda a diminuir a
vontade de comer doces e melhora a circulação.

Um estudo, realizado pelo Kansas State Univer-
sity/nos Estados Unidos, constatou que consumir
meia colher de sopa por dia de canela ajuda a re-
gular o colesterol. Os pesquisadores acredit<llll que
tal reduçâo é resultado da ação dos antioxidantes,
que ajudariam a eliminar parte da gordura ruim
que ingerimos com maior rapidez. (Fonte: www.
minhavida,com.br)

Modo de preparo
Ferva o leite com o óleo, a i.lguae o sélle escalde

o polvilho, misturando vigorosamente até come-
çar a empelotar. Deixe amornar e acrescente os
ovos e o queijo. misturando até uniformizar.

Com as mãos untadas com óleo, modele boli-
nhas e disponha em assadeira untada com óleo.
Asse em forno médio preaquecido (180 "C) por 20
a 30 minutos ou até dourarem. (Fonte: anamaria-
braga.globo.com) .

Ingredientes
1/3 de xicara (chá) de leite integral
2 colheres (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de água
1 colher (chá) de sal
250 g de polvilho azedo
2 ovos
150 g de queijo minas meia cura ralado

Ri~GIok\l.

~-:I
Chá de canela

Pãozinho de queijo da vovó



tiva a mobilização e a inclusão social. Neste
aspecto, segundo o prefeito, Ué importante
valorizar o trabalho das associações de
recicladores, bem como das cooperativas
de catadores, que geram renda às famílias,
permitindo a reciclagem de materiais e
possibilitando integração social':

A administração municipal pretende es-
timular a geração de trabalho e renda para
catadores de materiais reeidáveis. Também
deseja promover a melhoria da qualidade
de vida da comunidade. E há um propósito
a mais: mostrar a importância do segmento
dos recicladorcs para a sociedade em geraL

lânci~ do Trânsito Agropecuário Inter-
nacional (Vigiagro). O cliente poderá
acompanhar detalhadamente o processo
de desembaraço da sua encomenda,
interagir com os órgãos de controle,
realizar o pagamento dos impostos e
serviços pela internet, enviar documen-
tos comp~ementares e solicitar a revisão
de tributos. Assim, todo o processo é
realizado eletronicamente e os Correios
podem, então, entregar a mercadoria di-
retamente no endereço do destinatário.
O novo sistema será disponibilizado

no site dos Correios e foi desenvolvido.
ao longo de quatro anos, em parceria
com a Receita Federal. O importador
terá acesso às funcionalidades da área in-
lerativa após cadastrar-se pelo site www.
correios.com .br< http:/ /www.eorreios.
com.br>, na opção Acesso ao idCorrcios
no canto superior direito da págin'a.

Correios e Receita Federal lançam
novo modelo de importação

Foi lançada, quarta-feira (25110), a
plataforma eletrônica Minhas Impor-
tações, ambiente online que viabiliza a
implantação de novo modelo de impor-
tação no brasil e integra ações entre os
Correios e a Receita Federal. Permite o
pagamento de impostos e o desembaraço
aduaneiro de forma mais simplificada.
Com a otimização do processo o prazo
de desembaraço aduaneiro no Brasil
também deve ser reduzido oferecendo
comodidade e agilidade aos ilUporta~
dor~s.
Com a plataforma, o Correio do p,lís

de origem poderá enviar, via sistema,
as informações do objeto para os Cor-
reios no Brasil, que irão disponibilizar
os dados automaticamente para a Re-
ceita Federal e para os demais órgãos
anucntes, como a Agência Nacional de
Vigilância Sanitárià (Anvisa) e a Vigi-

Prefeito diz I
'1"'" cI"sseldos rede/adores '.
é \'aloroSjl
e precisa '.

ter o del'ido ;"h

recoll1lecil/ltmto'

o prefeito Milton Schmitz .recebeu, dia
16 de outubro. integrantes da Associação
dos Recicladores Esperança. A~,)tivO:pro-
mover a organização dos assol-.~.Josda ins-
tituição que operam a Central de Triagem
e Beneficiamento de Materiais Recicláwis
no Aterro Sanitário de Carazinho. Também
traçar metas para o programa de coleta
seletiva de lixo.

As mudanças possíveis no que diz respei-
to a resíduos sólidos estão sendo pensadas
com base em uma ótica socioambiental. O
desejo é que, ao mesmo tempo em que se
minimizem os impactos ambientais, se efe-

TOPO
OS DIAS.
COMVOC~ __

Milton tem apoio dos recic1adores
para o programa de coleta seletiva

Geral

@]"100.3 l1:l

~ AM 9 9157 1687

~ FM 9 9183 6300.

assisti. Resumiria desta forma: Todos nós so-
mos atingidos quando vemos injustiças. Nos
tornamos menos humanos quando somos
submetidos a vermos crueldades, atrocidades
cometidas com pessoas por terem uma cor
diferente da nossa, outra orientaçào sexual,
outra forma de seI"ou parecer. Fico muito
tristel:ol11isso. Não podemos !lcar a!);1ticos'~
destaca a dirigente.

AJriane De Borloli avaliou ,1 alividadt.'
de forma muito positiva e ,lssegura que seu
partido. o P[)T, não apoia Jlcnhum tipo de
preconceito. "Somos todos iguais perank
Deus. Então lemos qut.'saber enxergar c res-
peitar ()outro como de é." Oenifcr Schmidtl
Jornalista integrante da AMT)

Segundo a Aneel, o objetivo da medida
é reajustar os valores que as distribuidoras
cobram dos consumidores para custear
a compra de energia elétrica. "Os custos
aumentam, sempre que as usinas térmicas
precisam ser acionadas para suprir o mer-
cado consumidor, devido ao baixo nível de
água nos reservatórios das hidrelétricas,
que são a principal fonte de abastecimento
no setor elétrico brasileiro.
A bandeira vermelha patamar 2, a mais

cara do sistema, foi acionada no início
deste mês pela primeira vez desde que a
bandeira vermelha foi desmembrada em
duas, emjalleiro de 2016. No mês passado,
estava em vigor a b~ndeira amarela.
O acionamento ~ oandeira vermelha

2 foi adotado devido à baixa vazão das
usinas hidrelétricas. " ~ue as chuvas em se-
tembro ficaram aba •..,.}da média. A Alleel
programou, para esta sexta-feira (27/10),
o anúncio da bandeira tarifária que estará
em vigor em novembro.

CiE': @GRUPOGAZETA

~ @GAZETAFMOFICIAL

~ Portal Gazeta 670
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CREDIBILIDADE
COMPROMISSO

RESPEITO

Adriane colhe subsídios para
combate a todo tipo de racismo

,.~t:::••J.. 'J
A Universidade de Passo

Fundo (UPF), por meio do
projeto de extensão em Rela-
ções Êtnico-Raciais da Facul-
dade de Educação (FAED) e
do curso de especialização
em Ciências Sociais do Ins-
tituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH), teve na
sexta-feira (20/ 10)a palestra
"Debates cOlltemporâneos
sobre raça, racisltlO e correção
das desigualdades raciais".

Apalestra foi realizada no
Centro de Eventos da UPF e ministrada peJo
professor do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia (PPGS) da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), José Carlos
Gomes. O antropólogo, "doutor dos anjos"
(omo é chamado, canclam;! as pessoas a
deixarcm um mundo melhor a seus descen-
dClltes. Não ullllllundo doente, onde a maior
parte da população é explorada por governos
t.'xduucnlcs. "Que llllllH..IOqueremos deixar?':
provocou o doutor.

A presidente da Ação da Mulher Traba-
lhisl<l de Carazinho (AI'vIT), Atiri<lIlCDl'
Burtoli, esteve prcsl'nle no evento c, segundo
da, o debate foi muito além do programado.
"Uma das palestras mais bonitas que cu jú

Aneel aprova proposta de reajuste de quase 43%

12-SÁBADO, 28 DE OUTUBRO DE 2017

Agência Nacional de Energia Elétrica
(Anee!) aprovou, terça-feira (24/10), uma
proposta de reajuste de quase 43% sobre o
atual valor da bandeira tarifária vermelha
patamar 2, a mais Cara do sistema, cobra-
da sempre que as usinas térmicas mais
onerosas precisam ser mantidas ativas
para suprir a alta demanda de consumo
de energia.
A proposta será submetida a consulta

pública e pode sofrer mudanças. Se o
reajuste for aprovado, quando a bandeira
vermelha patamar 2 for acionada, os con-
sumidores deixarão de pagar os atuais R$
3,50 para cada 100 quilowatts-hora (kWh)
e passarão a pagar R$ 5,00 de taxa extra, já
a partir de novembro.

A agência também sugeriu alteração da
bandeira tarifária amarela, que poderá ficar
50% mais barata, passando de R$ 2,00 para
R$ 1,00de cobrança extra a cada 100 kWh.
A bandeira amarela é a primeira da escala
de cobrança adicional na conta de luz.

I ~Gazeta-
@PORTALGAZETA670

~@RADlOGAZETA100.3FM
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Agência:

Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Cliente:

Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 543331 2699

Autorização nO:

Veículo/Fornecedor:

Jornal Tribuna
Razão Sociall: Cernir José Alberti - ME
CNPJ: 28.121.217/0001-79

5670

Descrição outubro/2017 23/10/2017
(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Qtde Vai.Unit. Total

.

Anúncio 1/2 págna I Institucional I 26x17cm I Colar 1 1 1.800,00 1.800,00
.
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O -
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o -

.

O -
O' -
o -

/ /I . O -07:iJ Observações: Desconto

'M_J __) Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 1.800,00

/7 A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encamInhados obrigatoriamente
Comissão: 360,00para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o

'""'a~dro Cfli ~ J~~r;DU
a pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veículação. O pagamento somente Total Líquido: 1.440,00

Alvo Global ublicldad e Propaganda retário rald Governo será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/11/2017-
/ I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha 1264 - CENTRO{CARAZINHO - RS{ CEP' 99500000

6

Folha l/I

Código de Verificação

b6a6f56e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

09/11/2017 - 17:10

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Período de Competêncía: 11/2017

Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)

Número da Nota Substituida: 3

PRESTADOR DE SERViÇOS
Razão Social
CEMIR JOSE ALBERTI ME
Inscrição Municipal
103309
Endereço
RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO, 62 SALA101:EDIF ISAAC S -
CENTRO

Fone/Fax
9990-71793
CEP

99500000

Simples Nacional
Não
Exibilidade

Exigível

CPF/CNPj
28.121.217/0001-79
Inscrição Estadual

CARAZINHO / RS

Fone/Fax

, ,,"zão Social
ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Inscrição
Municipal

(54) 3452-6446

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPj
07.001.536/0001-70

Emai!

fi nancei ro@alvogloba!.com.br

Inscrição Estadual

Endereço
RUASENADORSALGADOFILHO. 144, SALA 301, CIDADE ALTA - 95700360 - BENTOGONCALVES/ RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, ciicheria, zincografia, litografia, fotolitografia,

CNAE: j5812302 - EdiÃ~Ã£o de jornais nÃ£o diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

VINCULAÇÃODEANUNCIO PUBLICITÁRIO

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 1.440,00

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
43,20

ISSTomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
1.440,00
Valor Total da Nota (R$)
1.440,00

Alíquota %
3,00
Valor Liquido (R$)
1.440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode
ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179,
PAGTOPORCONTACORRENTEBANCO BANRISUL AG. 0170 CC NQ06.138806.0-0

mailto:ro@alvogloba!.com.br
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Dia do Servidor Público será comemorado
com almoço em C8razinho

ria utiliza a sede social
do sindicato, cuja manu-
tencão é em torno de R$
3 rrÚl/mes, Teremos que
cortar gastos", assegura
o presidente, Atualmen-
te a receita do sindica-
to é de R$ II mil/mes,'
dinheiro que é utilizado
para as despesas que
vão desde a manuten-
ção da sede e escritório,
advogado, entre outros
gastos fixos. A expecta-
tiva para o almoço é de
que o prefeito Milton
Schmitz sinalize de for-
ma positiva sobre futu-
ros ganhos ao funciona~
lismo, "Esperamos uma
boa noticia do prefeito,
já que atravessamos
a crise de mãos dadas
com a administração",
finaliza o líder sindicaL

Expectativa é de boas notícias em relação ao aumento salarial dos servidores

No dia 28 de outu- gamento dos servidores
bro é comemorado será feito no dia 27, con-
o Dia do Servidor forme foi garantido ao

Público e o Sindicato dos sindicato pelo secretário
Servidores Públic,!,;'J r~}l]) iLd""",A.c!.~inistração, Lori
nicipais de ••.••~ni'zil1ho.,,"Il'!\l!SIll1';r. "
está prep'lraJldg,.,unt, al- O 'dente, assegura
moço Pllra" ~ómemor"r s.at..9 esteve
a data,(CiJilfármeJô'pre, ov~rl1o mu-
si dente;,:' ,luisYi::la~ciio; - te ~!9do o

~~~~}~~~ti~~!,,'~~,j~J~~~,-,,',"i!lanc, ,', "','"",m;;:','~,e~~~
sadáS;! ,prefklto, vIce ,e j' ~fste_porL ,.,AdóJu~-
secre'tários" " ~un\fiPais,,"clOnabsmo •.;,a,expectatl-
estã,o;; convilia~o"\.,p_êX,'L,_~,~;Je_ que dIas melh9res
o almoço cá\l1emo~ati- vlrao. "" ' ,',
vo que,:~erá realizado "llo•....•.Luis:-""jiemonstra ,preo-
CTG Rincão Serrano, Na. cupaçao .com a reforma
ocasião_ :havera . sbrtêRj'~'-tra1Íalhista, segl,Índo ele,
de brindes jnduin~if'R$----o-stíÍdicato perderá 30%
3 mil em" dinheirb, Os da arrecadação, já que
associados Ílãi(;pagam. a, contribUição sindical
mas para levar úin acó'ip.- ficará:,voluntária, "Tere-
panhante devem adquirir mos que fazer algumas
o cartão a R$ 15, mudanças, por exemplo,
Em razão da data, o pa' a forma como a catego-

A confraternização contará com a presença de
Deputados Estaduais, Federais e autoridades

regionais. Estão convidados também, os partidos
que integram o Governo.

Convite por Adesão - R$ 15,00
Local: CTG Alfredo D' Amore
Data: 27 de outubro de 2017
Horário: 19 horas

Jantar ~.eConfrater~ização
POSSE DA NOVA EXECUTIVA 2017/2019
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Secretaria de obras
realiza construção

de ponte

ESTADODO RIO GRANDEDO SUL
PREFEI11JRAMUNICIPALDEALMIRANTETAMANDARÉDO SUL
AVISODERETIFICAÇÃODO EDITAL- PREGÃONo, 39/2017

OMunicír JeAlmirante Tamandaré do Sul lOma público a
retificação _" editai de PREGÃONo.
39/2017 - PRESENCIAI.e designa oova dala de abertura, que será
no dia 06/11/2017 às 08:30
horas. O edital e íntegra das alterações encontra-se disponível no
site
www.tama.I..r1aredosul.com.br.
Almir&. : Tamandaré do Sul, 19 de outubro de 2017.

Valdeci Gomes da Silva
Prefeito Municipal

ESTADODORIOGRANDEDO SUL
PREFEmJRAMUNICIPAl.DEALMIRANTETAMANDARÉDOSUL

AVISODEUCITAÇÃO- PREGÃONo. 39/2017
OMunicípio de Almirante Tamandaré do Sul torna público a
abertura de licitação na modalidade: PREGÃONo.
39/2017 - PRESENCIAL - tipo menor preço por item, que
tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de veículo de passeio para a nova Unidade
Básica de Saúde, onde a entrega dos envelopes de
proposta financeira, documentação. credenciamento e a
sessão de lances será no dia 31/10/2017 às 08:30 horas, na
sala do setor de licitações da Prefeitura MunicipaL Dúvi-
das/informações podem ser enviadas para
Hcitacao@tamandaredosuLcom.br ou pelo fone {S4)3615-
1143 ou ainda pelo sHe www.tarnandaredosul.colTI.br
onde estão disponíveís os editais.
Almirante Tamandaré do Sul, 16 de outubro de 2017.

Valdeci Gomes da Silva
Prefeito Municipal

municipes que trafegam
pelo local, principalmen-
te os agricultores que re-
sidem na localidade, urna
vez que a referida pon-
te possibilita acesso aos
municipios de Almirante
Tamandaré do Sul e Cara-
zinho.

ESTADODORIOGRANDEDO SUL
PREFEmJRAMUNICIPAl.DEALMIRANTETAMANDARÉDO SUL
AVISODEUCITAÇÃO- TOMADADEPREÇOSNO. 09/2017

OMuniápio de AlmiranteTamandaré do Sul torna público a aber-
tura de licitação oa modalidade TOMADADEPREÇOSN". 09/2017
- tipo menor preço global para a contratação de empresa para a
prestação de s~iços de assessoria técnica na elaboração de plano
de ação para a gestão do Serviçode EsgotamentoSanitário- SES.A
abertura dos envelopes 01 (documentação)e 02 (proposta financei-
ra) será no dia 09.11.2017 às 08:30 hordS. na Salado Setor de Ucí-
tações da PrefeituraMunicipal.O edital encontra-se disponível no
sUe www.tamandaredosul.com.br. dúvidas/infomlações podem
ser enviadas para licitacaoats@hotmail.cOlnbrou pelo telefone
(54) 3615-1143.

Alnúrante Tamandaré do Sul, 16 de outubro de 2017.
Valded Gomes da Silva
Prefeito Municipal

Foi realizada na últi-
ma semana, pela Se-
cretaria Municipal de

Obras, a construção de
uma nova ponte na loca-
lidade de Linha Quadros
divisa com Santa Teresi-
nha, sendo esta de gran-
de importãncia para os

EDITAIS
MUNIClplO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO
A Presidente da Comissão Processante de que trata o Processo Administrativo Especial nO,

02/2017, instaurado pela Portaria nO. 375.17, de 06 de setembro de 2017, nos termos do ar~
tigo 26, ~ 4", da Lei Municipal n". 1.832.17, de 22 de agosto de 2017, iNTIMAo Sr. Valdemar
Barz, portador do CPF n". 194.385.400-91, sócio administrador da empresa Valdemar Barz &
Cla LIda - ME, CNP] n". 09.579.362/0001-53, na condição de interessado, para tomar ciência
do processo e apresentar alegações iniciais. bem como requerer as provas que pretende pro-
duzir, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste editai.
Sinale-se que os fatos, se confirmados, podem resultar na aplicação das sansões previstas no
Contrato nO. 130/2015, bem como rescisão contratual prevista na cláusula nona do mesmo
instrumento.

Outrossim, na qualidade de interessado, Vossa Senhoria poderá. se assim o "desejar,
fazer~se assistir por advogado legalmente constituído, bem como examinar os autos, no ho-
rário de funcionamento da repartição. Almirante Tamandaré do Sul, 13 de outubro de 2017.
Fablane Raquel MaUje - Presidente da Comissão.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO N°.lls/2017
Contratante: Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. Contratada: Arci Borgmann da
Silveira 01839622067, Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de informáttca
no Centro Administratívo e demais repartições municipais. Pagamento: Valor global de R$
17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), sendo o valor de RS 1.441,66 (miJ, quatrocentos
e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) ao mês, conforme Pregão nO32/2017, e
Processo Administrativo nO113.01.02.03/2017. Prazo: O prazo de vigência do contrato será
de 12 (doze) meses. a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Admi-
. Distração.
Almlranle Tamandaré do Sul, 06 de outubro de 2017.

EXTRATO DE CONTRATO N° 116/2017
Contratante: Munidpio de Almírante Tamandaré do Sul/RS. Contratada: Araucária lmporta~
ção e Exportação de Produção Animal Ltda. Objeto: Fornecimento de doses de sêmen, quais
sejam: 250 (duzentos e cinquenta) unidades de sêmeos da raça ]ersey, e 50 (cinquenta) uni-
dades de doses de sêmen da raça Holandês. Pagamento: Valor global de RS 5.825,00 (cinco
mil, oitocentos e vinte e dnco reais), conforme Dispensê 39/2017 e Processo Administra.
rivo nO140.07.06/2017. Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) dias, a
contar de sua assinatura.
Almirante Tamandaré do Sul, 06 de outubro de 2017.

EXTRATO DE ADmVO N° 05 - CONTRATO N° 072/2016
Contratante: Município de Almirante Tamandaré do Sul/R5. Contratada: Auto Posto Segre.:
do LTDA. Objeto: Fornecimento de combustíveis (óleo seI, óleo diesel S10 e gasolina).
Pagamento: Pelo fornecimento do combustível óleo diesel S10, a CONTRATADAreceberá o
percentual 3,15% (três inteiros e quinze centésimos por cento) de aumento no litro do com.
bustivel, bem corno 3,26% (três inteiros e vinte e seis centésimos por cento) de aumento no
litro do combustível óleo diesel, tendo em conta o reajuste dos preços junto ao distribuidor.
'Prazo: O novo valor terá vigência de acordo com o período contratual.
Almirante Tamandaré do Sul, 11 de setembro de 2017.

EXTRATO DE ADITIVO N° 02 - CONTRATO N" 023/2017
. Contratante: Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. Contratada: DarIan Alex Aires
ME.Objeto: Fica estabelecido que o preço do quilômetro rodado NAUNHA 04, que era de
RS2,61 (dois reais e sessenta e um centavos), na ocasião da celebração do contrato original,

- passará a ser de R$2,63 (dois reais e sessenta e três centavos), tendo em conta o aumento no
preço do combustível óleo diesel, a contar de 21 de setembro do corrente ano. Prazo: O novo
valor terá vigência até o término do contrato original.
Almirante Tamandaré do Sul, 21 de setembro de 2017.

. EXTRATO DE ADITIVO N° 02 - CONTRATO N" 006/2017
Contratante: Municípío de Almirante Tamandaré do Sul/RS. Contratada: Darlan Alex Aires
ME.Objeto: Fica estabelecido que o preço do quilômetro rodado NAUNHA 01, que era de
RS2,S4 (dois reais e cinquenta e quatro centavos), na ocasião da celebração do contrato
original, passará a ser de RS2,56 (dois reais e cinquenta e seis centavos), tendo em conta o
aumento no preço do combustível óleo diesel, a contar de 21 de setembro do corrente ano.
Prazo: O novo valor terá vigência até o término do contrato original.
Almirante Tamandaré do Sul, 25 de setembro de 2017.

EXTRATO DE ADITIVO N° 06 - CONTRATO N° 072/2016
-Contratante: Município de Almirante Tamandaré do SuI!RS. Contratada: Auto Posto Segredo
LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente aditivo contratual o fornecimento de combus-
tível Óleo Diesel S10, (item 02) na quantidade de 10.000 (dez mil) litros. Valor: Global de
RS32.300,OO (trinta e dois mil e trezentos reais). Prazo: A contar da assinatura, até 31 de
dezembro do corrente ano.
Almirante Tamandaré do Sul, 29 de setembro de 2017.

EXTRATO DE ADITIVO N° 07 - CONTRATO N° 072/2016
Contratante: Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. Contratada: Auto Posto Segredo
LTDA.Objeto: Constitui objeto do presente aditivo contratual o fornecimento de combustível
Gasolina, (ttem 03) na quantidade de 5.000 (cinco m1l) litros. Valor: Global de R$19.950,OO
(dezenove mil, novecentos e cinquenta reais). Prazo: A contar da assinatura, até 31 de de-
zembro do corrente ano.

Almirante Tamandaré do Sul, 10 de outubro de 2017.
VALDECI GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

http://www.tama.I..r1aredosul.com.br.
mailto:Hcitacao@tamandaredosuLcom.br
http://www.tarnandaredosul.colTI.br
http://www.tamandaredosul.com.br.


A solicitação foi realizada em 2076 ainda no governo de
Renato Süss e liberada neste mês
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Ana Mariél l.eal
anaméll ia@ga7.eta670.com.br

ÓCIRCULANDO

P1VJDB.
, Q.uanto a Márc;Io, sellfastou no momente>-.c:er-
:to da seq-êlal'ia daC1ilsa Civil e'segttl1do Sl.Iá'S
:liílSlls :tlà<> 1-1111!lU se,quer afetlld~"lm ll1l~
pelll:crise ffn\!llçeira,dn eJl~dQ nem Qaf:t!Wl-
, no $lilá.rh> dos. sl;!rllidofes, Só as U1llasdlí'.tn.

l"o"'IDllll',-sl.rodo T.rabalho . .Ronaldo NO-gUei.--
ta (PTB) esteve em. Cara:l:inho sábado

. (21) e o secretário de Desenvolvimen-
: ,;to Marc-Io BiólchJ (PMDB) chega nestá ,quarta
~. (25), Ronaldo estaVa deputado !I!deral para:
ajudar. a votação a favor de Temer na Clima-
rá, -e em' meio à polêmica edição da portaria
sobrê' ó trabalho escravo qUe', conforme o
MIUtS.térto PúbllclI do Trabalho, exclui qua-
se 90% dos processos in.vestigados_ A deci-
sã() da portaria foi de Temer pensando uni- ,~ .
t$:lente no. seu favorecimento,. ma:> sobl'0íl .
'pjlra .Ronaldo explicar,

POLíTICA

anunciar que o valor da
emenda já está à dispo-
sição do município, fa-
lou também do cenário
político em que o Bra-
sil vive. "O cenário em
Brasília, primeiro no as-
pecto econôlnico é ani~
mador, porque a taxa.
de juros está baixando,
a inflação caindo, exis~
te um aumento de gera-
ção de emprego, o rum
é que continua a mesma
crise política em rela-
ção às denúncias que
envolvem o presidente
Michel Temer e alguns
ministros, mas acredito
que tudo ao seu telnpo
deverá ser esclareci-
do" salíenta Gomes e
completa, "nós não po-
demos perder o foco
de retomada de cresci-
mento da economia e
da geração de emprego
e deixar que a justiça e
a Polícia Federal façam
a parte delas e investi-
guem todos aqueles que
precisarem ser investi-
gados", finalíza,

junto aos ministérios a
fim de contribuir para
o desenvolvimento do
município" ressalta o
deputado,
Sabendo das dificul-
dades em que todos
os municípios vivem,
principalmente com a
queda de arrecadação,
o deputado ressaltou a
iInportância do recebi-
mento destas emendas
para os prefeitos, "O
motivo pelo qual exis-
tem os deputados fede-
rais, é trabalhar e aju-
dar a buscar recursos a
fim de contribuir para o
município melhorar sua
capacidade de investi-
mento, porque a grande
parte dos municípios
estão com suas finan-
ças apertadas", diz o
parlamentar.
Carlos Gomes esteve
em Carazinho acom-
panhado do deputado
estadual Sérgio Peres,
também do PRB e em
visita à redação do Jor-
nal Tribuna, além de

Jornal TrIbuna

Deputao1o 010PIm
garrarrnteemenda de

lR$ 250 miltpara a Saúde

No ano de 2016 no
governo do ex-
-prefeito Renato

Süss (PDT), foi encami-
nhada ao gabinete do
deputado federal Carlos
Gomes (PRB), a solici-
tação de uma emenda
parlamentar para que o
município de Carazinho
realizasse investimen-
tos na área da Saúde,
Na época foi sinalizado
por parte do deputado
O envio do valor de R$
250 mil. Há pouco mais
de um mês, o deputado
confirmou à presidên-
cia de seu partido no
município o empenho
que garante a Carazinho
o recebimento do valor.
"Nós sabemos que hoje
a saúde é a grande de-
manda da sociedade e
entendemos que e uma
causa inevitável, pois
sem saúde você não
consegue fazer nada.
Estamos sempre à dis-
posição para ajudar
Carazinho, recebendo
as demandas e lutando

I

I !

mailto:ia@ga7.eta670.com.br
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Prefeitura de Carazinho

Jornal Tribuna

28 de Outubro

.9tIIim
Nesta data em que toda sociedade brasileira comemora o Dia do Funcionário
Público, queremos abraçar e parabenizar todos os servidores públicos do
município, de todas as categorias, e de uma maneira especial.
Aos diletos funcionários da Prefeitura Municipal de Carazinho, pela dedicação,
pelo zelo e pela responsabilidade com que encaram e tratam as causas públicas
em todas as suas áreas de atuação.
Parabenizamos a todos os nossos servidores e esperamos que de mãos dadas
possamos construir um futuro promissor para esta terra,
Justa e merecida é, pois, a homenagem ri"estedia a todos que, no esmero de suas
funções, honram ocargo de servidor público,

Uma homenagem da Administração Municipal!



r;jALVOGLOBAL
Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Cliente:

Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.53S/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 543331 2699

Autorização nO:

Veículo/Fornecedor:

Rádio Diário da Manhã
Razão Social: Antares Radiodifusão Ltda
CNPJ: 05.121.225/0002-09

5676

Descrição outubro/2017 24/10/2017

(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 QIXle Vai. Unit. Total

Anúncio institucional I Spot 60" gravado I Faixa 08 as 19hs 14 20 20 20 20 20 20 134 93,28 12.500,00

1 -
O -

. O -
O -
O -
O -
O -
O -
O -

d/J /'\ Observações: Desconto

12.500,00 J(7j~' ~ O Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto:
A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente Comissão: 2.500,00 .r "'\ para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o

~~~dr~1~soli '-.... JO~~_DU ra pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. Total Líquido: 10.000,00
Alvo Glob Publicid e e Propaganda . ,:; ral e Gove no O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/11/2017

I f



'-.

Radio Diário AM 780
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro

Carazinho - RS
Fone: 54-3329-9666 - Fax: 54-3329-9652

CNPJ:05121225000209
Diário AM a Rádio da Comunidade.

Cliente: Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social: Prefeitura Municipal de Carazinho
End:Av Flores da Cunha, 1264 - Centro
Cidade: Carazinho - RSCEP: 99500-000
Praça Pgto: Carazinho
CNPJ:87.613.535/0001-16

PI: 5676

Mapa I Comprovante de Irradiação

Veículo: Radio Diário AM 780 PI: 5676
Razão Social: Antares Radiodifusão Ltda
Praça: Carazinho
End: Rua Pedro Vargas, 846 - Sala 01
CNPJ: 05.121.225/0002-09
Fone/Fax: 54-3329-9666 - 54-3329-9652

,
j / Car z ho, 31 de Outubro de 2017
VMaria Ermínlá eingartner - CPF471.755.830-87

Coord Adm Financeiro

Outubro/2017
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~ ALVOGLOBAL

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: AlvoGlobal Publicidade e Propaganda
CNP): 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP95700-360
Fone: 54 3452-6446

Cliente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Sodal:
CNP): B7.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, R5 - CEP 99500-000
Fone: 543331 2699

Autorização nO:

Veículo/Fornecedor;
Jornal Diário da Manhã
Razão Social: Editora Esperança Ltda.
CNP); 02.115.089/0002-48

5677

Descrição outubro/2017 24/10/2017
(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 Qtde Vai.Unit. Total

Anúncio página inteira IColar I Indet. I 25x35cm
,

1 1 12.500,00" 12.500,00
Anúncio 1/2 página I Color I Indet. I 25x18,5cm 1 1 2 6.250,00 12.500,00

o -
o -

" o -
"'C' o -

',-'
, o -

" o -
" o' -

O -

~/L9- ~l0 Observações: Desconto

~
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 25.000,00

A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados obrigatoriamente Comissão: 5.000,00para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação,para que seja efetuado o
?an~~nsoli ~ Jor9 Dutr pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veículação. O pagamento Total Líquido: 20.000,00

Alvo Glob I Public' ade e Propaganda ecretário Ge ai de bover~o somente será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/11/2017
I /



Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Trjbutos
Av Flores da Cunha 1264 - CENTRO I CARAZINHO - RS I CEP' 99500000

1816

Folha l/I

Código de Verificação

b3a4093a

PRESTADOR DE SERViÇOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

CPF/CNPJ

02.115.089/0002-48
Inscrição Estadual

CARAZINHO / RS

10/2017

Normal

Simples Nacional

Não

Exibilidade

Exigivel

Fone/Fax

(54) 3329-9665
CEP

99500000

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

31110/2017 - 14:15

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Razão Social

EDITORA ESPERANCA LTDA.
Inscrição Municipal

93430
Endereço

DIÁRIO DA MANHÃ RUA PEDRO VARGAS. 846 - CENTRO

Data / Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

Inscrição Estadual
0250106809

Emai!

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNP)
87.613.535/0001-16

financeiro@alvoglobal.com.br(54) 3331-2699

Fone/Fax

Razão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição
Municipal
94162
Endereço

AV. FLORESDA CUNHA, 1264. , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, c1icheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: )5822101 - EdiÃ9Ãfo integrada Ã impressÃfo de jornais diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

Referente Autorização 5677 - Alvo Global Publicidade e Propaganda Ltda, relativo anuncio página inteira cor, edição de 28/10 e 02 anúncio 1/2
página ( 05 col x 18,5), edições de 24 e 31/10/17., Total Bruto 25.000,00 - Comissão Ag R$.5.000,00 = Valo íquido Negociado R$.20.000,OO

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 20.000,00

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)

0,00
CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
600,00

ISSTomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
20.000,00
Valor Total da Nota (R$)
20.000,00

Alíquota %
3,00
Valor Liquido (R$)
20.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NF5-e pode
ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

mailto:nceiro@alvoglobal.com.br


ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA. EPP
CNPJ 05.121.225/0002-09 ICMS 025/0100878

NOTA FISCAL DE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO ..
SÉRIEU .M . 44211

Natureza da Prestação: Cód.:

Data da Emissão:..Jl I jJJ 120J:i .

Valor do ICMS

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666
P 99500-000 - Carazinho/RS

ICMS calculado pela alíquota de
aUALlY PRINTF. c. LTDA.ME. FONE: 54 3045.4048. CNPJ: 07.251.07310001.03 ' IE.: 09110265437- 400 N.F.S.C. S.U. 4x25. 1"Via Bca: Cliente. 2' Via Azul: TalAo. 3' Via Verde: Conlab.' 4"ViaAmarela • NUM, 04.201 A 04.600 - AIDF 50003723792 DE 2310912016
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"ojorna[ tem um tra6aClio sério_
e engajaáo em enonnes áesajios e

[utas que temos por aqu~
áejenáenáo não somente os

interesses áe Carazinlio, mas 4e_
toáa a região em que está inseri-
áo. Perce60 o grupo ([)iário ád :

:Manliã envo[viáo e áejetufenáo o
cunlio regiona("

JORNAL SEMPRE PRESENTE
O prefeito elogia o trabalho feito pelo jornal.

"Olhando a cidade como um todo, percebemos
a presença do Diário da Manhã multo atento na
reportagem Instigando para que tudo melhore
para o morador. Ao longo do tempo, o Diário da
Manhã tem se pautado pela retidão e seu nfvel
de assertlvidade é enorme. Carazlnho agradece
por ter um Jornal diário, cuja história é motive;>
de orgulho para os gestores e colaboradores",
finaliza.

VOZ PARA A SOCIEDADE
Como veículo de comunicação, o jornal Diá-

rio da Manhã aproxima os acontecimentos de
seu leitor, além de, em suas matérias, dar voz a
diversos segmentos da sociedade carazinhense
e regional, colaborando para o exercício da de-
mocracia, "0 Diário da Manhã levanta diversos
assuntos, que são oportunidades que o gover-
no tem para solucionar e gerar esperanças à po-
pulação. Por exemplo, uma noticia de que Cara-
zinho precisa de mais empregos é um exemplo
de demanda que merece ser buscada. O jornal
oportuniza que o leitor tenha voz e isso é de vi-
tal importância para que.a cidade cresça. Uma
notícia divulgada pelo jornal facilita o entendi-
mento dos fatos para o leitor", avalia Schmitz.

Carazinho", analisa o prefeito.

:Miúon Sclimitz:
"Ojorna[ cumpre um

pape[ muito importante"

A CRfTICA CONSTRUTIVA
Com matérias e colunas contundentes, o jor-

nal Diário da Manhã também exerce o papel
de opinião na sociedade carazlnhense. "Porém,
percebemos que a crítica vinda do Diário da
Manhã não é pejorativa ou destrutiva. Não é
a crítica pela critica. Da critica do jornal pode-
mos fazer uma leitura e traçar alguma ação que
possa ser feita. Percebemos que o Diário quer o
mesmo que queremos, o desenvolvimento de

so presídio. O jornal Diário da Manhã instiga a
sociedade e exerce efetivamen .~ papel do
jornalismo. Os profissionais do veiculo são pes-
soas que tem valores .morais e o Grupo Diário
dã"Manhã não está aqui para facilitar a vida de
ninguém, mas, sim, para buscar) '1elhor para
todos", argumenta,

FoI,,: AtqulvolDM

AS PAUTAS
ABORDADAS
O prefeito exemplifica al-

guns assuntos tratados nas
páginas do jornal Diário da
Manhã ao longo desses 37
anos em que o veículo de~
fendeu os interesses de Ca-
razinho e região. "Durante
muito tempo o jornal brigou
para não termos mais aquele
modelo de pedágio que não
servia. O veiculo também faz
matérias a respeito do pre-
sídio que querem construir
às margens da BR 285 que
também não sp •..•'e para nós.
Agora, com a vi.. ,à de futuras
praças de pedágios, o jornal
se posicionou cobrando es-
clarecimentos sobre essa ins-
talação, qual sr'';'~ o preço e
quando iniciari •..., duplicação
da BR386. Outro exemplo são
as matérias que mostram a
estrutura insuficiente do nos-

de Carazinho, mas de toda a
região em que está inserido.
Percebo o Grupo Diário da
Manhã envolvido e defen-
dendo o cunho regional", fri-
sa.

Supervisão: Jussara Alberto" Sirena
Projeto Editorial: NadJa Hatmann

Edição e Diagramação: Mara Steffens Nogueira
Reportagens: Rodolfo Sgorla da Sl1va

Arte: Jeferson Coutto

Edição Especial 37 anos Jornal Diário da Manhã

';zLo[ongo do tempo) o (j)iário da 9vlanliã
tem se pautado peCa retidão"

Milton Schmitz, prefeito de Carazinho, elogia o
trabalho feito pelo Diário da Manhã ao longo dos
seus 37 anos e comenta sua re!lação com o veiculo

Milton Schmitz, atual pre-
feito de Carazlnho, reside
no munidplo há pouco mais
de 40 anos. Ele recebeu a re-
portagem do jornal Diário da
Manhã em seu gabinete para
uma entrevista para comenta
a relação com o veículo, que
em 2017 completa 37 anos de
existência na cidade.
O prefeito afirma que sem-

pre este a par o trabalho fei-
to pelo jornal. "Acompanhei
toda a trajetória do jornal Di-
ário da Manhã, desde a cria-
ção do Grupo em Carazinho.
Como trabalhei muitos anos
na TW Transportes, viajava
muito e cheguei a morar um
perfodo em São Paulo, mas
sempre estive a par da histó-
ria maravilhosa do jornal, que
cumpre um papel muito im~
portante na nossa sociedade",
pontua.
Para Schmitz, o veiculo não

representa apenas Carazinho,
mas também os interesses da
região. "O jornal tem um tra-
balho sério e engajado em
enormes desafios e lutas que
temos por aqui, defendendo
não somente os interesses

OCIJlç;fo :MP/l!ICJl}/!&
j!.~"lllr'~ ->c<,;~ •

jU~lo óó'Ílcc ,Fone: (54) 3330-3083 - Corozinho. RS



EdIçãoEspecialDM37anos. 28/1012017 OM Municlplos DIÁRIO DAMANHA 7
----------

Em suas páginas
estão eséritos .
importantes
momento''; de
Carazinho!

Lucas Gabriel Lopes~"_
Vereador "'\~~~,fJ.~i

:~j;~~

Parabéns,
Diário.da Manhã!

'.

Um jornal que valoriza seu passado, ""'-'
•. '1

'. '. '. k"" '"trabalha nopres~~te,. ..,
, ;Eo,nstrói .úm f~turQde progresso,~ó merece elogios.
.-"'! ' ' . 'b + ,'"''

~~:'i!:;:ri-r1f
~'!i ;, \ '\ ...' •.-' -~ ~'J.lr,~~Inovar seuambíe~te.;;SiJ~casa...~~f0'":la~:.construlr "f
~ÁRRAo~E'S"GRANITO DE6uAlOUERTIP~CORÉS EACABAMENTOS',
'~ "PIAS:PI~OS, MESAS, CQNSOlES; COLUNAS, PAREDESE LÁPIDES .

vlmento social e eco-
nômico da região. ela
vê no agronegócio o
grande responsável.
principalmente. com
a chegada dos avan~
ços tecnológicos que
elevaram em grande
escala as médias de
produtividades das la-
vouras de grãos.
De acordo com ex-

-prefeita, o aumento
na produtividade re-
presentou um valor
de recursos maiores
circulando nos munl-
dpios, o que represen-
tou mais investimen-
tos em áreas como a
Indústria. "Os bons
momentos da agricul-
tura também Influen-
ciam no comércio e na
área de prestação de
servIços. Toda a cor-
rente representa mais
renda e empregos".
dis:. Crlstiane. Outro
destaque que aponta
são os programas <dos
governos de Incentivo
na' .ucação em nfvel
superior.
Para ela, o ProUnl

tem sido o programa
que garante acesso
dos jovens ao ensino
superior, sobretudo os
de baixa renda.

Passo Fundo", comentou a
ex-prefeita. Para ela. um dos
grandes marcos do Diário da
Manhã é cobertura que reali-
za da Expodlreto Cotrljal,-que
acontece anualmente em
Não-Me-Toque. "Um veku-
lo como o Diário da Manhã,
além de registrar para a his-
tória os fatos que envolvem
a região, tem participação no
desenvolvimento regional,"
comenta Cristlane.
Em relação ao desenvol-

Cristiane : "Quanáo
responái peCaaámi-
nistração áe Santo

}lntônio tive confieci-
mento áefatos po{íti-
cos áa região Cenáoo
Viário áa !Manliã"

"O Jornal Diário da
Manhã é a meio que
faz a conexão entre os
municípios da região.
E. o mais importante
dos que circulam nas
cidades próximas a Ca-
razinho, por ser a fonte
da Informação de tudo
aquilo que está acon-
tecendo regionalmen-
te". A análise é da pro-
fessora e ex-prefeita
do município de Santo
Antônio do Planal-
to, Crlstlane Alberton
Franco. Segundo ela,
a regionalização do
jornal possibilita, por
exemplo, os agentes
públicos dos Executi-
vos ,e Legislativos, sa-
berem aquilo que está
acontecendo nos mu-
nicípios vizinhos.
"Quando respondi

pela administração
d~ Santo Antônio do
Plánalto tive conheci-
mento de fatos poUtl~
cos da região lendo o
Diário da Manhã. Ou-
tro fato comum nas
páginas do Jornal é a
divulgação dos even-
tQs que acontecem
nas cidades que nos
cercam, principalmen-
te dos centros maio-
res como Carazlnho e

"o CJJ9vt é um joma[ que conecta a região"
Ex-prefeitade SantoAntônio do Planalto,CristianeAlberton
Franco,observa que a regionalização permite o conhecimento

de iniciativas que ocorrem em municfpios vizinhos

~'DIÁRIODA
MANHA" assume suá ,~ j estaquehg'j'.':8' a"'2bmunicação de
qualidade. Fazer parte dE;!~ahistória é uma honra,.póis temos a mais absoluta

certeza que o Diário da Manhã contribufcomo ninguém para o
desenvolvimento econômico e social de toda nossa região.
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Carazinhense ganha concurso de pintura
Lucas Vitor Eischoff venceu outros cinco finalistas e recebeu o título de "OMelhor Pintor do Sul"

Rodolfo Sgorla da Silva
rodol fo@diariodamanha.

nel

Foram 17mil pessoas ins-
critas no concurso, que se-
lecionou 180 candidatos na
primeira etapa, depois 3D,
até que sobraram seis fina-
listas, um de cada região do
Estado. O carazinhense Lu-
cas Vitro Bischoff, campeão
da região noroeste, dispu-
tou a final do concurso "O
Melhor Pintor do Sul" no
último final de semana n.a
fábrica das Tintas Renner
em Gravataf.
E o carazinhense sagrou-

-se campeão, ganhando
como prêmio uma moto
CG 125 Honda. "Havia um
suspense sobre o que seria

a prova final. No sábado
(21), ficamos sabendo que
s~ria pio tar uma casinha
de criança, foi um traba-
lho bem puxado. Para mim
foi fantástico ter vencido o
concurso. Não pelo prêmio
em si, mas pelo título, que
representa um reconheci-
mento ao trabalho que eu
faço no dia a dia", comenta
o campeão.
De acordo com ele, vários

critérios foram levados em
conta na avaliação. "Mui-
tos fatores foram avaliados,
como criatividade, méto-
dos de aplicação, a organi-
zação, preparação para o
trabalho. Acredito que até
mesmo o comportamento
como pessoa dos compe-
tidores foi analisado. No
concurso, me portei da

mesma maneira que con-
duzo meu trabalho no dia
a dia aqui eOl Carazinho",
explica Bischoff.
Para participar do con-

curso, o carazinhense teve
o assessoramento da loja
Centro de Pinturas, forne-
cedora das Tintas Renner
em Carazinho e canal di-
reto com a fábrica. "Vários
critérios eram levados em
conta no concurso e o Lu-
cas vinha treinando e se
preparando para isso. Essa
vitória é fruto do trabalho
que ele desempenha e para
nós é gratificante poder fa-
zer parte disso. Sem dúvi-
da, esse prêmio serve como
uma valorização para a
profissão de pintor", ressal-
ta Maurício Tomé, gerente
do Centro de Pinturas. o prêmio é uma molo CG 125 Honda

. r ••
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Naraça e com muita emoção, Sercesa garante título estadual
Ap6s derrota no tempo nonnal time buscou empate na prorrogação

Marcelo Fripp
redacao.carazinllO@diariodamanha.net

Nflopodia ser diferente. Tinha que ter emo-
ção, tinha que ter sofrimento e rntúta transpi-
ral1ãoaté o último segundo. Assim foi a con-
qui;->lado título estadual Sub-15 de futsaJ, pela
cquipe da Sercesa de Carazinho. Daquelas que
ficam marcadas para sempre, ainda mais na
vida de um garoto de 15anos.
Na noite de sábado (21), com mais de 800

pessoas, no Ginásio da Fundescar, o clube
carazinhense buscou tun empate na prorro-
gação, depois ue ter saído perdendo por 2xO
no tempo extra, diante do time do Cruzeiro de
São Gabriel e sagrou-se campeão do estado,
na calegoria, em 2017.
Corn a vitória no jogo de ida, em São Gabriel,

os garotos da Sercesa precisavam de tun em-
pate, no tempo normal ou na prorrogação,

para levantarem a taça. No tempo normal, o
time do Cruzeiro não se intimidou com a tOfw

dda vermelha e branca que lotava o ginásio de
Corazinho, foi muito superJor e aplicou lun3 go-
leada por 7x4, forçando a prorrogação.
O tempo adicional começou assim como ter-

minou os primeiros 40 minutos, com o time
do Cruzeiro fazendo gols e a primeira etapa da
prorrogação encerrou com o placar de 2 a Opara
os visitantes. Veio o tempo final e o time de Ca-
razinho reagiu e com gols de Cieiton e Dudu,
buscou o empate que foi sacrmnentado com
uma incrível defesa do goleiro Chico, faltando
29 segundos para o fim: Serccsa Campeã.
Participaram do título da equipe carazinhen-

se: Chico (Gon, Lucas, Marco, Adão, Cleiton,
Dudu, Guizzo, Bruno, Gustavo, LéoKrause, Dio-
go,Vininho, Luiz,Lucas Henriquee Leonã (Gol).
Técnico Márcio Schneider, o TafarCl;Presidente
Paulo Roberto Loesch, o Paulinho (massagista).

Sercesa Sub 15 é o melhor do Estado

Caçador vence O Bombeador
Coube ao Hnrtmo-

nial Jarré representar
Carazinho na decisão
tla ~OQCopa de Bocha
O Bomueador ocorri-
da no fim de semana,
J nas foi tun time cu-
tarinense que levou
o principal troféu
paw t;USa. OCaçador,
de Caçador/Se foi_o
grande campeão. Foi
a scglmda vez que a
agremiaçúo venceu o Caçador venceu a competição pela segunda vez
ccrlame.Foicumpeãtambémem2011. (21) até a decisão, na tarde de do-
Eles receberam o prêmio das mãos do mingo (22), várias canchas pela ci-

prefeito, Milton Schmitz, que também tlade atraíram milhares de despor-
é bochófilo e cultiva a paixão por este listas vindos de várias partes do sul
esporte. A terceira colocaçúo coube ao do Brasil. Serviram de palco para as
Martinuzzo, de GaJ.ibaldi,e o Amigos <.la disputas, Harmonia, GfG Alfredo
Bocha, de Passo Fundo, ficou em quarto D'Amare e Empresa Glória. A Aco-
lugar. rep foi lugar para a abertura e para o
Desde as primeiras horas de sábado encerramento da competição.

Floresta comemora Municipal Veterano
~~ do- I

mingo (22), a
final do C31npe-
onato Mtmicipal
de Futebol de
Campo Cate-
goria Veterano,
cnvolvendo Flo-
resta e SüoSebas-
tino. Conforme
estabelecido pelo
regulamento da
competição, o
certamc seria Floresta é o novo campeão
decidido em ape-
nas um jogo. O Estádio Paulo Coutinho, aim.la o Vila Nova como equipe mais disci-
tradicional local das decisões do futebol plinuda, Márcio da Ilosa (Assodação Ouro
amador carazinhense, novamente foi 311- Preto) como goleiro menos vazado - tendo
fitrião da decisão. Um bom público esteve sofrido apenas nove gols, e Adilson Pereira
prestigiando a final. Alves (Nacional) como goleador - foram 12
O Floresta foi o melhor e aplicou 3xO gols anotados.

através de Gilberto dos Santos e Paulo Ro- O Nacional terminou o certame em tercei-
berto Pegoraro (2).Acompetição premiou ro lugar.

t ~.~ IMOBILIÁRIO,•....,.,~~
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ns)oo.om',oo
RS 2Ilo.0no.()u
RS 6<; (lUO,O'!
R$ 65,000,00
I-:~ r.u,\!'JJ.l")

RS 400.00
.. RS 600.00
...R$ 550.00
RS 650,00
RSe50J)(J

RS 1.500.00
... RS400.00
••.• RS 550.00

.......... RS 600.00
........ RS 650,00
...... RS 750.00

.........• R5 1.oo0.0D
. RS 900.00
.. RS 700,00
. RI 760.00

... RS 1.100,00

,,,;,m,u ".., ,,,o""" <>""1",., ••",,,,,

Oiversosapõlrlamenlos.ca~s e
terrenos.línanciá~eis ou n30.

consulte!

Oulllnehl na Avenldll Flor••! da Cunha
Oul1ltlele I"duso égua, lu." condoml"lo .
Il.p.ortamllnlo 1 dorm. com gmllgcm 9 colltlhll sohmedid3 .
ApartamenlO 1 do'm. rem gnragam e "'lavador...
Apilflamenlo 2 dorm. com garngoln.
CObertura com 03 darmo e sul1e
ca$~ rem 02 dom'll6rln's no balrfo Orl",,11I1..
CItSIl com 02 do"""6r\ol1 '" Ilnragen. coha'la no bairro Oum Prelo ..
C_ com 02 dU,,"ilórkJs e lIo/allem no Ba~ro SunloAntOnio
Ca"" com 03 dormitórios com lIaragem no bairro SanloAnlOnlo ..
Casa cam 02 dcmr"tór!os., 1I~f8gem no bolno Oflenlel •...
CllSO com 03 doftnitOrlos 1190139I1n, pró~lmo do fórum ..
Sei" come/clal na AVllnld~ Flores da Cunhn ...
P/~dio come,çial na Rua Bllrllo de Antollfna.
Sola comerdlll nova p,ó.ima ao hospilal
Pav~hIIo n pall;r rte ....
iVe"dá.~;:':;~':",;(:~Ç-:~L'.~Todos ImóveIs sãOfinanciáveis'
KIIlnele com gnmgllm ....•
Apartnmenlo 1 dorm. SIIITlgamgem.... . ~... ... ,"
I\paTlnmenlo 2 dorm. com g3lllg@m rlnanel~vel nll Mlnlla Casll Mltlha Vida
lIpa'lamllnlo NOVO 02 clcumlt6,I05 com gmaljt:!m
fl.pm1nmenlo 1 dormitório com gamgem 11"klvador ...
A<!El,lnmllnlo2 dorm. com 113rngem
Apartllmllnlo 2 do,,". com g~ragElm ..
Apartllmento 2 dorm. com 9mngElm
Ap,u1amont" 2 do,,". li llarl'g\!m ..
Ap"rtemElnio 2 dcmn. "ga,agom
Aparlamento 2 <lo'l". com "uile e g"t~ge",

Imobiliária lOCõllUda - Rua ;\parlamento J clo,m com sl,iie ~ !I~'~g~"' ..
Carlos Barbosa. 124 _Carazlnho Cn~a NOVA com.02 dorm. nnaTl~I~,.eII1Qbaltro Flor~st~

c . I Casa <l~olo"lIa"" cofll 07.'~<J"",t'J""S$~II~OI Mui", UlI" ~"'''~U'''
- RS, próximo a .,,~t~a. Cn", <l'l ~I~rn",i~ colll l'2 ck,.miI6,,'-'~ no hm,,? 50";0 i\1116nK' .

C"sn <lom'Sla com (1.1rlr,"'''~ú',O";l ,'Ido <lu fúfum ..... " .

i r~;;:~~~:~;::~;~i\:~';.:':i'~

~

3331-3243
98113-1536
99602-3785

.. ';' 1.j"ifl\;~{:j;$ii<,:,;I~;:j,.iV£NDA!',LOcAÇ 9.i,.FINANC1A.MENTO

VJ¥IWW.nmlCllbi~~~sw1ISl~oooII.oom.lbrr
LocaçAD

• Apto1dDmlitórlocompl~eem. I'lIlxlmo~Al'enid~.'~III<J8o'lhclli R5UIl.OOO.OO

• kltMl. [I)fll••••"nl\;l ~ ~r•• d. SI!~ pf'Ilxlnwl. catu R$ 1IS,0000.OO

• r" •.••••• L0IH1'tIeIllO VII ••••Jde RS65.1:KXI.OO

• TtMlIO ~g1;~ B. CetJIl'J!lOPfr.iri~, IUllSr,lt.d:I R$lS,OOO,OO
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contra seis ex-presidentes da Eletrocar

Causas Cíveis, Comerciais e Trabalhistas
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Equipe de Auditoria responsável
pelo exame à época, constatou que
os empréstimos obtidos junto 80
banco Santander, cujo objetivo era
a construção da LTTnpern.Carnzl-
nho. estavam sendo utilizados no
financiamento do capital de glro
da empresa. Parte dos recursos foi
aplicada ainda no mês de Junho de
2011. Não houve desembolso em
2011 do contrato no valor de R$ 5
milhões , pois R primeira parcela
deveria ser desembolsada apenas
em 30 de Junho de 2012, confomle
reza o contrato.
Já no ano de 2012. idêntica Ir-

regularidade foi COflstatada pela
Equipe de Auditoria responsável
pelo exame, verlficnndo-se nova-
mente a utlUznção dos recursos
cnptados junto ao Santnnder poro
fins de copltal de giro, contrariou-
do a dellbernção do Conselho de
AdminJstração da Companhia e
corroborando com o pequeno e
Insuficiente montante investido
ao longo do pedodo. Conforme
consta, entre os meses de dezem-
bro de 2011 li novembro de 2012
estava previsto um Investimento
total de R$ 13.414.411.79, tcn-
do sido efetivamente realizado
R$ 1.887.182,73, ou seja, apenas
14,07% da meta iniciaI. Ao rim e
no cabo foram contabilizados, em
2013, R$ 1.420.552.89 referentes
ao Uso do Sistema de Transmissão
(CUSl) acrescidos de PIS/PASEP
c CONFINS, sem que o mesmo ti-
vesse sido efetivamente utllizado
peln empresa. culminando com
uma duplich.lade de gastos na
medida que continunrmn sendo
Integralmente pagos os valores de
CUSD contratados junto li RGE.
Segundo apurado na auditoria
relativa ao exercício de 2013, pelo
Tribunal de Contas, em janeiro
de 2014, foram transferidos ao
"Banrlsul R$B20.000.00. os quais
tiveram utillzação diversa do con-
tratado junto à Elcu.obrás" (paga-
mentos fcltos à RGE, ICMS e folha
de pagamento). sendo utiUzados
para "Jlflgamento de obrigações
líquidas e certas, financiando o
capital de giro". A reiterada utlllza~
ção de recursos vinculados para o
custeio de despesas COlTentes im-
plicou atraso em obras de melho-
rias e expansão da rede, com con-
sequente prejuízo à qualidade dos
scrviços prestados Além do prejuf.
zo financciro contabillzado em R$
570.158.90 no Exercício de 2012
e R$1.42D.552,B9 no Exercício de
2013, foi constatado que os encor-
gos de conexão devidos à Eletrosul
em razflo do ccr n. 80112008 não
foram quitados nas datas previs-
tas, gerando provisionamento de
R$ 325.024,64 ao final de 2013 rc-
ferentc ao pcríodo compreendido
entre os meses de Ilovelubro de
2012 e novembro de 2013 confor-
me aponrado p-eloTCE.
Embora em 10.08-2010 tenha

sido firmado Termo de Compro-
misso pela ELETROCAH com n
Companhia Estadual de Gera~~ãDe
Transmissão de Energia E1étlicll -
CEEEpara uniüo t.le esforços par:'!
construção dn 1.1'Tapcra-Cnfi1zi~
nho e elaboração do projeto bj.
siço respectivo o início das obrus

ocorreu somente no ano de 2012.
com previsão de entrada em ope.
ração da linha para o mês de junho
de 2013 Porém, conforme já refe~
rido, IIobm foi conclufda somente
em janeiro de 2014 e a operaçflo
teve infcio em março de 2014.

ADIANTAMENTO DE DIVI-
DENDOS A PREFEITURA
Conforme o MP, em 2012, AI.

bailO Erineu Kalser Pilho e Rafael
Sant Anna dc Moraes, teriam llbe.
rado verbas públicas sem a estrita
obselvâncla das normas pertinen.
tes, ao efetuar pngamentos a título
de "adiantamentos por conta de
dividendos" ao acionista majori-
tário (Prefeltum Municipal de Ca-
rnzinho), sem prévia deliberaçoo
em Assembléia Geral, sem que a
empresa tenha apresentndo Jucro,
ao contrário, contabilizava prejl1f~
zos, e sem tratamento Isonômico
aos acionistas minoritários, em
violaçno aos princípios e deveres
dn administrnção pública.
Em 27 de setembro daquele

ano, foi efetuado o pagamento de
R$75.792,13 a UtuJo de adianta.
mento de dividendos do ano de
2012, e, cm 28 de novembro, foi
feito o pagnmento de R$115.102,12
a título de "adiantamento de divj.
dendos referente ao exerdcio se.
guinle, ou seja 2013. Porém, não
houve ddiberação e,' \sscm-
bléia Geral para llus de autorizar
tais pagamentos, e n ELETHO-
CAR não obteve lucro, "'\s,sim,
acumulou prejufzo nc. .tlor de
R$4.39fi.973.29 sendo que os ba-
lancetes da empresa nos meses
que antecederam aos referidos pa-
gamentos já Indicavam significa-
tivos prejuízos acumulados. Con-
forme o documento. em vista da
irregular antecipação de divlden.
dos ao Município de Carnzlnho,
os requeridos Albano e Rafael,
segundo o MP, causaram à ELE-
TROCARprejuízo no vaJor total de
R$190.894,25

APOIO CULTURA É QUES-
TIONADO
No íU10de 2012, A1bnno Elineu

Kaiser Filho e Rafael Sant Anna
de Moraes, conforme cita ação
proposta pelo MP, causaram
lesão ao enírlo, ensejnndo perda
patrimonial à Elelfocar, agindo
negligentemente na conservação
do patrimônio público, doando
verbas pura o patrocínio de proJe-
tos beneficiados pela Lei de Incen.
tivo à Cultura, no montante de R$
898.454,15, bem como aplicando
verbas no F,undo de Apoio à Cul.
lura (FAC). no montante de R$
92.807,83, em valores superiores
aos beneffclos fiscais máximos ob.
tidos, em violação nos princípios
e deveres da administração públl.
ca. Conforme cálculo elabomdo
pelo Trihunal de Contas, descoo-
tnndo~sc lllcnsalmcnte o valor de
R$:n.50n,OO, relativo ao benefício
fiscal miíximo, n ELETROCARfe-
chou o exercício de 2012 com um
saldo a rccupernr de H$449.124,63
relativo ;lO patrocfnio de proje-
tos dn tl'i de Incentivo ~ Culturn.
I.ogo. sr: nfin houvesse mais ne.

llhum gasto com a lei de Incentivo
à ClLlturaem 2013. o referido saldo
levaria, no mÚlimo, 12 meses para
retomar aos cofres da empresa.
Além disso, o valor recolhido à
FACdeveria ser de R$ 44.932.95 e
não de R$92,807,83, Assinl, hou.
ve o pagamento de R$ 47.874,88 a
mais a tItulo de FAC. em prejuízo
aos cofres púbJicos.

MELHORIAS NO PARQUE
VALI ALBRECH
Conforme a ação no ano de

2012, Rnfael SantAnna de Moraes,
quando presidente, teria causa-
do prejuízo ao enÍlio, ensejando
perda patrlmonlal à Eletrocar,
agindo negligentemente na con-
sClVaçiio do patrimônio público.
doando verbas para melhorias
no Parque Vali Albrech. p.ara lins
de realização da ExpoCarazlnho
2012, promovida pelo Sindicato
Rural de Carezinho. no montante
de R$ 6.037,96, em violação aos
princípios e deveres da admlnis.
tração pública. Confonne a pro-
tocolado. na ocasião, embora não
fosse patrocinadorn do evento,
a Eletrocar, realizou melhorias
no Parque destinado à ExpoCa-
razinho 2012, efetuando gastos
com materiais (H$3.7D4,96), mão
de obro (R$1.9H4,02l e tríUlspor-
tc (R$384,98l, de forma Irregular
Assim, houve I) pagamento de
R$6.037,~G a tftulo de melhorias
no Parque ValiAlbrech, em jueJlIf-
zo aos cofres püblicos.

ISS PAGO A MAIS A PRE-
FEITURA
O documento aponta ainda que

em 2013, Fernando luiz Vanln,
bem como elbio Balcemão Es.
teve e Romeu llnrleze, de forma
su(;esslva, no exercício do cargo
dc Diretor Presidente teriam cau~
sado lesão ao erário ao efetuar o
pagamento de ISS ao Município
de Carazlnho. em valores superio.
res nos efetivamente devidos, em
violação aos princípios e deveres
da admlnistmção ptíbilca. Na oca.
sião, os requeridos promoveram o
recolhimento de ISS calculado no
percentual de 4%. quando o per-
centual devido era de apenas 3%.
Conforme cálculo elaborado pelo
Tribunai de Contas, descontando.
•se o valor correto devido a titulo
de ISS,durante o e~ercíclo de 2013,
a ELETROCARteve prejtúzo equi-
valente no vaiar-de R$14.94I,26.
que foi pago a mais peia dIferença
dealfquota

VALOR PAGO A MAIS EM
CONTRATO
Em 2013. Romeu Bnrleze, teria

efetuado o paganlento de valores
superiores aos efetivamente de.
vidos para a empresa Eletromec
Materiais Elétricos, emviolnção
aos princípios e deveres da admi-
nistração. pública. O contrato fir~
mado entre a E1etrocar e a empre-
sa E estipulou o pagamento de R$
2.382.754.63, ao qual foi acrescido
R$119.7G7,8~, previsto em termo
aditivo ao contrato 55/2012, per~
fazendo o montante total de R$
2.502522,!l1. Porém, :1 Elp.trocar

pagou para a Eletromec o valor
total de R$2.511.950,37.

SITUAÇÃO DOS FALECI-
DOS
O MP destaca na açno que,

'~convém esclarecer que a inclu.
são dos espóllos dos demandndos
falecidos - Élblo Balcemão Estevc
e Romeu Scaglla Barleze - no polo
passivo da presente demanda im-
porta na impossibilidade de apli-
C<"Içãodas medidas de cunho san-
cionntório insl.'l.dpidas no artigo
12 dn Lei da lmprobidnde Adml.
nlstratlva, como perda de cargo,
suspensão de direitos polflicos e
de contratar com a Administra-
ção Pública, haja vista o princípio
de direito sancionatório que veda
a possibilidade de irem além da
pessoa fi quem se Imputa a auto.
ria do fnto, dado o caráter perso.
nalíssim-o.
Somente são transferíveis aos

herdeiros as obrigações repnrató-
ria'., que possuem natureza civil,
no caso o direito de ressarcimento
ao Erário, que possui caráter soU.
dário, pois decorre de ilícito - ato
oontnhio a direito.

MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUER
O MP requer também fi indls.

poni' lade e o sequestro dos
bens ue Albano lrineu Keyser fi-
lho. nnfacl SanUrima Moraes, Fer-
nan( - uiz Vanin, Celso Luiz Luft
e o ris}~uliode Élbio Bnlccmão Es.
teve e de Romeu Barlezc, para ga~
nmtir a efetividade do processo e
o ressarcimento ao erário. tantos
bens quantos bastem. Solldaria.
mente, o MP pede o ressarcimen.
to integral do dano cousado aos
cofres públicos. Atribui-se à ação,
provisoriamente. o valor de R$
2.647.980,75. Para Albano Erineu
Keyser Filho, Rafael 8ant Anna
de Moraes, Fernando Lulz Vamn
e Celso Luiz Luft pede se Dinda a
perda de função pública caso es.
tejam exercendo; a suspensão dos
direitos polfticos pelo prazo de 5 a
8 anos, ou, ainda sucessivamente,
peio prazo de 3 (três) a 5 (cinco)
anos; a proibição de controtar
com o Poder Público ou receber
benefícios ou Incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indireta .
mente, ainda que por intermédio
de pessoa jurfdlca da qual s,eja
sócio majoritário, pelo prazo de 5
anos, ou, ainda sucesslvanlente,
pelo prazo de 3 anos; e o paga.
mcnto de multa civil de até duas
vezes o valor do dano, ou, ainda
sucessivamente, de até cem vezes

Alberto G. Giaretta
OAB-RS 13.511

o valor da remwlemção percebida
pelo agente.

O QUE DIZEM OS DENUN-
CIADOS
Contados pela redação do DM.

o presidente atual da empresa.
Rafael Sat'Arula de Moraes e os ex.
-presidente da empresa, Fernanda
Vanln, relataram que até o final da
tarde desta segunda feira (23), não
tinham sido notificados da aç<10
por Isso nno se manifestariam nes-
te momento.
Da mesma forma Albano Keyser

relatou que não fui comunicado da
quando o for irá se pronunciar. q
cx.presldente Celso Luft disse que
ainda não hnvia sido notificado
quanto ao processo, mas declarou
estar b."Istante trrmqullo em rela.
ção ao C<"lSOe que o QpontaIllen~
to do MP é o mesmo já. reallzado
em outra ocasião pelo Tribunal
de Contas do Estado, e que Já foi
respondido por ele e pelos outros
gestores denunciados.
Segundo Luft, a Justiça ainda

não' teria acatado a demíncla e o
Juiz determinou que os envolvidos
sejam Inicialmente ouvidos. Sobre
o item no qual é apontado, Luft
disse que está relacionado a paga~
mentos realizados para a RGEem
[W1ÇflOdo contrato de construção
lia rede Tapera.Carazinho. "Isto
iniciou nlnda na gestão de Albano
Kcyser que previu um determina-
do pClíodo para n cOllstruçno. A
RGE fez as instaiação e coloçou a
energia n disposição da EletrocaT.
Tinha unia cláusula que dizia que
se não ficasse prontll no perfodo
determinado deveria ocorrer o pa-
gamento (uma espécie de nluguel
da rede). A obra não foi concltú.
da no prazo estipulado, somente
depois. na minha gestão. Então
também cheguei a pngar. Cheguei
a solicitar a Aneel (Agência Nacio.
na! de Energia Elétrica) para que
os pagamentos não fossem mais
feitos lUas ela não permitiu e de-
ten~dnot1 que eles continuassem.
Nós observamos isso que o MP
está apontado agora, que a E1e-
trocar não deveria pagar porque
estava usando uma rede que se-
quer estnva pronta". disse. Ainda
seglUldo o ex.presidente. a obra
tcria atrasado em função do atraso
nos empréstimos. uma vez que a
construção foi totalmente finan-
ciada. "A Eletrobrás, por exemplo.
sequer cumpriu os empréstimos e
hoje está falida, tanto que o Gover-
no quer vendê-Ia". acrescentou.
Após serem notificadas as partes

ainda terão 15dias para fazer suas
manUestações ao judiciário.

Thales Fragozo da Rosa
OAB-R5 92.052
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Naraça e com muita emoção, Sercesa garante título estadual
Após derrota no tempo normal time buscou empate na prorrogação

Marcelo Fripp
redacao.carazinllO@diariodamanha.net

Não podia ser diferente. Tinha que ter emo-
çâo, tinha que ter sofrimento e muita transpi-
ração até o último segundo. Assim foi a con-
quista do tftulo estadual Sub-15 de futsul, pela
equipe da Sercesade Carazjnho. Daquelas que
ficam marcadas para sempre, ainda mais na
vida de wn garoto de 15 anos.
Na noite de sábado (21), com mais de 800

pessoas, no Ginásio da FWIdescar, o clube
carazinhense buscou mn empate na prorro-
gação, depois de ter saído perdcndo por 2xO
no tcmpo extra, dianté do time do Cruzeiro de
São Gabriel e sagrou-se campeão do estado,
lIa categoria, e1112017.
Com a vitória no jogo de ida, em São Gabriel,

os garotos da Sercesa precisavam de wn em-
pate, no tempo normal ou na prorrogação,

para levantarem a taça. No tempo normal, o
time do Cruzeiro não se intimidou com a tOf-
cida vermelha e branca que lotava o ginásio de
Carazinho, foi muito superior e aplicou wna go-
leada por 7x4, forçando a prorrogação.
O tempo adicional começou assim como ter-

minou os primeiros 40 minutos, com o time
do Cruzeiro fazendo gols e a primeira etapa da
prorrogação encerrou com o placar de 2 a Opara
os visitantes. Velo o tempo final e o time de Ca.
razlnho reagiu e com gols de Cleiton e Dudu,
buscou o empate que foi sacramentado com
uma incrível defesa do goleiro Chico, faltando
29 segundos para o fim: Sercesa C.ampeã.
Participaram do título da equipe carazinhen-

se: Chico (Gol), Lucas, Marco, Adão, CLeitoll,
Dudu, Guizzo, Brnno, Gustavo, Léo !<ranse, Dio-
go, Vininho, Luiz, Lucas Hel1lique e Leonã (Gol).
Técnico Márcio Sctmeider, o Tafarel; Presidente
Paulo Roberto Loesch, o Paulinho (massagista).

Sercesa Sub 15 é O melhor do Estado

Floresta comemora Municipal VeteranoCaçador vence O Bombeador
Coube ao Hartrno-

nial Jarré representar
Car~lZinho na decisão
LIa :woCopa de Bocha
O Uombeador ocorri-
da nu finl de senmna,
mas foi W1l time ca-
tarincnse que levou
o principal troféu
para casa. O Caçador,
de Caçador/SC foi .0
grande campeão. Foi
a segtmda vez que a . _
agremiação venceu o Caçador venceu a competlçao pela segunda vez
certame. Foi campeã também em 2011. (21) até a decisão, na tarde de do-
Eles receberam o prêmio das mãos do mingo (22), várias canchas pela ci-

prefeito, Milton SclunilZ, que também dade atraíram milhares de despor-
é bochófilo e cultiva a paixfto por este tistas vindos de várias partes do sul
esporte. A terceira colocação coube ao do Brasil. Serviram de palco para as
Marlínazzo, de Garibaldi, e o Amigos da disputas, Harmonia, CfG Alfredo
Bocha, de Passo Fnndo, ficou em quarto D'Amore e Empresa Glória. A Acu-
lugar. rep foi lugar para a abertura e para o
Desde as primeiras horas de sábado encerramento da competição.

Ocorreu do-
mingo (22), a
final do Campe-
onato Mtmicipal
de Futebol de
Cmnpo Cate-
goria Veterano,
envolvendo Flo-
resta e SflOSebas-
tião. COJúorme
estabelecido pelo
regulamento da
competição, o
certame seria
decidido em ape-
nas um jogo. O Estádio Paulo Coutinho.
tradicional local das decisões do futebol
mnador cam.zinhense. novamente foi an-
fitrião da decisão. Um bom público esteve
prestigiando a final.
O Floresta foi o melhor e aplicou 3xO

através de Gilberto dos Santos e Paulo Ho-
berto Pegoraro (2).Acompetição premiou

ainda o Vila Nova como equipe mais disci-
plinada, Márcio da Hosa (Associação Ouro
Preto) como goleiro menos vazado - tendo
sofrido apenas nove gols, c Adilson Pereira
Alves (Nacional) como goleado r - foram }2
gols anotados.
O Nudonal terminou o certame em tercei-

ro lugar.

• RS 40(1,00

. fl$600.00
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RS 650.00
RS 65lJ.OO

• R$I.500.00
.. RS 400,00
•.. RS 550.00
.... RS 600.00
. ..RS 650.00

....... RS 750,00
. RS 1.000.00
. .. RS 900.00

RS 700,00
.•. RS 7BO,OD
.AS 1.100.00

.. R$ 13MOO.00
. ..... R5 160,000.00

. R5135,oo(l.00
RS 155000.00

. ... RS 175.00(1.0(1
RS 255.000.00
. RS 285.000.00

... RS 320.000.00
RS 48(1 (100,00

. R$ 12(1.000.00
RS 250,OJ3,OO
!lS ;,OO.OOll,OO

R~;~~.~~~:~~I_

RS 55000,00.

Oíversos apartamentos. casas e
terreoos. flnanciaveís ou nilo.

consultei

3331-3243
98113-1536
99602-3785

auKinele na Avenida Flores da Cunha
QuIUneln Incluso égu8, luz e condamlnio ..
Apllo1l1mnnlo 1 dOlTTl.<::tImgarngem e COllnha sohn",dida .
Apartamenln 1 dOlm. ~om IJ'lragem e elll'lndar ..
Apart •••menlo 2 do.-m. com lll"lIIIom
Cobeo1ura com D3 dorm, e sull"
C0511oom 02 do,mil6tlos no blllrrll Orl,,"I,,!...
CII$Ocom (12 dormll6rlos e gallfgom cohertll "" b3Irro Ou", Pmlo ...
Ca'" com 02 do;mmlórlos 8 garagem no e"irm S""toA"I/lnio.
Casa oom OJ dormltórlo5 rom garagem no baiflO SIlI1IoAnI/lnio ..
Ca,a eum 02 domll1ór1DS" gorllllem no bairro Ori8ll1.s1..
Casa com (lJ dOfmilórlos o gora0""' próxima do fórum ..
Solll romrrcl,,1 no """111"" Flnms da Cunhlt .
Puh/;o comercio! na Rua Barao do Anlonlna .
Sala comerclal nova p,óxima!lo hospl1al
Pav~hlo a parlil do. ,
~Ye"dá.';"'. L':i':f.;t.':.~;:',". Todos Im6vei •• slô flnancláva/s ;;~4','
Kltlflllle com oa"'9am..... .. .•............. RS 72.000.00
Apoo1amonto 1 dOlm. ~om 118rflgam , RS 100.(100.0(1

Aparlamonlo 2 dorm. com llaro<;lem final1cl"""lno Minha Caso Minha Vida
Apertamanlo NOVO 02 dormtlórlo!; com gnrogem .
Aporlomanta 1 dorml16rio rom ooragem o olllvador .....
ApnrlAmenlo 2 darmo com gafllgem ..
AparlamOJfllo 2 tiOIm. com gaT~m.,.
ApMAmenlo 2 dOm1, com garngem .
Aparlamllnln 2 dorm. 11gllr;>g<lm,.
Apartamonto 2 dorm. a gafllgllm
Apartlllnllnlo 2 dO"I1. cun, ~"il~ o y,r~!Je'"

ImobllJéria lotillUda - Rua ,\parl<>monto 3 dO'm. com sl,ile e gnm\je,n

I

Carlos BarboslI.124 Car<ll.lnho Cnsa NOVA com 1)2 d",m. fiMnci~,'p.1 no bnl"'l Florosl"
Cnsa do "lvp.Ilafia com O;: '!olrn,l<;.;,,~ "~,,do I ~"til~, co," 1I,,,agu,,,

- RS. próldmO;l C?I~a C"sa <l<!al~nn",;" com 02 ~Nt";]!;II"'~no h~"'Q S~~ln A"lo"'<'I
C"sa!lo mista cem O] l!r"mitlJ",,~ a "",i~fio 1':'lLrnl

, "",,<) "",,,,i,,n S~,.""",
I rIlTl"""I'olMro~l{ldr" ,~""

L . .r_'_'~..'.~""u<>'~~~~_. .__. ~ ,.

-Locaçlo

~~:tj-;i¥.iSWfcikt'i'i}i~ci_N£NDA_~.LOCAÇ O~. FINANCIAMENTO

'IfIIIWW.~mlQllb~U!erllIãlIIOCSlII.oom.1b1l"

Albuqurrq1ll',pr6>:fmOillCrI\lfO,p.lrtirdrR$IIS,DOO.OO

• (,m 1dormilórios(wilel r pt.l(l!m. leglludJ 1)\ qlRdt.lda Ru~Tirldenl"

• Aplo11IormJlórlocompl1(l!m, pró:rlmo1 Avrrlidl.lfgI~ Bat&h<!1liRSI40,OOJ,OO

• KIlnrl,n>mtOlInhl f "~n d. ,r"""tI. Jl'ÓldmD~ClIu AS115.(XlO,oo
• T•••••"" lolumrnto Vil;lv.rdr R$65.000.00

• Tmrl'ill ~Ii'aB. CfnIrill{OprriTll, IUI nfilllid.A$15,OOO,OO

,------------------_._---------~---_.-
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Emoção e reencontros na festa dos 80 anos do LaS~lle
Colégio reuniu alunos, professores, ex-profrssores e personalidades marcantes que passaram pela instituição

nessas oito décadas para uma comemoração especial
mau Sirlei, que acredita que o
comprometimento é o principal
objetivo do professor. Para Dag.
mar, que foi professora durante
sete anos na instituição, come-
morar 00 anos é uma grande
conquista. "O que mais gosto de
lembrar são os alunos, que são
meus amigos até hoje, acho que
isso é algo que não tem preço",
relembrou Q professam. De acor-
do com Nagi, sente-se realizada
de poder ter estado presente em
mais um aniversário da Escola.
da qual tanto se orgulha. "Vol-
tar aqui e recordar tudo aquilo
que vivemos. passa um filme na
cabeça e é muito gratificante. A
gente aprendeu muito com os
alunos, não só ensinou, crcsc,'-
mos como professorcs", avn1iou
a professora. que lecionou no Ln
Salle por quase 20 anos
Reconhecendo o trabalho de-

sempenhado pelos pronssionai~
da euucação, Francisca enfaliza
a diferença que os professores fa-
zem na vida dos alunos. "Graça 'i

a esse comprometimento com a
educação é que temos a espcrnn~
ça de fazer n diferença, para que
esses jovens possam se destacar
positivmnente no contexto em
que estão inseridos", disse ela

em todos os sentidos. Queremos
responder as necessidades edu-
cativas dessa região", explimu o
Irmão, que também lembrou a
importância de valorizar a iden-
tidade de aada local. "Quando
a gente pensa no A1nazonas,
Ch.ile, Moçambique, cada lugar
tem sua riqueza. seus desafios,
temos que ter OUlOnaquilo que
é comum a rede. porém. tam-
bém estar presente naquilo que
é específico de cada lugar para
poder educar", frisou.

VESTINDO A CAMISETA
O evento também foi palco

para reencontros, como foi o
caso das cinco ex-professoras
Lassalistas, Dagmar Weber, Iara
Lauxen. Nagl Maria Piva Hart-
mano Sirlei Bottega e Sonia De.
lavy da Luz, que puderam estar
juntas novamente confrater.
nizamlo e lembrando os bons
momentos vividos na Escola.
"É um privilégio ter passado
pelo La SaBe. O carisma de João
Batista de La Salle, que nos dei-
xou, é muito bonito. Eu tinha o
desejo de trabalhar lá e se con-
cretizou. Foram 20 anos de um
traba maravilhoso, só posso
agradecer pela confiança", afir-

cada aluno, buscando educá-los
conforme as necessidades e ur-
gências que manifestam. "Hoje,
com as metodologias ativas, 05

alW10S são participantes, produ-
zem, para ser uma experiência
realmente significativa o tempo
que passa conosco, porque de-
pois que ele sai da escola a vida
segue. Temos que educar cida-
dãos para o mundo", explicou o
Irmão, que já integra a Rede La
SalIe há mais de 30 anos. Para
a diretora da Escola em Carazi-
nho, Fnmciscn Doering, é emo-
cionante comemorar os 80 anos
da instituição e poder fazer parte
dessa história há 20 anos. "É gra-
tificante contribuir na constru-
ção da história e estar fazendo
pru1c de tudo isso, é mmpcnS<.'1.-
dor. Pra mim é uma satisfação
acompanhar a caminhada da
instituição", salientou Francisca,
que assumiu a diretoria há três
anos.
Sobre os desafios na educação,

Nil."Odem mnna que vivemos
em uma nova realidade, mais
globalizada e as redes de ensino
devem adaptar-se a isso. "Somos
wna rede internacional e essa
perspectiva faz parte da nossa
presença, nosso modo de educar

tuiç..'io na cidade. "É uma história
muito bonita. com tantas pes-
soas que passaram pelo colégio
emwodos esses anos. Temos
que continuar buscando novas
formas, novas possibilidades.
Assim como a cidade muda, a
escola também tem que mudar",
afirmou o Irmão.
Neste WlO tWllbém são co-

memorados os 110 anos da pre-
sença lassalista no Brasil e, de
acordo com Nicodelll, uma das
características da rede desde o
princípio é saber fazer uma lei-
tura atenta das necessidades de

Em meio a emoção, homena-
gens e reencontros, a comemo-
ração do aniversário do La SaUe
relembrou a trajetória da Escola
durante esse tempo, relembran-
do conquistas. acontecimentos e
fatos marcantes no crescimento
da instituição. Para prestigiar o
evento, o Imlão Provincial da
Rede La SalIe Bmsil- Chile, Ed-
gar Gemúno Nicodem, também
esteve presente e expôs sua gra-
tidão pela bebi história da insti-

, J
Nicodem entregou a diretora Francisca uma placa em sua homenagem .

lsabella Westphalen
isabeUa@diariouamanha.net

..-,
Música clássica para a comunidade

Igreja Nossa Senlwra de Fdtinuzjicou lotada
para espeuiculo da OSINCA que contou com mais de 116músicos

Apresentação foi bastante prestigiada

Isabella Westphalen
isabella@diarlodmmUlhanet

Reunindo grades nomes da
música clássica, o evento da
noute de sábado {2l)e encantou
a plateia de mais de mil pessa-
USo O p(lblico pode desfrutar do
belo trabalho apresentado pelos
profissionais da Orquestra; os
alunos tia Academia de Música
da OSINCA c os seis cantores
convidados. CordelIaafirma tcr
se sentido emocionado de po-
der trazer a comunidade para
ouvir música de qualidade. "A
gente vê, pelo resultado, que está
dando certo, pelo prestígio que a
sociedade nos atribui e o respei-
to, que aos poucos adquirimos.
Acredito que a cultura é tudo, o
acesso n isso é importante e é a
única maneira de mudannos
nossa realidade", salientou o
maestro.
Os wtistas que se apresen-

turwu juntamente com a Or-
questra formn fi soprano mais
importante do Brasil, Marília
Vargas, que mora no exterior e
se apresenta com as principais
orquestras do mundo. O contra
tenor curitibano, Paulo Mes-
tre, que hoje atua na Ewupu; o
tenor gaúcho, Flávio Leite, que
está entre os cinco gram.les teno-
res brasileiros; o baixo barítono.

Mauro Pontes, que canta com
a Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre; o pimústa André Loss,
que trnnbém é professor de pia-
no na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) e a
soprano gaúcha, Andiara Mum-
bach.
Para a vice leitora de extensão

e assW1toS comunitários da Uni-
versidade de Passo Fundo (UPF),
Bemadete Maria Dabnolin. o es-
petáculo foi de a1tfssima qualida-
de e que acompanhou de perto
o traballlo da entidade, pois os
ensaios da Osinca e da Academia
são feitos em salas ced.idas pela
UPF Carazinho. "Eu vi o itúcio
desse trabaUlo e em poum tem-
po conseguiram wna qualifica-
ção enorme. Acredito que é fim-
damenta! que nós, instituições,
estimulemos a cultura, em suas
mais diferentes manifestaçõ~~',
afinnou a vice, que também ava~.'
liou a importância de ali~ a.va":'
10rizaç..;o da cultura com o local.
"O Fernando é daqui e tem uma
projeção internacional. conse-
gue fazer todo esse movimento
de trazer pessoas, estimUlar o
local e fazer com que essas crian-
ças desde pequenas comecem a
sentir c viver a beleza que a arte
tcm para nos proporcionar",
complementou Bemadete.
De acordo com q presidente da

Associação da OSINCA, Paulo
Vargas, permear a cultura é fim-
damental para o crescimento da
comunidade. "O nível dos mú-
sicos que estiveram aqui hoje
é altíssimo, dificilmente eles se
juntam, até mesmo em Porto
Alegre. A Orquestra veio para a
comwlidade, essa é wna res-
posta importante", frisou Var-
gas. Pora o diretor da UPF, Helio
Bullau, a Universidade abraçou
a atividade proposta pela Or-
questra com a intenção de va-
lorizar a Rrte. "Acreditamos que
a arte e a música, desenvolvem
uma séria de habilidades hu-
manas. A música te obriga a ou-
vir, sincronizar e perceber. São
habilidades fimdamentais na
formação do cidadão, por isso,
esse apoio direto e instantâneo
ao pr.ojet~,'::\,g)~?entou Bullau.

. ,.REPERT6RIO
Na apresentação o público

pôde ouvir-'Bolero de Havei, em
sua versão:OI:iginnl, considerada
uma obra icÕniea da músicasm-
fônica e Fantasia Coral de Bee-
thoven, que fechou lindamente
o concerto. Uma das buscas de
CordeUa é por apresentar wn
bom repertório. trazendo peças
não tão conhecidas. "Temos
que trazer essas obras muito
boas e desconhecidas, para en-

riquecer o repertório. Uma vez
\UU 111oestro nle disse que. se a
gente s6 toca músicas conheci-
das, para agradar, vamos estar
d.imbmhldo a capacidade inte-
lectual do nosso público", expli-
cou o maestro.

MULTIPLICANDO ARTE
Além de desejar que Carazi-

nho tenha cada vez mais pro-
gramações de música clássica,
o objetivo principal de Cordella
é a formação de novos profis-
sionais, através da Acad~mia de
Música, trazendo os .~elhores
músIcos do Estado para ensi-
nar os mais de 100 munos que a
entidade atende gratuitamente.
"Hoje a gente conta com a parce-
ria da Vivo, que nos dá wna boa
estrutura para que possmnos ter
os meUlOres professores do Esta-
do ao nosso nlcance, vindo para
Carazinho regulannente e pas-
sando um ensinanlento sólido
de música, para que em pouco
tempo, quem entrou na Acaue-

min, possa estar profissional".
ressaltou o coordenador, que
afirm"a não ter tido essa oportu-
nidade na época em que iniciou
os estudos na música. "Fiquei
sete anos com meu pai me le-
vando pura Porto Alegre todos os
finais de semana, onde eu tinha
aula com wna pianista. Os nos-
sos alunos tem essa oportunida-
de, dos professores virem, isso é
inédito", comentou CardeUa.
O coordenador também af1r~

ma que a interação por parte
dos alW10S é fundamental e'q~e
touos, sem eJ:'.ceções, estiyeram
presentes no concerto. Os mais.
avançados participaram tocan-
do instrwnentos e o restante
Integrou o coro cantando. "To.
dos os nossos alunos são im-
portantes, isso é algo que a gente
valoriza no projeto. Temos que
despe11á.los e isso só acontece
com música de boa qualidade,
de emoção", avaliou o maestro,
que acredita na cultura como
ferramenta de transfonnação.

mailto:isabeUa@diariouamanha.net


Terça .I.tra, 31.10.2017, Carazlnho SEGURANÇA DIARIO DA MANHA 5

81\11 de Carazinho recebe reforço de capitão
Rodrigo Saraiva do Nascimento apresentou-se nesta segunda-feira (30) ao Comando do 380 BPM

Oficial atua na BM há 12 anos

Rodolfo Sgorla da Silva
rodolfo@diariodama-
nha.net

Nascido em Carazinho,
o capitão da Brigada Mi-
litar (BM) Rodrigo Sarái-
va do Nascimento volta à
sua terra natal. Ele Já ha-
via trabalhado na capital
da hospitalidade, porém,
posteriormente transfe-
riu-se para Porto Alegre
e mais recentemente es-
tava atuando na corpora-
ção em IJu!.
Nesta segunda-feira
(30), o oficial apresentou-
-se ao Comando do 38"
Batalhão de Polícia Mili-
tar (BPM) e volta a traba-
lhar em Carazinho. "Eu Já
havia servido em Carazi-
nho por oito anos. Meu
retorno, por certo que eu

também tinha interes-
se, se deu através de unl
convite do comando lo-
caI e do comando regio-
nal e eu de pronto aceitei

e agora estou retornando
para minha cidade na-
tal", ressalta Nascimento.
O capitão irá atuar nas
questões administrativas

- do Batalhão e também no
policiamento ostensivo.
lIA partir da nlinha apre-
sentação vou Ine am~
bientar COITIas questões
locais e conversar conl os
demais oficiais para defi-
nirmos algumas questões
estratégicas. Com o final
de ano, a demanda pelo
policiamento fica maior
pela questão do comér-
cio. Vou atuar nos as-
suntos administrativos e
também no policiamen-
to", explica.

CONCURSO PARA A BM
A BM lançou nesta se-
gunda-feira (31) o edital
para o concurso que abre
4,1 mil vagas para poli-
ciais militares. As inscri-
ções abrem nesta terça-
-feira (31) e se estendem

até 20 de novembro no
site da Fundação Uni-
versidade Empresa de
Tecnologia e Ciências
(Fundatec).
Para se inscrever, o ci-
dadão precisa ter entre
18 e 25 anos, ensino mé-
dio completo e Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) no mfnimo na ca-
tegoria "B". "Para os in-
teressados eu digo que
ser policial é UlTIacaITei-
ra sólida, com estabili-
dade e relevância social
bastante grande, afinal a
BM socorre a sociedade
quando ela precisa e faz
a repressão e prevenção
à crinlinalidade. É Ullla
profissão ITIuito interes-
sante", frisa o major Ulis-
ses Denardi, comandante
do 38"BPM.

(
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Bombeiros retomam hoje buscas por Verno Leonhardt
Empresário desapareceu nas águas da barragem de Ernestina na madrugada de domingo (29)

ao cair de sua lancha. Ontem (30), além dos mergulhadores dos bombeiros, amigos de
Leonhardt auxiliaram nas buscas com barcos e moto aquática

Empresário está desaparecido desde a madrugada de domingo (29)

Redação Carazinho
redacao.carazinho@dlario-

damanha.net

Os bombeIros de Passo Fun-
do encerram ontem (30), sem
êxito, o segwldo dia de mergu-
lhos na tentativa de localizar o
empresário Vemo Leonhardt.
que desapareceu na~ águas da
barragem de Ernestina depois
de ter caido de sua lancha por
volta da meia noite de sábado
(20) para domingo (29). Os tra-
balhos se concen tram em uma
área localizada a cerca de 1,5
mil metros da margem da bar-
ragem entre os municípios de
Ernestina e Nicolau Verguei-
1'0. As buscas serão retomadas
hoje e terão reforço de um he-
Jicóptero alugado pela família
do empresário.

Verno Leonhardt é sócio pro-
prietário da Rede Boa Vista
de Supermercados e Postos

de Combustíveis

Os Bombeiros de Passo Fundo
foram charriados pouco depois
do acidente para resgatar pes-
soas que estavam em uma em~
barcação. O chamaI [eito aos
bombeiros inicialmente indica-
va que mna lancha e'". ''8 a deri-
va nas águas da barragem e wn
homem tinha caído nas águas.
Ainda no fim de semana, em en.
trevista a Rádio Diário AM 700, o
soldado CWlha, que faz parte da
equJpe que realiza as buscas, re-
latouqueosbombeiros não tem
referência sobre o local exato em
que o empresário teria caído da
embarcação. O militar revelou
que ainda durante a madnlga~
da de domingo (29), wnu das

vItimas resgatadas encaIlÚnhou
aos bombeiros por melo de wn
aplicativo de celular o ponto de
localizaçào em que estavam, e
é a partir deste ponto mapeado
em GPS é que os mergulhadores
concentram suas buscas.
Cunha explicou, no entanto,

que pelo relato das pessoas res-
gatadas, quando o empresário
caiu, a lancha continuou em
movimento por alguns metros
até que conseguissem pará.la.
Mesmo após o motor ser des-
ligado a embarcação ficou a
deriva por cerca de duas horas
pois não tinha sido ancorada, e
ninguém a bordo sabia conduzi-
-Ia. Como não se sabe a que Ye-

locldade a embarcação estava
no momento do acidente e a
distância percorrida por esta,
tal ,diÇ<10dificulta o mapea-
meh.O de uma área especifica
para os mergulhos.
( 1ilitar relatou que, além

do empresário, uma jovem
também caiu na água durante
o episódio. porém esta conse-
guiu chegar até a embarcação.
Além dela, outras cinco pessoas
teriam sido resgatadas e todas
passam bem. Seriam dois ho-
mens e três mulheres.
O local onde os mergulhos se

concentram tem entre 15 c 20
metros de profW1didade. Se-
gundo os bombeiros o locallem

águas bastante turvas e com
muitos galhos. Nesta segunda,
somaram-se as buscas amigos
do empresúrlo que percorrem
as águas da barragem com três
motos aquáticas e um barco.
Um deles é o empresário Renato
Weber que relata que se tem a
esperança de que Leonhardt te-
nha conseguido chegar às mar-
gens da barragem. "Nossa espe-
rança é dcencolllrá-Io com vida.
Temos este sentimento de que
ele tenha conseguido chegar a
alb1UI11Hdas margens e esteja 1.'S-
perullllo por resgate. Ele estava
sem telefone", comenta Weber.
Tmnbém conforme os bom-

beiros, o movimento das em-
barcações nus <Í.guusa agitam,
e considerando a hipótese de
afogamento, tal fato poderia
movimentar o corpo fnzendo.o
emergir. Na tarde de onlem (30),
um policial lotado na Delegacia
de Policia Civil de Emestinu es-
leve no local conversando com
os BombeIros e com um dos
homens que estava na embar-
cação no momento do acidente.
1\.<; cirClU1stânclasqueo epIsódio
ocorreu ronda não estào esclare-
cidas.
O fato foi registrado na De-

legacia de Polfda de ErnesUnn
como acidente náutico. Wemo
Leonhardt {42}é sócio proprIe-
tário lia Hel1eBoa Vista de Su-
permercados e Postos de Com.
bustIveis. Ele tem dois filhos, e
leria adquirido a lancha recen-
temente.

"' IMOBILIÁRIO... .
il.l, :;;;,:,!~. ".' - 'i:~;i. ,)\~ ~VENOA;" lOCAÇ O .FINANCI~MENTO
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locação
Qu;linele ni! Avenida Flores da Cunhn
O"i~nele incluso ogua. IUl e cood"n,I,,,o
Aparlamanelo 1 dorm. ~pm g""a~en,.
AparlaUlOl'lo} 1 dOlm, com gnrngem
Apartamenlo 1 dOlm com garagem" e1ellildnt
Apartamento 2 <iorm. de lopnle sem goragem
Ap"rlamento 2 dOI",. na "venkla Pillnll com garagem
Cobeolura com 03 dorm, e .ulle
Ca~a rom 02 dOfT11116rlos1'0 bairro Orienlal
Casa oom 02 <lOfmll6rlos e garagem coberla no bairro Ouro Prelo ..
Casa com 02 dor",ilórlos e gmagem no Bairro SamoAnl~nio .....
Casa com 02 do'mil6rlos e ~aragem nl>bairro Orielllol..
CnM cem' Ol <iormil6,ios e \'l"rôg,,'n próximo do l/)rum
Sala comercial na Avenida Flores da Cunha.
Saio coll"'J,ci"1 ni! Ru" emj'] ele''\010";1>"
Sala oom",ei,,1 nO"" pró,il",1 ,'o 110Sp;I,,1

Aparl"mPlllo I dorm, 5~m()~r",!~,,' .. , . ,,' .
Apmlamelllo l dorm. ccm ~dr",.€m ron~nci~"el,,~ Minha Cas" Minha VIda
Apar1~m€oIO 1 derm. com ,nO'lels 50bm!ldi,l" RS 145.000,00
Apalla'"",olo 1 (lormil6riú ê"rn ~lIr~gem ~ ~lpv;"IN RS 11:'0.000.00
Apaol~"'e"I') ~ no'm. con, C<,. I'" '''I.,mo.I''I:)" ~"rn ga"'pem RS 155,OOO.0l)
Ap"'l~n".n:;) ~ ó"n,. Cl)n,," R'; 17~.()IlO.QI)
!lpartafllPnlo 2 dorm. ~ \l~'"~ RS 25R.OOO.lJO

I" ;::~::;~;;:3;,','.:,~.:.~.~:..~~,~,:~,/~:; , ,. ~.~.1.1i;~i~::·
1Il1olJili',I:~;_a~,1iLd~-Rl!~ . , • ,- ,- .

• ~."' . .I.<-' •• :~", •. iJl,.u -"'" r
"CC

Diversos dpilrlalllenlQS. casas e
terrenos, ril1~nci:)l/cis. ou nào,

consulte!

3331-3243
98113-1536
99602-3785

~&B.
~. CRECI22604J

• CoIJ 3 dormi\Õ"ollluite) e ~õ"t"",.llJGllilada~ li Qu,rl", J. RUJTirddem~l

(9.SanIOAnllinioIRS100.000,OO
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Contagem Il"~gressivapa ra o IEnem
No próximo domingo (5) acontece a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que
irá abordar os temas de ciências humanas, linguagens e redação. A segunda e última parte do
teste será aplicada no dia 12, na qual as provas serão de matemática e ciências da natureza. A
estudante carazinhense, Julia Piletti, 20, irá participar do processo seletivo, para o qual vem se

preparando há cerca de três anos

Tradicional confraternização dos funcionários públicos municipais foi
márcada por anúru:io feito pelo prefeito

Servidores festejam doação da área da sede

rama festividade,ovice-prel'eito
Fernando Sant'A1U1a de Mora-
es, secrcl<Íriosde governo, dire-
tores, assessores. () presidcnte
da Cilrnnra EstcVDO De Lorcno
'" veré.-, ':ores. O ,.;illdic~1lt) de Ca-

('(i"';' :.lttl;JinlC' li., CU;11

a maior procura se dá pelos
cursos de maior valor. "O
mais procurado é medichm,
sempre o maior nümero de
inscritos. O curso de Direito.
é extremamente procurado
também, tanto no Prouni
quanto no Fies", explicou o
supervisor.
Para a coordenadora pe-

dag6gica da Unopar, Marí-
lia Rodrigues, o Enem é um
divisor de águas, 110 qual o
aluno vai preparado e faz ,o
teste para analisar o seu co-
nhecimento. "O Enem vem
para selecionar, é um com-
plemento e nós acreditamos
que seja indispensável para
anaJisar a qualidade de ensi-
no dos estudantes", refletiu a
coordenadora, que salienta
que os cursos mais procura-
dos na instituição são os de
administração, recursos 1m-
manos, pedagogia e logísti-
cas.

., '1't11'11Ic,

prefeito, na ocasifio. Em nomc
dos colegüs, Chico agradeceu
no prcfc'ito c lembrou que no
ano :~<l.s~,nJo<lind,l duranle n
pll.iu~ :~k_itora.l, ,; :,inl!icato fel:
a no: .,J~!ic,\-GO i:' ., dois cantE

~ se aluno", ressaltou Neckel,
c que acredita que as bols~si de estudo levam em conta o
::_~desedmpenho acadêmico do
-:: estu ante e a nota do Enem! influencia, pois o aluno deve
~ estar sempre buscando opor-
tunidade de melhorar seu
desempenho. "O aluno deve
estar inserido em todas as
edições do Enem, mesmo já
estando na graduação, pois
quanto maior a nota alcança-
da, melhores as chances no
futuro, na busca de oportu-
nidades", complementou o
supeIVisor.
Quem faz a distribuição

das vagas dos alunos prove-
nientes do Exame nas uni-
versida . 'l, é o Ministério da
Educaç~.v; realizado por pro-
gramas, "I Prouni 50, Prouni
100 ou ies. De acordo com
Neckel, os cursos, de uma
forma geral, oferecem vagas
de forma uniforme, porém,

Um almoço de confraterniza-
ção. organizado pelo Sindicato
dos Servidores Püblicos Muni-
cipais, no CfG Rincão Serrano
Ill<U.COtl o Dia do Servidor PÚ-
blico, comemorado sábado (20)
de outubro. A programação se
estendeu dunmtc todo sába-
do, contou com muitas atra-
çücs, incluindo e~pilçode lazer
com brinquedos inflií.veispara
as crianças, sorteio de muitos
blindes e um momemo espe-
cial que deixou a comemoraç{io
ainda mais alegre.
O prefeito Milton Schmil7.

estregou ao presidente do Sin-
dicato , Luiz Claudiomiro de
Quadros, o Chico,o documcllto
que oficializa a doação da <lrca
o'nde ntuaJmente existe ~1sede
elaentiJade, no bairro VilaHíC<I.
Até então, o Sindicato contuvll
:lté o m01l1Cnlo SOIl1elltC ccrn

n cC'c!ência dn !L'C,l!. ";\ do;,~'0':
de!';s;} ,írca c 11101 conlpro; ',j~'

sn qlll~aS.'>llrn!lHO;:: e qL1f~ ,!t'

,'~1(, Cf 11~';nlí,i "1':'1 ,H"

sam no curso de ensino su-
perior. "Cada vez mais temos
programas que levam em
consideração a nota do Enem
para se classificar. Essa nota
vai influenciar a vida des-

Júlia sonha em cursar medicina

('~ --- ~h,C' '"{ç

,-",-.l-

estudos em alguma fa~..,dda-
de particular", ressaltou a es-
tudante que diz ter uo )Oa

expectativa. "O nervosismo
é inevitável, mas estou bem
confiante, afinal, tive bastan-
te tempo para me preparar",
frisou Julia.

VAGAS
Os resultados das, provas

do Exame podem ser usados
em processos seletivos para
vagas no ensino superior,
através do Sistema de Sele-
çüo Unificada (Sisu), pura
bolsas de estudo em univcr-
sidmles privadas, pelo Pro-
grama Universidade Para To-
dos (I)wuni) e p<lra'conseguh
financiamento pelo Fundo
de Filwnciamenlo Estudantil
(Fies).
De ncordo com () Supervi-

sor dl' Programas Püblicos e
Institucionais da Universida-
de de Pa~so Fundo, Clodoal-
do Nec:kcl,ü Enem nunca foi
lão importante e imprescin-
dível para os jOV,C'llS que pen-

Thales Fragozo da Rosa
OAB.RS 92,052

ALBERTO G.GIARETTA ADVOGADOS ASSOe. S/S
OAB-RS 5.026 --------

Alberto G. Gi~retta
OAB-RS 13,511

Isabella WestphaJen
isab el1a@diariodamanha.

net

Atualmente o Enem é uma
das principais portas de en-
trada para o ensino superior,
principalmente nas faculda-
des federais, pois algumas
tem o Exame como o úni-
co método de ingresso, não
utilizando mais a prova do
vestibular como opção. Para
Julia, o Enem representa uma
oportunidade de cursar me-
dicina em alguma universi-
dade federal ou, por melo de
bolsa estudantil em uma ins-
tituição particular. "Já faz em
torno de três anos que venho
estudando. Comecei fazendo
cursinho, que foi fundamen-
tal para ter uma boa base dos
conteúdos, principalmente
os que não são trabalhados
no ensino médio", explicou a •
estudante sobre a forma que
vem se preparando para ob-
ter uma boa nota no proces-
so. "Depois fiz algumas aulas
particulares das matérias que
eu tinha maior dificuldade e
nos últimos tempos tenho re-
visado o conteúdo em casa",
complementou a jovem.
A estudante chegou a cur-

sar fisioterapia', porém, deci-
diu parar e focar nos estudos
para o novo CllrSO, que é Ulll

dos mais disputados, tanto
nas universidades fedcwis
quanto !las particulares. Pura
Júlia, o El1em tornou.sc uma
das principais pOlias de en-
trada para o ensino superior.
uÉ importante a preparação
porque a mnioria das uni-
versidade federais adotou
como üniciJ forma de in-
gresso. Além disso, LIma boa
nota pode garantir holsa de
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Bombeiros retomam hoje buscas por Verno Leonhardt
Empresário desapareceu nas águas da barragem de Ernestina na madrugada de domingo (29)

ao cair de sua lancha. Ontem (30), além dos mergulhadores dos bombeiros, amigos de
Leonhardt auxiliaram nas buscas com barcos e moto aquática

Empresário está desaparecido desde a madrugada de domingo (29)

Redação Cnrazinho
redacao.carazinho@diario-

damanha.net

Os bombeiros de Passo Fun-
do encerram ontem (30), sem
êxito, o segundo diade mergu-
lhos na tentativa de localizar o
empresário Vemo Leonhardt,
que desapareceu na~ águas da
barragem de Erncstina depois
de ter caído de sua lancha por
volta da meia noite de sábado
(28) para domingo (29). Os tra-
balhos se caneen tram em uma
área localizada a cerca de 1,5
milmctros da margem da bar-
ragem entre os municípios de
Ernestina e Nicolau Verguei~
1"0. As buscas serão retomadas
hoje e terão reforço de um he-
licóptero alugado pela ramOia
do empresário.

Verno leonhardt é sócio pro-
prietário da Rede Boa Vista
de Supermercados e Postos

de Combustíveis

Os Bombeiros de Passo Fundo
~ foram chamado..<;pouco depois

do acidente para resgatar pes-
soas que estavam em uma em-
barcação. O chamaI ;'eito aos
bombeiros inicialmente indlca-
vaquewnalanchae...- .. 'Saderi-
va nas águas da barrueõeme lUl1
homem tinha cardo nas águas.
Ainda no fim de semana, em en-
trevista a Rádio Diário AM760, o
soldado ClUlha, que faz parte da
equipe que realiza as buscas, re-
latou que os bombeiros não tem
referência sobre o local exato em
que o empresário teria caído da
embarcação. O militar revelou
que ainda durante a madruga-
da de domingo (29), wna das

vítimas resgatadas encaminhou
aos bombeiros por meio de um
aplicativo de celular o ponto de
localização em que estavam, e
é a partir deste ponto mapeado
em GPSé que os mergulhadores
concentrwl1 suas buscas.
Cunha explicou, no entanto,

que pelo relato das pessoas res-
gatadas, quando o empresário
caiu, a lancha contInuou em
movimento por alguns metros
até que conseguissem pará-Ia
Mesmo após o motor ser des-
ligado a embarcação ficou a
deriva por cerca de duas horas
pois não tinha sido ancorndu, e
ninguém a bordo sabia conduzi-
-la. Como não se sabe a que ve-

locidade a embarcação estava
no momento do acidente e a
úistância percorrida por esta,
tal idiçé10dificulta o mapea-
me•••o de uma área especifica
para os mergulhos.
( lilitar relatou que, além

do empresário, uma jovem
também caiu na água durante
o episódio, porém esta conse-
guiu chegar até a embarcação.
Além dela, outras cinco pessoas
teriam sido resgatadas e todas
passam bem. Seriam dois ho.
mens e três mulheres.
O local onde os mergulhos se

concentram ternentre 15 e 20
metros de profundidade. Se-
gundo os bombeiros o local tem

águas bastante turvas e com
muitos gaJhos. Nesta segunda,
somaram-se as buscas amigos
do empres~Í1ioque percorrem
as águas da barragem com três
motos aquáticas e um barco.
Um deles é o empresário Renato
Weber que relata que se tem a
esperança de que Leonhardt te-
nha conseguido chegar às mar-
gens da barragem. "Nossa espe-
rança é de encontrá-lo com vida.
Temos este sentimento de que
ele tenha conseguido chegar a
alb'l.t1l1atias margens e esteja es-
perando por resgate. Ele estava
sem telefone", comenta Weber.
T~mlbém confonne os bom-

beiros, o movimento das em-
barcações nas ~iguas a agitam,
c considerando a llipótese de
afogamento, tal fato poderia
movimentar o corpo fazendo-o
emergir. Na tarde de ontem (30),
um policial lotado na Delegacia
de Polida Civil de Emestln8 es-
teve no local conversando com
os Bombeiros e com um dos
homens que estava na embar-
cação no momento do aciúente.
Ascircunstãndas que o epJs6dio
ocorreu ainda não estão esdare-
cidas.
O fato foi registrado na De.

legada de PoUda de Emestina
como acidente náutico. Wemo
Ll.'Onhardt(42) é sócio propric-
lúrio tla Hetle Boa Vista de Su-
permercados e Postos de Com.
bustfveis. Ele tem dois filhos, e
tClia adquirido a lancha recen-
temente.

_' IMOBILIÁRIO

. RS 100.000,00

RS 400,00
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." •. RSG50,OO
.. RS 100,00
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. R';25~(\OOJ:lO !

... FiS 285.l'OU.l1ll ,
R$ 3M' r~o.o~I
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Locação
Oui~n"l" n~ Avenkl~ Flor,," lI~ Ç,,"lm.
Qlli~nele incluso ÓgIlA.I", C ccnd'ln,ln"=,
Apart~man"lo , oorm. ~e'" gJ';l~()m
flpartamentn 1 dOlm com g"r~g,'m
Arartamento 1 doom rom 'l~rallem n elevador
Aparl!<menln 2 dotn', de (renle sem garagem
Ap"rtam"nlo 2 dorm. na ,w~nid" Palrin WIO 9"rag"m.
Coberlur" com 03 d",m, ,,~oll ••
Casa oom 02 donnitÓflos nOba;lfo O",mt,,1
Cos~ oom 02 dormitórios e g"raoem cobe,lo no b"irro OI.Iro Preto ...
Casa com 02 dOfmilórlos e g"'''gem no S,."oo SanloAnlOnlo ....
Ca5a com 02 do<mllOrlos e garagem no baltlo Oriontel...
Caso com 03 do(milórlos a 9ar~gem pró ,imo lIo lórum
Sala oom"rc;,,1 na Avenldn Floresllo Cunha.
Sal~ OOfPordr.1M Roa S~rli" '1<.,\nlo~inn
Sala oomercral no •.•••pr6X;""1 ao 1105pilal

Venda

Diversos aparlamenlos, CilSilSe
terrenos, rin;mci;iveis ou não,

consulte!

3331-3243
98113-1536
99602-3785

~~~
~. CRECI 22604J

:';;'?~:<"~~'tj,1e:Tiíí#'í't2Çt'l,lfwtrr-d: -.,;;;; ;iC VENDA ~ LOCAÇAO • FINANCIAMENTO
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Apartomenlo I dOlm. senl ~~"g~nf
Apalla"'enlo ~ dorm. cc'" \I~",~~m ('''J''d;\vp; nLlMinha Cos" Minha V,da
ApartamenlO 1 dorm. com ",;,'/pis "obmmlld~
Apartam~"',, 1 dormll6rlç ç~", ~~r~~~m" ~'''V'''!nr, .
Ap"rlam~nh, 2 dorm. r,om c'; r'E'~ ,çl ..m~+I.~ e ,'."" gam~em
Apllrla",~"t'J;' dOm" cor" c
I\r~rlem~nto 2 dmm. e \Ic'''<'~
fll.'arl~m~"I., 2 do"". e t: __",.
l\paflam~"lo 2 ~orm n",.

! ':I'~::~~,~nE~~""j<1:,'~'._,~:"
I hUll!Jii:. ,iJ '_[1~J! L~i!~ - Rua i
I U<O" ,"",!J.. ".' ~,.ill:,')..-.,. .:' .,~.-
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no Ginásio da Fundescar,
com outros quatro confron-
tos: Sem Limites x Penarol,
Meninos da VUa x Os Cana~
lhas, Los Gualpecas x Ibls
e Construtora lopp e River
Plate.
Já no sábado (4) tem Los

Hermanos x Los Cuapos, ln~
dependente x Quem Chuta
Busca, 220 Volts x Os Garas
da Solda e Construtora 10-
sué/CG Acabamentos x Os
Mercenários.

Sábado (28) ocorreu a se-
gunda rodada da 10 Copa
Carazlnho de Futsal. Quatro
Jogos foram disputados e no
primeiro deles o Penarol fez
4x2 no Los Guapos. Depois
Os Canalhas empataram
com o Quem Chuta Busca
em 3x3. lbis e Os Caras da
Solda empataram em 2x2 e
o River Plate perdeu para Os
Mercenários de 5x2.
A terceira rodada será hoje

(31), a partir das 19h30min,

A quinta edição da Copa Diário, promovidn pela Rádio Diário
AM780Khz em parcería com o Sesc e apoio do Sindicato dos Co~
merciários e do SindiLojas inicia nesta quarta-feira (1°). Serão
três duelos masculinos e um feminino. O jogo de abertura será
entre João de Barro/Baila Pizzaria x Regional Diesel. Depois tem
K~lOx Nonno Fiorello/RM Tatto (feminino), seguido de E-Jurl~
Escritório de Advocacia X PVCombustíveis e, por fim, Ibis/Fun.
descar x Motéis Paradiso/Viccenzo's .
Os jogos serão disputados sempre às segundns, quartas e sexo

tas~feiras, com início da primeira partida às 19h1Smin. Na pri.
meira fase, as rodadas acontecem sempre com quatro jogos. Esl~
'edição terá 23 equipes, 16masculinos e sete femininos. O encer
ramento está previsto para o dia 24 de novembro.

Os Canalhas

Copa Diário inicia nesta quarta

Terça ~feira, 31.10.2017, Carazlnho

Palestra perde para o João Emilio

Sábado foi dia de rodada da
Copa Fundescar

Ginásio da entidade recebeu os quatro jogos da
segunda rodada

~:'(ãb.aiío'''~~
..~OOMOS .
'VAL-QMSDOsac.~
,Ilo_ •••••••• -- •••••••••• %...-.
~~~~~~ ..~ ..'(.'lI .. 't¥.Rê

--~i\\l~~ Mpw.,~-.:,.-:\'A& __ "";'''~.

Natália Motta venceu no feminino~~-

Mais de 100 competidores participaram
pedaladas por esporte ou lazer.
O autônomo Airton Foltz, 54

unos, participou pela segunda
vez da maratona. "Faço parte
de um grupo de amigos que
pedala pelo menos 20 qlÚ~
lômetros todos os sábados.
Além de um esporte é wn la-
zer pedalar," salienta Foltz. O
mecânico André Carvalho, 43
anos, estreou na competição.
"Também aproveito os finais
de semana para praticar o es~
porte," disse. A professora de
educação física Rafaela Almei~
da, 33 anos, veio da cidade de
Passo Fundo para participar.
Ela estava acompanhada da
mãe, Claudia Almeida, 53 anos,
que já pratica ciclismo a mais
tempo.

inscritos.
Segwldo o técnico de espor.

tes do Sesc, Cássio Rauber, a
competição recebeu atletas
com idades de 16 a 73 unos,
divididos em nove r ..tegorias.
Segundo o professOl,. )partici-
pantes percorreram trajeto em
direç.;'ioao parque' "cidade,
onde haviam trilhas'a serem
percorridas e na sequência
uma parte da estrada velha, que
liga Carazinho a Passo Fundo.
"Tudo foi muito bem organiza-
do e sinnlizado. A prova a(.on~
teceu dentro da normalidade,"
comentou Rauber, satisfeito

. . com a participação dos atletas.
'~~(;t'} O técnico também destacou
~-Es~o crescimento no número de;~R"'.pessoas que optam por praticar

• ~~,. ~ ~ >:'.,

Carazinhense Everson Assis Bil sesc
Camilo, que é ciclista profis.

sional, venceu a prova

1h37min. Na categoria fernl-
nina, Natália Motta, de Passo
Fundo concluiu o trajeto em
2h35min. O evento teve ainda
a participação de lUDgrupo de
ciclistas que percorreu 20 qui~
lômetros na categoria passeio.
Os participuntes com coloca.
ção de 1° a 3° lugares recebe-
rwn troféus e medalhas. Houve
ainda entrega de medalha de
participação aos 113 ciclistas

o Serviço Social do Comér~
cio de Carazinho - Sesc pro-
moveu na manhã de domin~
go (29) a II Maratona Sesc de
Mountain Bake, nas catego~
rias masculina e feminina. De
acordo com gerente local da
entidade, Giana Groth. partici-
purnm 113ciclistas de cidadcs
do estado gaúcho e de Santa
Catarina. "Eventos como o
promovido no final de semana
acnbam sendo inccntivndorcs
da prática esportiva com uso
de bicicletas. Em nossa cida-
de é possível percebermos um
aumento do número de pes-
soas praticantcs do ciclismo
como esporte e lazer", destnca
Giana. Segundo a gerente, este
ano houve mudunça no local
da largada, que aconteceu jun-
to à empresa Roos, próximo ao
trevo de acesso da BR386, em
direção ao Parque da Cidade.
O grande vencedor da com-

petição na categoria mascu-
lina elite foi o carazinhense
Everson Assis Camilo, que
percorreu os 47 da prova em.' -""'~IfíI. tlI!'~~..' "..'. ......'

t.. _ ',l... .' .
" .•.• j. I" •
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Competição que ocorreu em Carazinho atraiu atletas
até de outros estad~.' Carazinhense que é profissional

da modalidade foi vencedor geral

~ais de 1CC ciclistas pa rti ci pa m
da maratolnla do Sesc
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e dois centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(~L.'vJO GLOBAl... PUBLI C I D,;DE PF::OF'AGANDA UDA

Cópia do cheque nO: (),l1,/3 J 'l
Do Banco:. ---"g'--tr.-N-'-fl..\-"-'S~. "",-J) r ••..•A_~v\.-'V(.---,,~--;~, _



Dados do Credor.
N° Credor : 144343 CNPJ: 07001536000170

Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA

Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO

Município : BENTO GONÇALVES-RS CEP:

Banco/Ag./Conta : 748/0167-8/30334-8

Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

Órgão

Unidade

Função

Proj/Ativ

Dotação

Elemento

ORDEM DE PAGAMENTO N": 384495
DATA DE EMiSSÃO: 24/11/2017

120.000,00

Valor do Empenho

22849/2017

P~EFEIT(jRA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitu ra@carazinho.rs.gov.br
87.613.535"/0001-16

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

: 01 - GABINETE DA SECRETARIA

: 04 - ADMINISTRACAO

: 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

: 02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001

: 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

L

_R_e_cu_rs_O__ 1_-_L_IV_R_E ---l1 EmpenhoN"Processo

Dados da Ordem de Pagto.
ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 11.905,27 0,00 0,00 11.905,27

Ref. Nota Fiscal n': 1337, de 24/11/2017 11.905,27 0,00 0,00 11.905,27

TOTAL DA ORDEM 11.905,27

SALDO ANTERIOR 120.000,00

OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 108.094,73

OBSERVAÇÕES:
..;ontrato N° 171/2014. Processo Licitat6rio N° 004/2014 - Tomada de Preços 001/2014.
_Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

_Tenno Aditivo N° 137/2017 que prorroga a vigência de 29/11/2017 a 2710112018

_Empenho por Estimativa para o período de 29/11/2017 a 31/12/2017 conforme solicitação via Memorando N° 1112017 anexo.

Repasses

TOTAL 0,00

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 11.905,27

EMISSOR PAGUE-5E TESOURARIA

VISTO ORD~NADOR qA DESPESA

Adroaldo De Carli
S~tetãriodaFazenda

CODIGO BANCO:

BANCO:

N° CHEQUE:

J.?:>$~'3

G (IrN~ ')...j \ .

t
TESOUREIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

M M
Nome: EM / I-------------- 11i2011-1I-:mr--mm----muR1

nrvea,kympel :z,4.11.2017 13,18

mailto:ra@carazinho.rs.gov.br


MUNiCíPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/2

Número do RPS Número da nota

1337

Data da emissão da nota

13/11/2017 13:39:16

Data do fato gerador

13/11/201713:39:16

Código de verificação
UVOQZ7BXT

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD
Nome/Razão social:AL VO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70, Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celuiar:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 ,/ Inscrição municipal:

-P: 99500-000

vomplemento:

Município: Carazinho

E.mail:

UF:RS

Teiefone:

Inscrição estadual:

Celular:

ISSQtd Valor do serviço Base de cálculo ('lo)Valor unitário

____________ D._I_SGI3J.MINAÇÃODº~SERVI OS
Reembolso NF. 1149 • ReI. veiculação de mídia na revista
Contato VIP (Editora Contato Vip LIda MEl- Outubro/2017

600.0000 1,0000 600,0000 0,00x3,00= 0.00

Comissão ref. veiculação de midia na Revista Contato VIP - NF.
1149

150,0000 1,0000 150,0000 / 150,00x3,00 = 4,50

Reembolso NF. 063667 - ReI. veiculação de mídia no Jornal
Correio do Povo (Empresa Jornalistica Caldas Junior Ltda) -
Outubrol2017

2.300,0000 1,0000 2.300.0000 0,00x3,00= 0,00

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Correio do Povo.
NF.063667

"leembolso NF. 001.256 • Ref. veiculação de mídia no Jomal
arreio Regional (Francisco Campos' ME) - Outubro/2017

Comissão ref. veiculação de midia no Jornal Correio Regional -
NF. 0001.256

Reembolso NF. 6. ReI. veiculação de mídia no Jornal Tribuna
(Cernir José Aiberti -ME) - Outubrol2017

Comissão ref. veiculação de mldia no Jornal Tribuna - NF. 6

Reembolso NF. 4421 • ReI. veiculação de mídia no Rádio Diário
da Manhã (Antares Radiodifusão LIda) - Outubro12017

Comissão ref. veiculação de mídia na Rádio Diário da Manhã.
NF.4421

Reembolso NF. 1816 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Diário
da Manhã (Editora Esperança LTDA) - Outubro12017

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã.
NF.1816

575.0000 1,0000 575,0000 / 575,00x3,00 = 17,25

3.200,0000 1,0000 3.200,0000 0,00x3,00= 0,00

800,0000 1.0000 800.0000 I 800.00x3,00 = 24,00

1.440,0000 1,0000 1.440,0000 0,00x3,00= 0,00

360,0000 1,0000 360.0000 ,,- 360.00x3,00 = 10,80

10.000,0000 1,0000 10.000,0000 0,00x3,00 = 0,00

2.500,0000 1,0000 2.500,0000 / 2.500,00x3,00= 75,00

20.000,0000 1,0000 20.000,0000 0,00x3,00= 0,00

5.000,0000 5.000.00x3,00= 150,00

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


'MUNiCíPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 212

Número do RPS Número da nota
1337

Data da emissão da nota
13/11/201713:39:16

Data do fato gerador
13/11/201713:39:16

Código de verificação
UVOQZ7BXT

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEPo 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

": 99500-000

Complemento:

Municlpio: Carazinho

E-mail:

UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

Parceia Vencimento Tipo

1 20/11/2017 A prazo

Valor (R$)

46.784,22

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

RETEN ÕES FEDERAIS

PIS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 140,78

CSLL

R$ 0.00

Outras retenções

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 46.925,00 Valor liquido = R$ 46.784,22

Códigos dos serviços:
10.08 _Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

alor aproximado do tributo federal. R$1.262,28 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0.00%), municipal- R$ 264,66 (2,82%), com base na
Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Esta NFS~ foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto N° 7.131/2010.
ituação desta NFS~: Normal

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Valor ISS(R$)

281.55

Base de cálculo(R$)

9.385,00

Deduções(R$)

37.540,00

OUTRAS INFORMA ÕES

Desc. ineondicionado(R$)

0,00

Desc. condicionado(R$)

0,00

mailto:dioneitramontina@pop.com.br
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COMPROVANTES DE
PAGAMENTO-

Julho/2017

Prefeitura de Carazinho

ALVO GLOBAL

REFERENTE NF.1303



•..• DIÁRIO DA MANHÃ
CARAZINHO

Carazinho-RS, 10 de agosto de 2017

RECIBO

Recebi de Alvo Global Publicidade e Propaganda a importância de R$6.016,00 (seis mil e

dezesseis reais) referente ao pagamento da NF 1646 Município de Carazinho - Anúncio Dia

do Cooperativismo, edição de 01 e 02/07/17

Att

(j



In.teme T....banking ----CA -IXA

Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banklng CAIXA

Page 1 of2

Banco Recebedor:

Pagador Final 1 Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

07.001.536/0001-70

ALVO GLOBAL PUBL PROP LTDA ME

3060/003/00001365-0

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original 1 Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

10497.6159406000.10004700001.2251437
72620000160000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104

00360305

FRANCISCO DE CAMPOS - ME

FRANCISCO DE CAMPOS - ME

89.785.638/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZI

87.613.535/0001-16

ALVO GLOBAL PUBL PROP LTDA ME

07.001.536/0001-70

Data do Vencimento:

Data de Efetivação I Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R$):

IOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):

Valor Calculado (R$):

Valor Pago (R$):

25/08/2017

24/08/2017

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

1.600,00

Data/hora da operação: 24/08/201713:28:06

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_ nova _cobranca. processa 24/08/2017



Reclamações e Sugestões

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA
DISQUE CAIXA

OUVIDORIA

08007260101

08007257474

Beneficiário

FRANCISCO DE CAMPOS - ME

Endereço do Beneficiário
R PEDRO FLECK 185,-CENTRO/NAO ME TOQUE

CPF/CNPJ

089.785.638/0001-99

UF
RS

www.caixa.Qov.br
Agência/Código do Cedente

0594/761590

CEP

99470000

Pagador/Avalista

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZI

Endereço do Pagador
AV. FLORES DA CUNHA,1264,-CENTRO/CARAZINHO

Data do Documento
21/08/2017

N' do Documento
12251

Data do Processamento
1/08/2017

Nosso Número
14000000000012251-9

CPF/CNPJ
87.613.535/0001-16

UF CEP
RS 9500-000

CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

PARA EMISSAO DE 2. VIA ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATIÕO VALOR LIMITE

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Vencimento
25/08/2017

Agência/Código do Cedente
0594/761590

Nosso Número
14000000000012251-9

(:) Valor do Documento
R$1.600,OO

(-) Desconto

R$ 1.600,00

Valor do Documento

PF/CNPJ
89.785.638/0001-99

Data de Processamento
1/08/2017

10497.61594 06000.100047 00001.225143772620000160000

Espécie

DM
Quantidade

R$

104-0

N' do Documento

12251

Quantidade

TEXTO DE RESPONSABILIDADE 00 ceDENTE
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

,ta do Documento

21/08/2017

Moeda

Uso do Banco

Beneficiário
FRANCISCO DE CAMPOS - ME

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(:) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADElUF/CEP:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZI
V. FLORES DA CUNHA,1264.-CENTRO/CARAZINHO

SACADOR/AVALISTA:

I ~II~IIIIIm IIIHIIIIIIII mlllllUlllllllllUI

87.613.535/0001-16
RS 99500-000

http://www.caixa.Qov.br


•. DIÁRIO DA MANHÃ
C.ARAZINHO

Carazinho-RS, 10 de agosto de 2017

RECIBO

Recebi de Alvo Global Publicidade e Propaganda a importância de R$4.4BO,00(quatro mil
quatrocentos e oitenta reais) referente ao pagamento da NF 1654 Município de Carazinho -

Anúncio Dia do Colono e do Motorista edição de 25/07/17

Att



************************************************BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO
************************************************PARA AGENCIA: 0170 CONTA: 19.008659.0-8

NOME FAVORECIOO: RAOIO E TV GAZETA CARAZIN
DATA: 24/08/2017
AGENCIA/CASH: 0130/2001
NUMERO ENVELOPE:
VALOR DEPOSITO EM CHEQUE:
DATA LANCAMENTO:

2.592.925.149
626.00

24/08/2017

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR APURADO

NO BANCO. CASO EXISTA OIVERGENCIA COM O
VALOR INFORMADO.

- -- - -- _.- _.-- o -----------------

-------- --- -_.~--------- -- ------ ------------ -----

------_ ..._------_&._---------- ---- ------------------

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



H***H~*H' HHHH' HH *H' '* HHHH*,*HHH
BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

*******~************' ************************'*'
PARA ~GENCIA: 0170 CONTA: 06.137525.0-5
NOME FAV@EClOO: VISAO CARAZINHENSE EOICAO

~ ,,~~!,.-'h '.,'..,

DATA: 25/06/2011
AGENC IA/CASH: 110Q/200í"
NUMERO ENVELOPE:
VALOR DEPOS no EM CHEQLIE:
DATA LANCAMENTO:

2.5QQ.275.MI
1.600.00

25/06/2011

OPE~'ACAO SUJEITA A CONF IRMACAO.
o OEPosm SERA EFE1UA[IO PELO VALOR APURADO

NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA COM O
VALOR INFORMADO.

- __ •• _. __ ~ •• __ •• - _0.0 _.~_ • -_ •• - •••• - •••• - .'- -- o - •• - _ •••• _ •• ,~_.~.- ,-

- __ o• - - - _. •• __ •• __ •• - --- ••• ' •• - o,., •. ~ .----.-.~- •• -

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0600-646.1515
OUVIDORIA: 0B00-64Q.2200



Inter_neT_B an-king CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA

Page 1 of 1

Banco Recebedor:

Pagador Final/Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

07.001.536/0001-70

ALVO GLOBAL PUBL PROP LTDA ME

3060/003/00001365-0

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

código do Banco:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

74891.1171100430,00211304125,1910904
72620000072000

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

748

ALVO GLOBAL PUBL PROP LTDA ME

07,001.536/0001-70

Data do Vencimento:

Data de Efetivação / Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R$):

IOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):

Valor Calculado (R$):

Valor Pago (R$):

25/08/2017

24/08/2017

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

720,00

Data/hora da operação: 24/08/201713:30:03

Código da operação:

Chave de segurança:

36140382

51HA3J1QT324EFXJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SACCAIXA: 08007260101
Pessoascom deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 08007257474
Help Desk CAIXA: 08007260104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIlBC/imprime_bloqueto _nova _cobranca. processa 24/08/2017



RADIO MAGIA LTDA - CNPJ: 02.411.935/0001-96~-_ .. _'--_ ... __ ._ .•. ---- .. ---"--'."-'. __ ..._ .._- .- _ ..' - _.-_-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO. CNPJ: 87.613.535/0001-16
0ii•.."'0õãmiii., - .. ~. "'. """"""' ' '--- r~---------_..----r o05/08/2017 698
Reé8bI éirioS)obl uBtodecobrançacomas
ca~IIICas des~ta!l nesleCorTlllOllante deEntrega

Comprovante de Entrega

::~~'""""'''''' 25/08/
2017

10211.04.12519

17/100430-0

720,00

Recibo do Pagador

,~" 25/08/2017 !
""""",,,,",,,,""- I

_ 0211:°4::12519-....."
171100430-0

R$ 720,00

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

. RADlO MAGIA LTDA - CNPJ: 02.411.935/0001-96

rÕ5/ô8t20-;-71~~-';'~-------~--1::Il><--r~;:- - ]~~~~~~--
1,_ .';~_~ ==-_, 0_"" ' _.M_•••~~~~~ :_":" =_=-~=~=_(,o-<~,__
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.5%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.15.

: P3gxh

, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 87.613.535/0001-16
: AV FLORES DA CUNHA .1264
, CARAZINHO RS - 99500-000

0211.04.12519

171100430-0

R$ 720,00

N
••...

"'-
REAL

~'lSir:redi748-X I 74891.1171100430.00211304125.191090472620000072000

! ,,;:;,;~oL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI 25/08/2017 I
hii~--" ..-.------~ -_ ..- - ,,--~---,---. ..-.---.----.-.- ,-_..,_. -----.-.- _.-._- ... -----.' ._...'- -----'-"
i RADIO MAGIA LTOA. CNPJ: 02.411.935/0001.96
t);tlldoOocumerto N"í:Ii)Oiiiiiiiio •. ---- ._ .. _._..__ .... _ ... - ~,..

05/08/2017 698 DMI

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.5%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA OlARIA DE R$ 0,15.

(.l"",,,~

FICHA DE COMPENSAÇÃO

'~-- -_ ..._._-_._._._ .. -_.- -------_ .._ •... - . - ._ ... _- ._ ... _.'""

, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO. CNPJ: 87.613.535/0001.16
, AV FLORES DA CUNHA -1264
, CARAZINHO RS • 99500-000
i~!"YllÕIlUl

~~IIII~IIIII~mm11mI~II~ImII~II~IIIII~II~III~III

It'id.~~
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I
.. 1 . .1



, .

Carazinho-RS, 10 de agosto de 2017.

RECIBO

Recebi de Alvo Global a importância de R$3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais)

referente a o pagamento NF4282 - Prefeitura M~nicipal de Carazinho, autorização 5388-

Colo",eMolo"~, L ~J

~, <,{~~ ,•.,""~"



--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-------------

Dados do Credor:
N° Credor : 144343 CNPJ: 07001536000170
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTOA

Endereço : VITORIA
Munlciplo : BENTO GONCALVES-RS CEP:
Banco/Ag./Conta : 748/ 0167-8/30334-8
Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

Órgão
Unidade
Função
Proj/Atlv
Dotação
Elemento

100.000,00
Valor do Empenho

8980/2017

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 36£743
DATA DE EMiSSÃO: 22/06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura(âlcarazinho .rs.gov. br
87.613.535'/0001-16

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
01 - GABINETE DA SECRETARIA
04 - ADMINISTRACAO
2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

: 02.01,04.122.0030.2170.3339039000000,0001
: 3.3.9,0.39.00,08,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

L

_R_e_c_u_rs_o__ 1_- _L1_V_R_E --l1 Empenho N"Processo .

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULAOO PAGO SALDO

3339039920000 SERVICOS OE PUBLlCIOAOE INSTITUCIONAL 5,043,60 0,00 0,00 5,043,60

Ref. Nota Fiscal n': 1280, de 07/06/2017 5.043,60 0,00 0.00 5.043,60

TOTAL DA ORDEM 5.043,60

SALDO ANTERIOR 84.510,51

OUTRAS ORDENS 15.489,49

VALOR RESTANTE 79.466,91

OBSERVAÇÕES:
.~ontrato N' 177/2014 - Processo Licitat6rio N' 004/2014 - Tomada de Preços 00112014.

1 -Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas áreas de propaganda, promoção, merchandlslng e eventos.

i -Termo Aditivo N' 044/2017 que prorroga a vigência de 03/04/2017 a 01/06/2017

; ;t _ Empenho por Estimativa para o perlodo de 03/04/2017 a 01106/2017 conforme solicitação e impacto orçamentário anexo.

Ref maio/20 17

,

Repasses Dados das Retenções

50 IRRF - PREST SERV TERC - EXECIINDI - PRO 15,18

. '

-'
f TOTAL 15,18

TOTAL 0,00 LlaUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 5.028,42

l:

N. CHEQUE .lJ \a J.,~ 1--

EMISSOR

VISTO

/ PAGUE-SE

/ CODIGO BANCO:

BANCO:

TESOURARIA

..l~5i')

~ I\-NiX S,J \. llAM:-.

Adroaldo De Carli
Sscretario da Fazenda

I ,
-----~S'ÔüREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARA2INHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECiFiCADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$

CREDOR

1- via
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO
54-33312699
prefeitu ra@carazinho.rs.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO N":
DATA DE EMiSSÃO:

EMPENHO:

027344
22/06/2017
898012017

L1cltaçlo : TOMADA DE PREÇO
239.333~3

159.866,52

100.000,00

Saldo Anterior

79.466,91

50.000,00

Valor Anulado

Dados do Credor:
NOCredor : 144343 CNPJ: 07.001.536/0001-70
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA l TOA
Endereço : VITORIA
Munlcipio : BENTO GONCAlVES- CEP: 95700000
Banco/Ag./Conta : 748/ 0167-8/30334-8

I
Valor Empenhado

SECo EMP. N"443739

I Valor Orçado
3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

: 1 - LIVRE

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
: 01 - GABINETE DA SECRETARIA
04 - ADMINISTRACAO

2170 - DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL

Recurso

ProJ/Atlv

Rubrica

Orglo
Unidade
Funçlo

QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.9.0.39.92,00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

O
100.000,00 79.466,91

SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08S.: Contrato N° 177/2014 - Processo Llcitatório N° 004/2014 - Tomada de Preços 001/2014.
_Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas áreas de
propaganda, promoção, merchandislng e eventos.
_Termo Aditivo N° 044/2017 que prorroga a vigência de 03/04/2017 a 01/06/2017
_ Empenho por Estimativa para o perlodo de 03/04/2017801/06/2017 conforme solicitação e impacto orçamentário

anexo.
SOLICITAÇÃO: 27344

MOTIVO:
Término do Empenho.

DESTINO:
TOTAL 79.466,91

mailto:ra@carazinho.rs.gov.br


100.000,00

VALOR TOTAL

100.000,00

VALOR UNITÁRIO

100.000,00

PROCESSO DE COMPRA N' 000000

AUTORIZAÇAo N' 321776

NOTA DE EMPENHO N°:
DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

Valor Empenhado

Dados do Credor.
ND Credor : 144343 CNPJ: 07.001.536/0001-70
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA
Endereço : VITORIA, 255
Munlclplo : BENTO GONCALVES-RS CEP: 95700000
Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

SEQ. DO EMPENHO N' 443739

PROC. ADMIN (PA) :

'--va_lo_r_o'_ça_d_o 5_0_.0_0_0,_0_0_11SaldoAnl.rior 259.866,52

I Saldo Atual 159.866,52

MATERIAL OU SERViÇO

.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(Contrato N' 17712014 - Processo L1cltalórlo N' 004/2014 - Tomada de Preços 00112014.
_Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas áreas de
propaganda, promoçao, merchandlslng e eventos.
_Termo Aditivo N' 044/2017 que prorroga a vigência de 03/04/2017 a 01/06/2017
_ Empenho por Estimativa para o penado de 03/04/2017 a 01/06/2017 conforme solicitação e impacto orçamentérlo
anexo.) - (Unidade: UNIDADE)

QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO
54-33312699
prefaltura@carazlnho.rs.gov.br
87.613.535/0001-16

Órgão 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
Unidade 01 - GABINETE DA SECRETARIA
Função 04 - ADMINISTRACAO /
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0030 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Prol/Atlv 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE ~

Reduzido : 6 /
Licitação :
Modalidade de Licitação: 001/2014 - TOMADA DE PREÇO
Caracterlstlca Peculiar 000 - NÃO SE APLICA

RESUMO: Contrato N'177/2014 - Procasso L1cltatórlo N' 00412014 - Tomada de Praças 001/2014 .. - Valor referente contratação
de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestaçAo de serviços nas áreas de propaganda, promoção, merchandlslng e
'vantos .. - Termo Aditivo N' 044/2017 que prorroga a vigência de 03104/2017 a 01/06/2017. - Empanho por Estimativa para o
..• rlodo de 03/04/2017 a 01/0612017 conforma solicitação e Impacto orçamentérlo anexo ..

CHEQUE N°

BANCO W
DOCUMENTO N°

TOTAL

TESOURARIA

DATA

TESOUREIRO

100.000,00

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$
EM / /___ EM . , _

CREDOR

Emissor: marco,almB/da Data: 24105Iflbti: 13:40:16

mailto:prefaltura@carazlnho.rs.gov.br


1°

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 04412017

Origem: Processo Llcltatórlo n° 00412014.Tomada de Preços nO001/2014. Contrato nO177/2014.

CONTRATANTE: MUNIClplO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurldica de Direito Público Interno. Inscrito
no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha. número 1264, Centro. CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmlu, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.
CONTRATADA: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, Inscrita no CNPJ nO
07.001.536/0001-70, estabelecida na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, número 144, sala
301A, Cidade Alta. na cidade de Bento Gonçalves/RS, CEP 95.700-000, telefone (54) 3452-6446/ (54)
9 8418-0267. e-mail allandro@alyogloba!.com.br.atravésdeseurepresentantelegal.sr.Allandro
Joio Consoll. Inscrito no CPF sob nO955.591.080-49.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO177/2014 tem por finalidade a prorrogaçao do
prazo. com fulcro no artigo 57. 11, da Lei Federal nO8.666/93. conforme Memorando N° 046/2017
emitido pela Secretaria Geral do Governo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação do prazo em 60 (sessenta) dias. a

contar de seu vencimento, iniciando em 03/04/2017 e finalizando em 01/06/2017.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente TermoAditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazlnho (RS). 31 de março de 2017.

DA
ALVO GLOBAL P LIC AOE E PROPAGANDA

LTr-ME

PRE~É,iüRÂMuM'C\f'A\.
Df CI\M1\NIiO

, 3 -.9R 16\1

COMTA8'UOADE

Aditivo nO 04412017
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1_.CONTRATO N° 17712014
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DIRETORIA DE LICITAÇÕES ,61)

Origem: Processo Licltat6r10nO00412014.
Tomada de PreÇOsnO00112014.

O Munlclplo de CarazlnholRS. pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ sob n° 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, n° 1264. neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Renato SOss, CPF CPF 006.564.610-04. doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE e ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA
LTDA, CNPJ 07.001.536/0001-70 doravante denominada CONTRATADA, com sede na rua
Vitória, 255, sala 02, Bairro Botafogo, na cldade de Bento Gonçalves, CEP 95.700-000, através de
representante legal, Sr. Allandro Joio Consoli, CPF 955.591.080-49, fone (54) 8418-0267, e-maU:
allandro@alvoglobal.com.br, tem entre si, Justo e acertado, o que se contem nas cláusulas
seguintes e em conformidade com os dispositivos da Lei nO8.666/93, e legislação subseqoente.

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.O objeto do presente instrumento é a contratação de agência de publicidade e propaganda para
a prestação de serviÇOSde publicidade nas áreas de propaganda, promoçlo, merchandising e
eventos, em consonência com o constante do Breaflng, Anexo VIII do edital de licitação nO

001/2014 e de acordo com os termos e condições do presente instrumento.

1.1 Os serviços compreendem:
a) Atividades de criação e produção de peças publicitárias gráficas, eletrônicas, digitais, vldeos,

avaliação e supervisão técnica junto aos fomecedores contratados e veiculação junto aos meios

de comunicação, desde que solicitados e autorizados pela Administração;
b) Assessoramento e apolo na execução de ações de promoção e patrocínios, relacionamento

com clientes, imprensa. poderes constituldos e acionistas;
Assessoramento no desenvolvimento de produtos e serviços;
d) Elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda, logotipos e de outros elementos

de propaganda visual;
e) Planejamento e montagem de estandes em feiras e exposições. e organização de eventos;

Nota: Todos os serviços serlo executados conforme a necessidade da Administração, com sua

prévia autorização por escrito. 4'

Contrato nO1n12014 Pég. I
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cLÁUSULA SEGUNDA - EXECUçAO DO CONTRATO
O objeto deste contrato dever ser executado diretamente pela CONTRATADA, nAo podendo

ser subempreitado, cedido ou sublocado, excetuado aquilo que nAo se inclua em sua
especialização, o que dependeré de prévia anuência da AdmlnlstraÇêo, por escrito, sem prejulzo

da responsabilidade da CONTRATADA pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
Na execução do objeto do presente contrato, envldará a CONTRATADA todo o empenho e

dedlcaÇêo necessários ao fieI e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados,

obrigando-se ainda, além das previstas neste instrumento ou dele decorrentes, s:
3.1 designar um profissional para representá-Ia junto ao Municlplo, promover o controle do
pessoal, respondendo perante a mesma, por todos os atos e fatos gerados ou provocados por sua

equipe,
3.2 Apresentar quinzenalmente, através de relatórios, as ações efetuadas, os valores despendidos

e o saldo restante do valor orçado para o perlodo (anual);
3.3 Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade.
3.4 Realizar _ com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de

terceiros _ todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordO com as

especificaçOes estipuladas pela CONTRATANTE.
3;6 Utilizar os profissionais Indicados para fins de comprovaÇêo da capacidade de atendimento
(Proposta Técnica da Tomada de Preços que deu origem a este ajuste) na elaboração dos
serviçoS objeto deste contrato, admitida sua substituição por profissionaiS de experiência

equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE.
3.6 Envidar esforçoS no sentido de obter as melhores condiçOes nas negociaçOes junto a terceiros
e transferir, Integralmente, a CONTRATANTE descontos especiais (além dos normais, previstos

em tabelas), bonlflcaçOes, reaplicaçOeS,prazos especiais de pagamento e outras vantagens.
3.7 Negociar sempre as melhores condiçl!les de preço, para os direitos autorais de imagem e som
de voz (atores e modelos) e sobre obras consagradas, nos casos de reutllizaçOes de peças

publicitárias da CONTRATANTE.
3.8 Fazer cotaçOes de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mlnlmo, três
propostas, com a IndlcaçAo da mais adequada pare sua execução, que poderá ou nlo ser
aprovado pela Adminlstraçlo, que a seu critério poderé realizar outros orçamentos.
3.9 Se nAo houver possibilidade de obter três propostas, a CONTRATADA deve apresentar as

justificativas pertinentes, por escrito.
3.10 Obter a aprovação prévia da CONTRATANTE, por escrito, para assumir despesas de

produçAo, veiculação e qualquer outra relacionada com este contrato.
3.11 Submeter a subordinação de terceiros, para a execução de serviços objeto deste contrato, à

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. <l ~
Contrato n01n12014
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3.12 Nesses casos, a CONTRATADA permanece com todas as suas responsabilidades

contratuais perante a CONTRATANTE.
3.13 A contrataçêo de serviços ou compra de material de empresa em que a CONTRATADA ou
seus funclonêrlOS tenham, direta ou indiretamente partlclpaçêo socletérla. ou qualquer vinculo
comerciai. somente poderé ser realizado apóS eomunicar a CONTRATANTE esse vinculo e obter

sua aprovaçAo.
3.14 Produzir, após a respectiva aprovaçêo do serviço pela CONTRATANTE. em formato digital.
uma cópia de spots e Jingles de rédlo. um fotolito e duas provas de fotolito de peças para revistas

ou Jomais.3.16 Orientar a produçAOe a impressAo das peças gráficas (folhetos. cartazes. mala..c.\ireta,etc)

aprovadas pela CONTRATANTE.
3.16 No casOde necessidade de segunda tiragem. a CONTRATANTE poderá, a seu critério. optar

pela contrataçêo Junto a terceiros. sob sua própria orientaçêo.
3.17 A quantidade de material a ser utlllzado na veleulaçAo só será definida após a aprovaçêo da
mldla pela CONTRATANTE e sua reproduçAo dar-se-é a partir das peças relacionadas no item

4.15.3.18 Tomar providências. imediatamente, em casos de alteraç6es. rejeiç6es, cancelamentos ou
interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação da CONTRATANTE, respeitadas as
obrigações contratuais jê assumidas com terceiros e os honorários da CONTRATADA pelos
serviços realizados até a data dessas ocorrências, desde que nAo causadas pela pr6pria

CONTRATADA ou por tarcelros por ela contratada.
3.19 S6 divulgar Informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato, que envolva

o nome da CONTRATANTE. mediante sua prévia e expressa autorização.
3.20 Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos dessbonsdores

noticiados que envolvam a CONTRATADA, Independentemente de solieltação.
3.21 NAo assumir na vigência deste contrato nenhum encargo de publicidade, promoçAo ou

comunlcaçAOde empresa concorrente da CONTRATANTE.
3.22 Submeter previamente a CONTRATANTE a eventual caução ou utillzaçAo deste contrato em

qualquer operaçAo financeira.
3.23 Manter, duranta a execuçAo do contrato, todas as condições de habllitaçAo exigidas na

Tomada de Preços que deu origem a este ajulte.
3.24 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais munleipais pertinentes e

responsabilizar-se por todos os prejulzoS decorrentes das infrações a que houver dado causa,
bem assim. quando for o caso, a legalidade estrangeira com relação a trabalhOS realizados ou

dlstribuldos no exterior.
3.25 Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relaçêo a seus funcionáriOSe, quando for o

caso, com relação a fUnclonêrios de terceiros contratadoS.
3.28 Assumir, com exclusMdsde, lodo< os Impostos e taxasQ7m de>lldosem _nela dO~

ContratonO 17712014 Pãg.3



objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à previdência Social, encargos

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fIZerem

necessérias ao cumprimento do objeto pactuado.
3.27 Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a Incidir sobre os serviços contratadOs.
3.28 Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem sendo

satisfeitos todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárioSe fiscais.
3.29 Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem
como responder por todos os efeitos desses contratos perante tercalros e a pr6pria

CONTRATANTE.
3.30 Em casos de subcontratação de terceiros para a execuçAo, total ou parcial, de serviços

estipulados neste Instrumento, exigir dos eventuais contratados, no que couber, as mesmas

condições do presente contrato.
3.31 Manter, por si, por seus prepostos e subcontratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer

dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da CONTRATANTE.
3.32 A InfraçAo a este dispositivo, Implicará a rescisão imediata deste contrato e sujeitará a
CONTRATADA às penas da Lei nO9.279, de 14.05.96, e às Indenizaç6eS das perdas e danos

previstas na legislação ordinária.
3.33 Responder perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais preJulzoS e danos

decorrentes de sua demora ou de sua omissllio, na conduçAo dos serviços de sua
responsabilidade, na veiculação de publicidade ou por erro seu em quaisquer serviços objeto

deste contrato
3.34 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboraçãOde
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para a

CONTRATANTE.
3.35 Responsabilizar-se pelos Onusresultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causado por culpa ou dolo de seUS empregados, prepostos elou
subcontratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiCiais que lhe venham a ser atribuldas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do

presente contrato.
3.36 Se houver açAo trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA adotará as
providências necessárias no sentido de preservar a CONTRATANTE e de mantê-Io a salvo de
reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o
conseguindo, se houver condenaçao, reembolsará a CONTRATANTE as Importâncias que esta
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo Improrrogável de dez dias úteis a contar da data do

efetivo pagamento.
3.37 Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislaçao de

proteçAOê propriedade ""iedUlIl, dlre\lOSde propriedede OUT autoral', raJaclonadoBcomr
Contrato 0"177/2014 Pég.4



os serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
Constituem obrlgaç()es da CONTRATANTE. além das demais previstas neste contrato ou

dele decorrentes:
4.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
4.2 Comunicar por escrito, à CONTRATADA. toda e qualquer orientaçãO acerca dos serviços,
excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados.

por escrito. no prazo de vinte quatro horas úteis;
4.3 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e Informaç()eS que se

fizerem necessários à execuçAo dos serviços;
4.4 proporcionar condições para a boa execuçãO dos serviços;
4.6 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no

cumprimento deste contrato;
4.6 Notificar a contratada por escrito com antecedência. sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.
4.7 Acompanhar e fiscalizar a execuçAo do contrato por melo de servidor especialmente

designado, nos termos do art. 67. da Lei nO8.666/93.
4.8 Solicitar, se julgar necessérlo, a apresentaçAo dos documentos comprobat6riOS do pagamento
de pessoal. do recolhimento dos encargos sociais, em especial do INSS e FGTS. e outros.

cLÁUSULA QUINTA - TRIBUTOS
6.1 Todos os tributos existentes na data da assinatura deste instrumento. correspondentes a
execução do mesmo, ou dele decorrentes, correrão unicamente por conta da CONTRATADA.
5.2 O Munlclplo somente aceitará a revisão de preços, em ocorrendo, criação, alteração de novos
tributos ou extinção dos tributos existentes, ap6s a data limite da apresentação da proposta,
desque que, comprovadamente, reflitam-se nos preços acordados, de acorelo com o disposto no

artigo 65, S 5°. da Lei n° 8.666/93 e legislaçAo complementar.

cLÁUSULA SEXTA-DESPESAS
6.1 A Licitante vencedora será responsável por todas as obrlgaç()es sociais de proteção aos seus
profissionais, bem como todas as despesas necassárias para a execução dos serviços
contratados, Incluindo despesas com deslocamento, estadia, alimentação, salários. encargos
sociais, previdenciários, comerciais. trabalhistas, equipamentos de proteção individuai e quaisquer
outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato,

isentando Integralmente o Municlpio;
6.2 Os funcionários da Licitante vencedora, serão diretamente subordinados a mesma. isentando

o Munlclplode todo e qualquer ônUS,compromisSOou resP0ne8T releclonede aos m_OS't
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cLÁUSULA SÉTIMA - VIGêNCIA
7.1. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.
7.2 A CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo. mediante acordo entre as
partes. na forma do artigo 57, Inc. 11, Lei 8.666/93. desde que observado o limite do valor da

modalidade da licitação.

CLÁUSULA OITAVA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1. A estimativa das despesas com a execução dos serviçoS serão cobertas por:

6102.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001
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8.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de. a seu critério. utilizar ou nlo a totalidade de verba

prevista. Art1- ~br't dA. 1.pJ ~~.,

cLÁUSULA NONA - FISCALlZAÇAO E ACEITAÇAo
9.1 A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o cumprimento

das espeeiflcaÇÕElS técnicas, podendo rejeitá-los. no todo ou em parte, quando nlo

corresponderem ao desejado ou especificado.
9.2 A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTEnlo desobriga a CONTRATADA de sua

responsabilidade quanto a sua perfeita execução.
9.3 A CONTRATADA, somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovação formal

da CONTRATANTE.
9.4 A nlo-aceleração de algum serviço, no todo ou em parte. nlo impllcerá a dilação do prazo de

entrega, salvo expressa concordêncla da CONTRATANTE.
9.5 A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer serviço, incluindo o

de veiculação. considerado nlo aceitável, no todo ou em parte, seja refeito ou reparado. a suas

expensas e nos prazos estipulados pela fiscalização.
9.6 A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus subcontratados nAo a
desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados.
9.7 A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a Irregularidades ou

falhas, nAo exime a CONTRATADA das responsabllldades determinadas neste contrato.
9.8 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização,

durante a vigência deste contrato, fornecendo Informações, propiciando o acesso à documentação
pertinente e aos serviçoS em execução e atendendo às exigências apresentadas pela fiscalização.
9.9 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE elou auditoria
externa por ela Indicada tenham acasso a todos os documentos que digam respeito aos serviçoS

prestados ao CONTRATANTE.
9.10 À CONTRATANTE 6 -- o acompanh.mentod. l'os oervIQoS objetO - t



contrato, juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA.
9.11 A CONTRATANTE poderá realizar trimestralmente. avaliação da qualidade do atendimento
do nlvel técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços da comunicáção sugeridos
pela CONTRATANTE. da diversificação dos serviços prestados e dos beneficios decorrentes da

polltlca de preços por ela praticada.
9.12 A avaliação trimestral será considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a necessidade
de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados; para decidir 80bre
a convenl6ncla de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato; para

fomecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declaraç6e8 sobre leu desempenho, a fim

de servir de prova de capacitação técnica em IIcitaç6es públicas.
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cLÁUSULA DÉCIMA - REMUNERAÇAO
10 Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma:
10.1 Pelos Honorários, 00% (zero por cento) referentes à produção de peças e materiaiS, cuja
distribuição nAo proporcione à CONTRATADA o desconto de agência concedido pelos veiculas de
divulgação de que trate o Item 13.1. incidentes sobre os custos comprovados e previamente
autorizadOSde serviços realizados por terceiros, com a efetiva intermediação da CONTRATADA.

O desconto fornecido na proposta comercial foi de 100% (cem por cento).
10.1.1 Esses honorários seria calculados sobre o preço liquido. assim entendido o preço
efetivamente faturado dele excluldo o valor dos Impostos. cujo recolhimento seja de competência

da CONTRATADA.
10.2 Pelos honoráriOs. 00% (zero por cento) incidentes sobre os custos comprovados e
previamente autorizados de outros serviços a serem realizados por terceiros, com a efetiva
intermediação da CONTRATADA, referentes, entre outros, ao desenvolvimento de pesquisas de
mercado e de opinião e de produtos e serviçoS referentes à organização de eventos e ao
planejamento e montagem de estendes em feiras e exposiç6es e aos demais serviços destinados
ao atendimento das necessidades de comunicação da CONTRATANTE. O desconto fomecido na

proposta comerciai foi de 100% (cem por cento).
10.2.1 Esses honorários seria calculados sobre o preço liquido. assim entendidO o preço
efetivamente faturado. dele excluldo o valor dos impostos cujo recolhimento seja de competência

da CONTRATADA.
10.3 Desconto de. no mlnimo. 70% (setenta por cento) a ser concedido ao Munlcipio sobre os
custos Internos dos trabalhos realizados pela própria CONTRATADA, baseado na tabela de

preços do Sindicato das Agênias de Propaganda do Rio Grande do Sul.
10.4 A CONTRATADA não fará jus a honorários ou a qualquer outra remuneração sobre os custos
de serviços realizados por terceiros referentes à produção de peças e materiais cuja distribuição

proporcione •• 1. o -'" de agênela concedido peloo valeuloo derot;lo. t



10.5 Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA ou de seus representantes
serão de sua exclusiva responsabilidade. Eventuais exceçOes, no exclusivo interesse da
CONTRATANTE, poderão vir a ser ressarcidas por seu valor liquido e sem cobrança de
honorários pela CONTRATADA, desde que antecipadamente orçadas e aprovadas pela

CONTRATANTE.
10.6 A CONTRATADA nAo fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência quando da
utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a este tenham sido eventualmente concedidos

por velculos de divulgação, em qualquer açãOpublicitária pertinente a este contratO.
10.7 As formas de remuneração estabelecidas nesta cláusula poderio ser renegociadas, no

interesse da CONTRATANTE, quando da renovação ou da prorrogação deste contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO
Fica suspensa a aplicação de reajustamento, enquanto viger vedação por legislaçãOfederal.

par6grafo Único: No caso em que a legislação federal determine novoS parâmetros para os
reajustamentos contratuais, com periodicidade inferior a um ano, o contrato será adltlvado para
adequaçlo ls novas nonnas, reooalvado o reequlllbrlo econ6mlco-f1nancelro do meomo.

cLÁUSULA DÉCIMA-8EOUNDA - DESCONTO DE AGêNCIA
12.1. Além da remuneraçlo prevista na cláusula décima primeira, a CONTRATADA fará jus ao
desconto de agências _ à base de um percentual bruto de 20 % (vinte por cento) dos preços de

tabela ou dos preços acertados para veiculação, prevalecendo sempre o menor dos dois -
concedido pelos velculos de comunicação, em conformidade com o art. 11 da Lei nO4.680/65 e
com o art. 11 do Regulamento da Lei nO4.680/65, aprovado pelo Decreto nO57.690/66 e alterado

pelo Decreto nO2262/97.
121.1. As partes contratantes poderio renegociar, no interesse da CONTRATANTE, esse

percentual de repesse, nos casos de renovação ou de prorrogaçlo deste contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DIREITOS AUTORAIS
13.1. A CONTRATADA cede a CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos patrimoniais
de uso das idéias (incluldos os estudos, análises e planos), peças, campanhas e demais materiais
de publicidade, de sua propriedade, concebidos. criados e produzidos em decorrência deste

contrato.
13.1.1. O valor dessa ceSSA0é considerado incluso nas modalidades de remuneraçlo definidas

nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Terceira deste contrato.
13.1.2. A CONTRATANTE poderá, a seu juizo, utilizar referidos direitos diretamente ou através de
terceiros, com ou sem modificaç6es, durante a vigência deste contrato e mesmo após seu término

ou eventualme1a1o, sem quo lha caiba •••• !quer anuo parante a COrTADA. t
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13.2•.Em todas as contrataç6es que envolvam direitos de terceiros, a CONTRATADA solicitará de
cada contratado dois orçamentos para execução do serviço, um de cesslo de direitos por tempo

limitado e outro de cessão total e definitiva de tais direitos, para que a CONTRATANTE escolha

uma das opções.
13.2.1. Nos caso de ceSSA0por tempo limitado, a CONTRATADA condicionará a contratação do
serviço por perlodo mlnlmo de seis meses e utilizará os trabalhos de arte e outros protegidOS

pelos direitos autorais e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessio.
13.2.2. Quando a CONTRATANTE optar pela execução dos serviços com a cessA0 total e
definitiva, a CONTRATADA se compromete a fazer constar dos ajustes que vier a celebrar com
terceiros _ para a produção de peças e campanhas e a prestação de outros serviços - cléusulas

escritas que:
13.2.2.1. Explicitem a cessão total e definitiva, por esses terceiros, do direito patrimonial de uso
sobre trabalhos de arte e outros protegidOS pelos direitos autorais ou conexos, ai Incluldos a
criação, produção e direção, a composição, arranjo e execução de trilha sonora, as matrizes, os

folhetos e demais trabalhos assemelhados;
13.2.2.2. Estabeleçam que esta CONTRATANTE poderá a seu juizo utilizar referidos direitos
diretamente ou por intermédio de terceiros, com ou sem modlficaç6es, durante a vigência deste
contrato e mesmo apóS seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus

perante os cedentes desses direitos.
13.2.3. Qualquer remuneração devida em decorrêncla da cessão - definitiva ou por tempo limitado

_ será sempre considerada como já Inclulda no custo de produção.
13.3. A CONTRATADA se compromete a fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de
produção os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s),

incorporada(s) à peça e os de cessio dos demais direitoS.
13.4. A critério da CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA, poderio ser
reutilizadas por outros órgãos, entidades ou sociedades Integrantes da estrutura do Poder

Executivo Municipal, sem que lhe caiba qualquer Onusperante a CONTRATADA.
13.6. A seu critério. a CONTRATANTE, poderá aproveitar, para veiculação, peças produzidas para
outros órgios, entidades ou sociedades Integrantes do Poder executivo Municipal. Nesses casos,
quando couber, a CONTRATADA ficará responsável pelo acordo comercial com 08 .v.ntual.

d.tento •.•• d08 direitos das peças.

CLÁUSULA DÉCIMA.QUARTA - CONDIÇOES DE PAGAMENTO
14.1. Os pagamentos serlo sempre efetuados mediante apresentação pela CONTRATADA até o
último dia mês da realização dos serviços, no local Indicado pela CONTRATANTE, da respectiva
Nota FiscallFatura, corretamente emitida, acompanhada dos comprovantes das despesas nela
contidas. OS pagamentos serAo efetuados no 10° (décimo) dia do mês subsequente ao da
rnUzaçAodoS_1,.. devldomente_todos porquemde dl1 medlente_o emconta~
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corrente a ser Informada.
14.2 Caso se constate erro ou irregularidade na documentaçAo de cobrança, a CONTRATANTE, a
seu critério, poderá devolvê-Ia, para as devidas correções, ou aceitá-Ia, com a glosa da parte que

considerar indevida.
14.2.1. Na hipótese de devoluçAo, a doeumentaçAo será considerada como nAo apresentada,

para fins de atendimento das condiçOes contratuais.
14.3. A falta de pagamento, pela CONTRATANTE, nos prazos previstos acarretará oorreçAo do
valor faturado, calculado desde o dia de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento,
com base na variação do Indice Geral de Preços. - Disponibilidade (IGP-DI), da FundaçAo Getúlio

Vargas.
14.3.1. A CONTRATANTE nAo pagará nenhum acréscimo por atraso de pagamento decorrente de
fornecimento de serviços. por parte da CONTRATADA, com ausência total ou parcial da
documentaçAo hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste

contrato.
14.4. A CONTRATANTE nAo pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nAo institulçOes

financeiras.
14.6 A CONTRATANTE efetuará retençAo, na fonte, dos tributos e contrlbulçOes sobre todos os

pagamentos à CONTRATADA, conforme dispõe o art. 46 da Lei nO9.430 de 27.12.96.

cLÁUSULA DÉCIMA..QUINTA -8ANÇOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Em caso de InexecuçAo total ou parcial do presente contrato, a CONTRATADA estará sujeita

às sançOes e demais disposições dos art. 86 e 87 da lei n° 8.666/93.
16.2. Pelo Inadimplemento das obrigaçOes, conforme a Infração, as multas serlo aplicadas da

seguinte forma:
16.2.1 por atraso InJustificado:
a) multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia incidente sobre o valor da nota fiscal ou documento

equivalente;
b) multa de 0,6% 80 dia a partir do 310 dia de atraso, Incidente sobre o valor da nota fiscal ou
documento equivalente, sem preJulzo da rescisão do cotnrato a partir do 60

0
dia de atraso, além

da sanção prevista na allnea anterior;
16.2.2 por 'nfraçAo à clAusula contratual que nlo gera 'nexecuçlo de contrato:
.) multa de 5% sobre o valor total da nota fiscal ou documento equivalente.

16.2.3por InexecuçAo total do contrato:
.) advertência;
b) multa de 30% sobre o valor total do contrato;
c) suspendo temporária de participar em licltaçAo e Impedimento de contratar com a

AdmlnlstraçAo, por prazo nlo superior a 02 (dois) anos;

Contrato nO17712014
Pég.IO



d) declaração de inidoneidade para licitar e cotratar com a Administração, enquanto perdurarem
08 motlvol detennlnantes da punlçlo, ou até que seja promovida a reabllltaçlo da

empreGa, d8ad8 que ressarcidos os preJulzos sofridos pela Admlnlatraçlo, e após o

decorrido o prazo da sançAo aplicada com base na allnea anterior;
16.2.4 Multa de 30% por recusa Injustificada em receber ou retirar a nota fiscal ou documento

equivalente dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação.
16.2.5 O prazo para apresentação da defesa prévia quanto ao inciso IV do art. 87, da Lei nO

8.666/93, será de 10 (dez) dias. Nos demais casos. esse prazo será de 05 (cinco) dias.
16.3. O valor das multas poderá ser descontado do valor da fatura de quaisquer serviçoS
referentes ao presente contrato, cobrado diretamente ou, ainda, quando for o caso. cobrado

judicialmente da CONTRATANTE.

cLÁUSULA DÉCIMA-8EXTA - RESCISÃO
16.1. O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 e nas
formas estabelecidas no art. 79. todos da Lei nO8.666/93. e quando for o caso, com aviso prévio

de 60 (sessenta) dias.
16.2. Fica expressamente acordado que, em caso de reseisêo, nenhuma remuneração será
cablvel. a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e

comprovadamente realizada pela CONTRATADA. previstas no presente contrato.
1S.3. Em caso de cisão, IncorporaçAo ou fusão da CONTRATADA com outras agências de
propaganda, caberá a CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente contrato.
16.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nO8.666/93, nAo dará ti CONTRATADA
direito a Indenização a qualquer titulo, independentemente de Interpelação judicial ou extrajudicial.
16.6. A rescisão acarretará. independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial
por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao

valor dos prejuizos causados. além das sançOes previstas neste ajuste, até a completa

Indenização dos danos.
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17.3. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis.

os constantes da Lei nO8.666193. que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

<{'

CLÁUSULA DÉCIMA-8ÉTIMA - DISPOSiÇÕES GERAIS
17.1. A CONTRATADA. gular-se-á pelo Código de Ética dos profissionais de propaganda e pelas
normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade e promoção que estejam de acordo com
o Código de Defesa do consumidor e demais leis vigentes, a moral e os bons costumes.
17.2. O presente contrato poderá ser denunciado. por qualquer das partes. após decorridos cento
e oitenta dias de sua vigência mediante aviso prévio com antecedência mlnlma de sessenta dias.
através de correspondência protocolizada ou por intermédio do Cartório de Registro de Tltulos e

Documentos.



11.4. A omlsslo ou tolerêncla das partes - em exigir o estrito cumprimento das dlsposlç6es deste

contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente - nio constituirá novaçAo ou renúncia nem

lhes afetará o direito de, a qualquer tempo, exigirem o fiel cumprimento do avençado.
17.5 A CONTRATADA fice obrigada a aceitar nas mesmas condlç6es contratuais, os acréscimos
ou supressOes que se fizerem necessérlas, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor Iniciai

atualizado do contrato, confonne previsto no artigo 65, Inciso li, ~ 1°, Lei nO8.666193.

cLÁUSULA DécIMA"()ITAVA - FORO
Fice eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de CarazinholRS,

para dirimir quaisquer IItlglos oriundos do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, f1nnam o presente Instrumento que, lido e achado

confonne, vai assinado pelas partes.

Carazinho, 04 de dezembro de 2014.

!ANTE

MUNIClplO DE CARAZlNHO

JurldlcO
PlGfoItUro M doClmzInho

Av. flon::) da CunIlo. 1284
cep. 88lIOO.clOO CCI'IZln/lO. AS
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICfplO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N° 049/2017

Objeto

Trata-se do aditamento do contrato n0177/2014 conforme solicitação da Secretaria Geral do
Governo através do seu Memorando n0053/2017,em anexo.

Metodologia de Cálculo da Despesa

o valor solicitado é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Classificação Orçamentária

02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
02.01 GABINETE DA SECRETARIA

02.01.04 ADMINISTRAÇÃO
02.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.01.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
02.01.04.122.0030.2170 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
6/3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - pJ

1 LIVRE
\';:!;\i1 .. Ylll g'}l'lL~!II!,;i;~},;:%;1,;,t~!ªg1itMIIJW'~:tr;l4~1I9J&í\!!:,~R!tlIl!l:g:t:h~.J!{l~\ •.•. ,.YI!@nf,!:&~0f,;&.BMe,t\I'lI:i .:,,:'

50.000 259.866,52 100.000,00 1'59.866,52 538190

Parecer

ÓDACOSTA
ento e Orçamento

D I SCHU
Agente de Pia . mento e Orçamento

No uso de minhas rib ições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 e à
vista da referida es' a' de impacto, DECLARO existir recursos para a eXMo das ações.
Para instruir a decl ra o do Senhor Ordenador da Despesa. i./

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso li, da Lei Complementar 101/00, que há
previsão na LDO e Orçamento Anual de 2017 e de que ser;~o disponibilizados os recursos
orçamentários e financeiros necessários â realização da despesa acima descrita na Declaração
do Departamento de Contabilída ,para pagamento de acordo com o cronograma financeiro
do exerclclo de 2017. f\' i\ ~ 1 Carazlnho, 25 de abril de 2017.

SETORDE llÇlTAçOeS ADROAL O DJ CARLI
Ordenador de Despesas

Secretário Municipal da Fazenda
25 ABR 2017

sec~enda
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Memorando N° 053/2017.

DE: SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: PEDIDO DE EMPENHO - URGÊNCIA

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, vimos por meio
deste. solicitar o Aditivo no Valor de R$100.000.00 (cem mil reais), referente ao
Contrato nO177/2014. Termo de Aditivo nO044/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos as nossas
atencíosas saudações.

Jorge Dut
Secretario Geral do Governo

SETOR DE UClTAçOES I

15 ~BR1911

secretaria da fazenda

www.carazinhO.I.$.gov.br
Avenida Flores da Cunha. n" 1264. Centro

Telefone: (54) 3331-2699 Ie-mail: prefeilura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinhO.I.$.gov.br
mailto:prefeilura@carazinho.rs.gov.br
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/2

Número do RPS Número da nota
1271

Data da emissão da nota
09/05/2017 15:36:28

Data do fato ge~ador'-".\
09/05/2017 15:36:28

Código de verificação
NKDSNOMNO

Celular:

Inscrição estadual:

UF:RS

Telelone:

PRESTADOR DE SERViaS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-8446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEPo 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site: O
TOMADOR DE SERVI OS

Nome fantasia: Preleitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

r.EP: 99500-000

_omplemento:

Município: Carazinho

E-mai1:

DISCRIMINA ÃO DOS SERVI OS
Valor unitário

Reembolso NF. 059523- Ref. veiculação de mídia no JOm~1 ti' 1.600,0000
Comeio do Povo (Jornalística Caldas Junior LIda) - AbriV2017 ~~

~
Comissão reI. veiculação de mídia no Jornal correi~~ 400,0000

NF.059523 ~,~ e~6
Reembolso NF. 1536- ReI. veiculação de mídia no Jornal Diário •.•<~.428,6400
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - AbriV2017 <f.e~~v>

Valor do serviço Base de cálculo (%)

400,00x3,OO = 12,00

0,00x3,OO= 0,00

857 ,16x3,OO= 25,71

0,00x3,OO= 0,00

400,00x3,00 = 12,00

0,00x3,OO= 0,00

400,OOx3,00 = 12,00

O,OOx3,00= 0,00

595,87x3,00 = 17,88

O,OOx3,00= 0,00

125,95x3,00 = 3,78

0,00x3,OO= 0,00

ISS

0,000,00x3,00=

400,0000 _

125,9500 '

503,8100 •

500,8000 -

595,8700 -

400,0000 _

857,1600 -

400,0000 -

2.383,4900 _

1.600,0000 -

1.600,0000 ~

3.428,6400 •

1,600,0000

1,0000

1,0000

Qtd

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

503,8100

595,8700

400,0000

400,0000

857,1600

2.383,4900

1.600,0000

1.600,0000

Comissão reI. veículação de midia no Rádio Diário da Manhã -
NF.4166

Comissão reI. veiculação de midia no Rádio Diário da Manhã -
NF.041517

Reembolso NF. 041517- Ref. veiculação de mídia no Rádio
Gazeta AM - Abri1/2017

Reembolso NF. 4166- ReI. veiculação de mídia no Rádio Diário
da Manhã (Antares Rádio Difusão LIda) - AbriV2017

Comissão reI. veiculação de mídia no Jornal Visão Carazinhense-
NF.1

Reembolso NF. 1- Ref. veiculação de mídia no Jornal Visão
Carazinhense - AbriV2017

Comissão ref. veiculação de mfdia no Jomal Correio Regional-
NF.001.190

Reembolso NF. 001.190- Ref. veiculação de midia no Jornal
Correio Regional ( Francisco de Campo - ME)- Abril/2017

Comissão reI. veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã -
NF.1536

mailto:dioneitramontina@pop.com.br
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Página 212

Número do RPS Número da nota
1271

Data da emissão lia nota
I'" ."'.

\09/05/2017 15:36:28

Data do fato gerador
09/05/2017 15:36:28

Código de verificação
NKDSNOMNO

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fanlasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição esladual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular.

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneilramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

":EP: 99500-000

Jomplemento:

Municlpio: Carazinho

E-mail:

Comissão ref. veiculação de mldia no Rádio Diário da Manhã -
NF.041526

Criação, superv. finaliz. de anúncio rodapé - Institucional - item
187 da tabela

Criação/superv.lfinaliz. de anúncio rodapé - Dia do Trabalho -
Item 188 da tabela

Inscrição estadual:

UF:RS

Telefone: Celular:

125,2000 1,0000 125,2000 ,.,. 125,20x3,OO = 3,76

396,1800 1,0000 396,1800 J 396, 18x3,OO= 11,89

572,3900 1,0000 572,3900 J 572,39x3,00 = 17,17

Parcela Vencimento Tipo

1 2010512017 A prazo

Valor (R$)

15.431,40

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento TIpo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

RETEN ÕES FEDERAIS
PIS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 58,09

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 15.489,49 Valor liquido = R$15.431,40

Códigos dos serviços:
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, Inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos,
textos e demais materiais publicitários.

Verificar autenticidade

Valor ISS(R$)

116,19

Base de cálculo(R$)

3.872,75

Deduções(R$)

11.616,74

OUTRAS INFORMA ÕES

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Desc. condicionado(R$)

0,00

alor aproximado do tributo federal- R$ 520,88 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00% ,
12.74112012 e no Decreto 8.26412014 - Fonte: IBPT

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.81812010 e no Decreto N° 7.13112010.
Situação desta NFS-e: Normal

Natureza da operação: Tribulação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

mailto:dioneilramontina@pop.com.br
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Relatório de Investimento Prefeitura Municipal de Carazinho - Abril/2017

Data Veículo/Empresa Descrição Tamanho Valor

17/04/2017 Jornal Correio do Povo Anúncio coluna - Institucional - Color 25x10cm R$ 2.000,00

29/04/2017 Jornal Diário da Manhã Anúncio de rodapé - Dia do Trabalho - Calor 25x12cm R$ 4.285,80

29.04 Jornal Correio Regional Anúncio de rodapé - Dia do Trabalho - Color 25x12cm R$ 2.000,00

28.04 Jornal Visão Anúncio de rodapé - Dia do Trabalho - Calor 25x12cm R$ 2.000,00

27 à 30.04 Rádio Diário da Manhã 32 Inserções de 60.
60. R$ 2.979,36

27 à 30.04 Rádio Gazeta AM 16 Inserções de 30. - Dia do trabalho 30' R$ 629,76

27 à 30.04 Rádio Gazeta FM 20 Inserções de 30. 30' R$ 626,00

R$15.489,49

Criação
Alvo Global Criação, superv. finaliz. de anúncio coluna - Institucional - item 187 25x10cm R$ 396,18

Alvo Global Criação/superv.lfinaliz. de anúncio rodapé - Dia do Trabalho - item 181 25x12cm R$ 572,39



~ ALVOGLOBAL
Autorização nO: 5055

alente:
Prefeitura Municipal de Carazinho

Razão Social:

CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Rores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, R5 - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

VeíaJlo/Fomecedor:
Jornal Visão Carazinhense
JORNALVISÃOCARAZINHENSEEDIÇÃODE JORNAIS
LTDA
26855096/0001-63

Total

2.000,00

2.000,00

400,00

1.600,00

20/05/2017

27/04/2017

Vai. Unit.

2.000,00

~
Desconto

Total Bruto:

Comissão:

Total Uquido:

Vendmento:

Observações:
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

Anota, o boleto e o comprovante de veiculaçãodevem ser encaminhados
obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para
que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação.
O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos.

abril/2017
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AlvoGIOb~Ublidfde e propaganda

Anúnciode rodapé "Diado Trabalho" I 2sx12cm

Agênda:
Alvo Global publicidade e Propaganda
Razão Sodal: AlvoGlobal Publlddade e Propaganda

CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - R5 - CEP95700-360
Fone: 54 3452-6446

Descrição
(tamanho/cor/posição)

I !
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos

Ay Flores da Cunha 1264. CENTRO {CARAZINHO. RS ( CEpo99500000

Número da Nota

1

Folha 111

Código de Verificação

4906c8cS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data I Hora Emissão:

Munlcfplo Prestação:

Natureza da Operação:

03/05/2017 - 09:07

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

PRESTADOR DE SERViÇOS

05/2017

Micro Empresa

Razão Social
VISAO CARAZINHENSE EDICAO DE JORNAIS LTDA ME
Inscrição Municipal
103069
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1131 SALA B - CENTRO

CPF/CNPJ
26.855.096/0001-63

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
Sim

CEP Exlbllldade
99500000 Exlglvel CARAZINHO I RS

Inscrição Estadual
0250106809

aud itoria _tributos@carazinho,rs,gov,br

Email

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPJ
87.613.535/0001-16

(54) 3331-2699

FonelFax

- "ão Social
••.~~lICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição
Municipal
94162
Endereço
AV. FLORESDA CUNHA, 1264, , CENTRO. 99500000 • CARAZINHO I RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municlplo: 13.05 • Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5812301 - EdIMÃ£o de Jornais dlÃirlos

DISCRIMINAÇAo DOS SERViÇOS

1 ANUNCIO RODAPÉDIA DO TRABALHO. Total Bruto: 2,000,00 Comissão: 400,00 Total LIquido: 1.600,00 Vencimento: 20/05/2017 AGENCIA 0170
CONTA 061375250-5 JORNALVISÃO

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 1.600,00

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
0,00

ISSTomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
1.600,00
Valor Total da Nota (R$)
1.600,00

Alíquota %
2,00
Valor Liquido (R$)
1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Institufda pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS.e pode
ser verificada no slte nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179,



Visão Carazinhense
Carazinho,28 de Abril de 2017/ Ano 06/ Edição235 R$2,50

Executivo cria Projeto de Lei em
benefício a causa animal

Neste 10 de maio queremos
agradecer pelo seu trabalho.
Graças ao seu empenho, carazínho
vive um novo ciclo. O ciclo do SIM
para o desenvolvimento.

FELIZ DIA DO
TRABALHADORI
Uma homenagem da Administração
Municipal gestllo 2017/2020

Administração
deve

consolidar
Leis

Municipais
dando ..'

•maior
agilidade ao

, .usuano '
Pag,04

•••;li(
Cifiãzinho



2 fi)Visão Carazinhense
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o jomIII ~ 98 <e8lJOn$llbHlzttpor COO«I~ e opiniOM. emlIidn em
ooIlIJl8! llSSi1I1ld8~ e lTIf1tl1rla1ldivl~ Bm IlOl10Cl0S P"~
5emlO de f'ltt.j)OO58bi~~ do memJO

Periodicidade: Semanal

.Visão Carazinhense

Cidadania Plena
Advogàdo Wilson Moreira

OAB/RS 50.304

CRIATURASDASSOMBRAS .
'N~U.ê'umhlg<!1'lnsalubre, Inóspito ou lúgubre" o reduto dos
des~arados,E1es não se escondem mais. A petulância do debo.-
elwafronta, dispensa os disfarces. os subterfúgios, as másca.
ras:Age~J1osola .~Ino. Não cobre, ~ols,o pudor da vergonha
.~l«sn.olêm ..Pudenotar; Quem tem algo para esconder,eslá
Í'omprométldO com o irregular, oIlicito, começa a fala defeJi.
dendo suallonestidade. sua honra, sua conduta, númafalácia.j
cUlIlumaz,parecendoum ritual, para perpelrar Oengodo. O ci" ;
nlsmoeXjge ..trelnamento, Qnandoassumem. posiçâo de conian"',
doelltao, defeJidemSuas vidas. pregressas, de dédoemriSté, '
PéllSlt1ldo ser suficiente para mascará! o que estão fazendo e
querem encobrir, Os errados levantam a voz tentando, nogr!'
tO,Jazerosoutros calarem pela Intimidação. Eles desenvolvem
essecumportamento agres~ivo,para dar contundência aos seus.
argumentos eas suas causas. Pior ê que obtêmêxilo, em multas
inVestidas, pelo constrangimento e, até, a otnissãode alguns
ot 'usyOflicote desses ignóbels é um rompante que revela o
.,. . mbras; dosbastldores,da suspeição,

onando.Esses tipos são dados aos chili.
sdedJladores de Jliela tigl'la, que só causam da-
'Ilassam, .._.. .

fi\.~ontrarlados,verão cenasgrotesi:as das vejas grossas
'..J".,at.g.antas. exal.tadas• $ãll os protagoJiistas do caos

pl'íl .. I$l~QúaJl'llmals confusão e desentendintentoentreos
.~ells.. àlvos;osincautose.desaVlsa~os, .meihllr se.lllcupletant
;~oJlu~t1casve(ietesdas causas émbaçadás. de .penumbra:
.000000lO.mjUslItofadaacausa, mais (iesm seres se asSocllllíl,
.éOlíjo.~é~as dOfllaI. Quando deslltascârâdos, yen~dospor
'-!lmn~~áde.ár&1lmentlls~riO, o único re.curso êaptlstura dl-
tatoriakOfende.m, intimidam, mentem,' res~aJdam-se em asse:
Clâ$coniventes,~arª impor suas razões desarrazoadas, como 1
..$~;verdadesfossem. Quanto de honestidade e honra postas 1
'.el!l~eque. para defender posições indefensávei~ e.manter van-I
lagellst&ominimas,Quanto mais rala a honra, mais arrotam e l
destilamp1'epotência .• Ondeencuntr~-ios? Põe umamerreca em 1
disputa e verá encher dessas varejeiras, As varejeiras querem 1
prolife)'ar a putrefação ..Não.fraquejam em.deptlsilar seus ovos •
paracontllminar, com suas teses e comportamentos erosivos.
1\tódtls.Já assisti. cenasasslm vindas. exatamente, de quem '
dtylacondu~ir a situação com lisura, bUscando o consenso, o

.às regras, o diálogtl, prtlmOver o entendimento .mes-
havendo antagonismos. A perníciosidade do condutor do

evento, em desfavor de um dos lados era ostensiva, a'ponltl
de ~Óohteto amotin.amelllO, Mesmo assim não halxou a Crisla,
~rossegulu, para estupefação de Itldos,na sanha de impor sua

suprema ..Seu ego deve ter transbordado. Melhor deixá
-lo errar, A qúeda écerta, lá para o fundo dos abismos, de onde
dev~ter buscado.a transparência que disse praticar. Imagina-

.2m,~~?_grandiosn em Brasília?Não precisa Ir tão longe.

Diretor: Gilmar Femandes
Diagramação/Reportagem: Branda Rodriguês
e Juliano Panazzolo

FonelFax: (54) 3329-5937 ou (54) 96724694
www.visaocarazinhense.com.br
gadjomat@hotmail.com

tDURO
Imagino o prefeito, no começo de um Irabalho, com
todas as dificuldades, Inclusive para aprovar o dito
projeto, ante a saraivada da oposição e as evidentes
carências, em todos os setores, até mais primordiais
e urgeutes. logo, um "fogo amigo", vem e lhe põe sais
justas. Sais justas não combinam com o prefeilo de
perna, longas, Não combina destoa todo o manequim.
Solução? Cala o "fogo amJgo". já calou.se?

DEFESAINCONDlCONAL
Além da defesa Incondicional da adminislração, nada
apropriada para alguém da Imprensa, a gravação mos.
Ira um desrespeito total aos que teriam participado das
reuniões que antecederam a votação. A protagonista da
gravação diz que as pessoas gritavam sem saber por-
que. Quem gravou e divulgou o video? Alguém convJ-
dado para a dita reunião e não deve ter concordado
com a fala inoportuna. Sai ajusta.

TRtGUA?
Acho que a administração está tendo. Não vai querer
que a oposição e a opinião pública se cale. Mas que há
uma trégua crédula, isso sim. As pessoas que pensaro,
o mlnimo que o cérebro pode permitir, dão esse voto
de confiança. Mesmo os oposltores. Logo, afasta de ti
esse cálice prefeito. Tira de perto quem te prejudica.
Tem veneno que todas as administrações provaram.
Em doses sempre certas, as mesmas doses. Mesmo os
que mataram a fome dos algozes.

••. 'OSTAS
Um ,,_-"o corre na cidade. já ouvi de tudo. Mas a que
mais ouço é que o prefeito não segurará ao seu lado
pessoas que possam tingir sua história pessoal. Uma
coisa bem diferente é contemplar todos da coligação,
em cor- . -1- •.••5 feitos com os que o levaram à vitó.
ria. (' _ .... tr nocivos à volta. Pensei em todas as
conversas - não lenho opinado em nada - só as ouvI.
Mas condui que: de fato, vindo de um empresa priva.
da, onde a demissão de pessoas muitas vezes se faz
necessária, não hesitará. Só deu nola B para a coliga.
ção. Ora, se foi o entrosaroento nota 10 da caropanha?
Campanha é uma coisa administração é outra. A carro.
ça anda, algumas abóboras caem quando muito cheia.

Av. Flores da Cunha 1131
sala 02 Cep: 99500-000
Carazinho/RS

Jornal visão
Carazinhense
Fundado em Julho de 2011

Pitacos com (Q) 0-(0)rro teS VIal rnl't
~1I1" f'~irQ,2Jf li ••.Abril 1ft: 201 7

LIMPANDOOLIXO
já. disse que uma das melhores aquisições para a
cidade foram os containers de lixo. Pois, agora. a
Secretaria de Obras provou que é possívellavâ-Io5.
Uma providência tão simples e fácil. Também notei
que fazem pequenas reformas. Ufa! Há um ser inte-
ligente nessa cidade capaz de consertá.los. Mas era
tão fácil assim? Claro. Enlão era má vontade de des.
caso? Claro. Os de agora tem mais iniciativa? Claro.
Claro que está tão claro, que a repetição é dara: é
de que os de agora descobriam que tendo uns dez
cOOlainers para rodízio, poderão ir retirando os
danificados para conserto, os sujos para Lavagem,
sem desassistlr a cidade e, sempre tendo um limpo
e funcionando. [ureka? Claro. Parabéns.

VERBAPARAPÚBLlCIDADE
Lendo,atentamente o projeto que autorizou mais
verbas para a publicidade vJ que se aplicado como
prevê, ê mais amplo do que manter um órgão de ,
imprensa, em particular. O problema foi um cerlo
vídeo de uma pessoa da imprensa rasgando sedas
na reunião na prefeitura. recomendando aos vere.
adores da situação. Inoportuna rasgação de sedas
diante do olhar de consentimento dos presentes.
Mas não Unha um vereador que levantasse a voz,
para dizer que essa mistureba pega mal? Pois pe.
gou muito mal. Todos entenderam o que quiseram
entender, dai o texto do projeto ficou para segundo
plano. Quem ouviu a gravação, tirou a conclusão
do' que ouviu. A fntervençào de terceira pessoa,
que. pelo que sei não é da administração, casual.
mente é da imprensa. e vem, num momento de trâ.
mlte de um proJelo polêmJco, lomar a palavra e di.
zer palavras de ordem aos vereadores da situação.
Ah e falava de vídeos. Pois foi atriz de um,

OUVIDIZER
Que comprarão mais 100 coutainers. Pois digo de
novo, parabéns. Claro que merecem parabéns, mas
pensem mais alto. Quanto mais desses equipamen-
tos melhor. A cidade está mais limpa onde existem
. containers. Mais. as pessoas levam o lixo até os
containers, desencadeando mais um fenômeno: a
cooperação. É possivel ter na, vilas?

http://www.visaocarazinhense.com.br
mailto:gadjomat@hotmail.com
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das sedes das referi-
das secretarias.
Foi aprovado tam:

bém o PL 041/2017 o
qual autoriza a filia-
ção e contribuição do
município de Carazi-
nho a Associação dos
Municípios do Planalto
- AMPLA,que tem por
fim associar, integrar
e representar judicial
e extrajudicialmente
os municipios da Re-
gião, Impetrar man-
dados de segurança,
bem como atuar nos
pólos ativo e passivo
das ações de interesse
geral, com a aprova-
ção prévia ou referen-
do posterior à reunião
ordinária ou Assem-
bléia Geral, Ordinária
ou Extraordinária da
entidade, ou direta-'
mente através da Fe-
deração das Associa-
ções de Municípios no
RioGrande do Sul -FA-
MURS,objetivando de-
senvolver ações volta-
das ao municipalismo.

tura de crédito es-
pecial no orçamen-
to no valor de R$
23.400,00 na Secre-
taria Municipal de
Desenvolvimento,
passando os valo-
res pagos a título de
locação do prédio
onr{p fll ncionava a
SE. .•.1 Munici-
pal de Àgricultura
para a Secretaria
Municipal de De-
sp.. ~- I_!~~".ento. em
fu",""" __:alteração

deixassem de efetu- também vota. Mesmo
ar outras tarefas, no com a maioria, o pro-
intuito de atender ao jeto foi rejeitado em
prazo estabelecido função de não ter a
na legislação perti- maioria qualificada
nente. do plenário.
Por ser uma altera- Já os demais pro-

ção a Lei Orgânica o jetos colocados em
projeto necessitava apreciação foram
de nove votr-' -!ta aprovados por una-
aprovação, c"._~~~t(), nimidade, sendo que
teve apenas oito vo- todos eram de auto-
tos favoráveis e cin- ria do Executivo Mu-
co contrários, send~iCiPal. O primeiro
que nesse •~~ ~..il eles foi o PL043/17
projeto o preslUc.... qual autoriza aber-

V~rr~aJ~@rresalp'roVaJm ~@üs,d@$ ~rrê$p'roj~@$
~@~@~aco1(Q)$em V(Q)italçi(Q)
':QA sessão ordinária

da Câmara de Verea-
dores votou e apro-
vou dois dos três
projetos colocados
em apreciação, sendo
rejeitado o Projeto de
Emenda a Lei Orgâni-
ca do Executivo Muni-
cipal o qual dá nova
redação ao inciso XIV
do Art. S3 da Lei Or-
gânica do Município
de Carazinho. Essa
alteração visa dilatar
o prazo para presta-
ção de informações
à Câmara Municipal
sobre atos sujeitos
à fiscalização do Po-
der Legislativo, que
hoje é de quinze dias,
passando para trinta
dias. O projeto alega-
va que havia um ele-
vado número de pe-
didos de informações
recebidos, que mui-
tas vezes demandam
tempo considerável
de pesquisa e con-
fecção, fazendo com
que os servidores

está elencada em três
prioridades: na educa-
ção infantil, educação
especial e qualificação
do ensino fundamen-
tal. Por esse motivo
se disse parceria das
associações para o tra-
balho seja aperfeiçoa-
do cada vez mais e se
disse sensivel a reali-
dade de cada mãe pre-
sente no encontro.

Sendo assim, vá-
rios planos de traba-
lhos serão. iniciados
no munIcipio .!l'come-
çar por implantar em
Carazinho a sern.ana
municipal do autismo
incluida no calendário ~
oficial do municipio. A
partir disso pretende-
se mobilizar a socie-
dade para que se en-
tenda um pouco mais
do que realmente é o
autismo e da impor-
tância do funciona-
mento de toda a rede.

se que hoje Carazi-
nho não perde nada
para Passo Fundo,
lamentando ape-
nas a ausência de
um neurocirurgião
infantil especialis-
ta em autismo, que
hoje não existe em
Carazinho.
Para tanto, a secre-
tária Sandra Citolin
informou que sua
meta de trabalho

prestados. Compara-
do a escola de autis-
tas de Passo Fundo o
centro se compara ao
atendimento e pres-
tação de serviços
vinculados à saúde e
a assistência social. A
responsável pelo CE-
MAECelsoni Danieli
também destacou a
dedicação dada por
toda a equipe que faz
parte do centro e dis-

na eficiência do tra-
tamento para crian-
ças e jovens diagnos-
ticados como altista.
Além disso, fala-

ram sobre os aten-
dimentos e o aco-
lhimento da rede
municipal com as
crianças através do
CEMAE- Centro Mu-
nicipal de Atenção
Especializada e elo-
giaram os serviços

~elUlrril~ã(Q)~~$(ç:lUl~te$;(Q)~rre(Q)2)lUl~~~m(Q)

1
Na manhã desta
sexta-feira (07) o pre-
sidente da Câmara
de Vereadores Este-
vão De Loreno, vere-
ador Tenente Costa
e representantes da
associação de mães
de autistas e asso-
ciação da equotera-
pia se reuniram com
a secretária de edu-
cação Sandra CitoU
para expor algumas
sugestões a serem
implantadas na rede
municipal.
A primeira delas

em relação a dar con-
tinuidade no projeto
da Equoterapia ini-
ciada ano passado,
mas que~nunca teve a
efetividade por falta
de apoio do Executi-
vo. De acordo com os
representantes a In-
tenção é de o proje-
to seja colocado em
prática, por acreditar
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PREFEITO MILTON SCHMITZ PARTICIPA DO lOBAS NA MESA DA AOC
Nogueira; parte vem da Cã-

mara de Vereadores, parte
virá do orçamento desvin-
culado da logistica e parte
do remanejo do orçamento",
explica.
O presidente da ACIC Jo-

célio Cunha frisou a impor-
tância do evento para os
empresários, uma vez que o
prefeito é oriundo da inicia-
tiva privada. "Como gestor e
como cidadão, Milton sem-
pre foi militante das causas
que são comuns a todos nós
que sonhamos com um Cara-
zinho melhor. Sabemos das
dificuldades e desafios, mas
somos parceiros e estamos
alinhados nesse objetivo de
ver carazinho melhor e maior
para todos", destaca.

-- :.

ADVOGADOS

- •.. ""--"......... -::"'"

federais Jerõnimo Goergen,
Márcio Biolchi e Ronaldo

ç_.:',"U-
1 1 _.....t'\. .l, .~,. '.

OPVAT1 ACloel1t('s ijt-~T!J i'tll:l, :"J;Ii~ito ;'\1l11J!(~nta:, Danr) 1"'1rHal, Sf'IJllroS,
Previdência, Famill;1, :idilalh!sta; Criminal f' TnrJunal do JlJri

MOREIRA & MACHADO

Wilson Moreira Diego Machado
OABIRS SO.3041co!.: (54) 8406-4663 DABIRS 67.179 1Cel.: (54) 9168-8923

drwilsonmoreíra@hotm,lil.com dqrn.lchado@hotmail,com
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rio foi ampliado e foi coloca.
da mais uma equipe médica
na emergência no HCC, nos
horários mais necessários",
afirma. Como investimento
em infraestrutura a fim de
alavancar o setor produtivo
local, o prefeito anunciou
um plano que prevê a coleta
mecanizada de lixo, a amplia-
ção do sistema de videomo-
nitoramento, a aquisição de
duas mil toneladas de asfal-
to, a revitalização do trevo
e paralelas para o acesso sul
a Carazinho, construção de
um centro administrativo,
recuperação da Eletrocar, ga-
rantia do futuro do servidor,
abertura da UPA, implemen-
tação da gestão por indicado-
res, entre outros. O prefeito
também ressaltou de onde vi.
rão os recursos para investir
em infraestrutura. "Parte foi
destinada pelos deputados

//
as Microempresas Individu-
ais, o que fomenta muito o
empreendedorismo", relata.
Outros dest<\?""' .nr"~en.

tados pelo pr~\ •... __.Jl a
redução de 20%üas horas ex-
tras e a diminuição dos caro
gos comissionados, através
da incorporaçãpr .''''jes
gratificadas a' outros fun-
cionários. "Também conse-
guimos reduzir a locação de
espaços, fazendo aproveita-
mento de salas próprias. Os
secretários utilizam veículos
próprios para viagens e rece-
bem somente reembolso de
despesas. Também foi feita
uma revisão preventiva da
frota, evitando que o maqui-
nário da prefeitura fique pa-
rado. Na área da Saúde houve
capacitação e reestruturação
do pessoal que trabalha na
saúde mental, o horário de
funcionamento do ambulató-

1° DE MAlO DIA DO TRABALHADOR
O PMDB- Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Carazinho, vem através
desta. prestar uma justa homenagem a quem laz este pais ser melhor a cada dia.
No dia dedicado aos trabalhadores, nosso reconhecimento e gratidão pelos seus feio
tos a cada dia. Seja qual for a sua profissão, temos a certeza que a sua meta e de
realizar o melhor em seus afazeres. Neste 10 de Maio, dia do trabalhador, queremos
parabenizar portanto, aos trabalhadores deste Municipio e distritos, que dão o

melhor de si em prol de um Carazinho melhor para se viver.
Mensagem do Diretório do PMDBde Carazinho.

Na segunda-feira, 17, o
prefeito de Carazinho Milton
SChmitz participou do Ideias
na Mesa da Associação Co.
mercial e Industrial de Cara-
zinho (ACIC).A reunião teve
a participação dos associa.
dos e contou também com a
presença de todo o secreta- l'
riado do Governo Municipal. l '
O prefeito falou aos em-

presários sobre os primeiros
100 dias de governo, com
destaque para as principais
realizações do mandato. "Re-
cebemos o caixa bastante
equilibrado, porém, com um
orçamento diferente daqui-
lo que gostariamos de tra-
balhar e, portanto, bastante
engessado. Mas isso não nos
impede de seguir trabalhan-
do", destaca. Sohre os de-

, safios que tem a enfrentar,
Schmitz pontuou os distritos
industriais, que não recebem
investimentos há bastante
tempo; o aterro sanitário;
problemas de saneamento;
inquéritos abertos pela Pro-
motoria Pública e projetos

, para o futuro que precisam
'ser colocados em prática para
o crescimento da cidade. "Já
nestes primeiros 100 dias de
governo conseguimos mexer
na infraestrutura da Avenida
das Indústrias. gerar empre-
gos com a vinda do Grupo
Toniato, com a construção
da sede do Sest/Senat e com
a instalação uma empresa de
asfalto estocável, além da
aprovação da lei que agiliza
projetos junto ao setor de
Planejamento; e a aprovação
de um alvará provisório para

mailto:dqrn.lchado@hotmail,com
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Jogos
filiais serllO
realizados
110 feriado
do dia do
ttabalhador

o Canarinho montou escore de
3xl, diante do Acadêmicos,domingo
passado(23/4),em Espumoso.Os gols
da vitória foramefetivadospor Qccio
(2) e Sérgio.O lreinadormandouao
gramado.no inicio,Vânius,Nego,Ari-
nei,Egoll,Jadir,Cadore,Edmilson,B2,
Gregory,Fábioe Sérgio.Foramtambém
;lpruveitaJosos reserl'asDécioe ~'Iar
(os. Nestesábado(2914), a partirdas 15
horas,o Canarinholerj lima dL'pula,
~ill Inmnadin)w(inleriprde Nj())le-

roqlle), (0111 o União. A ddegaç;jo par-
tirá,meiahoraantes,doPostoAugustin.

Canarinho

No Estádio Waldomiro Graelf, .
domingo passado (23/4), o Vetecol
sofreu derrota de Ix3, diante do Pi-
nneirinho (de Mantiqueira/interior
de Não-Me-Toque). O gol de honra
foi assinaladopor Miralha.
Saíram jogando: Valmir, Airton

Gõrgen, Airton Lange,Renato,Chi-
quinho, Luizinho, Marcos, Ronei,
Bolmir,Bira-BiroeTonho.Dobanco
de reservasforamaproveitados:Ade-
mir, Álvar~,Miri, Miralha, Ismael,
Ferrugem e Gustavo.

Neste sábado (29/4) o Vetecol
irá a Lagoa dos Três Cantos fazer
amistoso com o Lagoense. A dele-
gação marcou o embarque, para as
14h30min,em frenteaoClubeUnião.

Vetecol

Panassol X RH Metal.
Destaques do campeonato: Artilheiro: Ro-

naldo da Cruz (Hidraufort/Stara Carazinno)-
com 8 gols. Defesa menos vazada: Metalúrgica
São Bento/Cabines Panasso( - sofreu 6 gols.

decisão e encerar no mesmo dia em forma de comemoração do dia do
trabalho ao lado de seus associados e demais trabalhadores.
Às 14 horas ocorre o jogo I da semifinal com o confronto entre

Rodcar Librelato/Cavalheiro Estruturas Metálicas e HidraufortlStara
Carazinno. Logo após haverá o jogo 2 da semifinal entre Metalúrgíca
SãoBento/Cabines Panassol e RHMetal. Os vencedores disputam o ti.
tulo máximo, enquanto osperdedores fazem a disputa do terceiro lugar,'

Candidatos
devem estar
cursando,
no mínimo.
o ensino
fundamental

tar cursando o ensino fundamental ou médio
110 ano de 2017.
Os candidatos deverão comparecer no dia

da inscrição com os seguintes documentos:
- CPF. Identidade - Carteira de Trabalho
- Certidão de Nascimento.
Os candidatos também devem levar canela

esferográfica azul para o preenchimento da
flcha de inscrição. Os se1ccionados devem
obrigatoriamente apresenlar o comprovante
de escolaridade para ,Idmissão como Aprendiz
Cooperativo. além de outros documentos.
Mais informações c;obrc o programa podem

ser obtidas no selor de Recursos HUlll,1l10S

da cooperativa. (Assessoria de Imprensa da
Cotrijal)

horas). No mesmo dia haverá a partida decisiva
do certame (a que apontará o grande campeão).
Os jogos semifinais são: Rodcar Librelato/

Cavalheiro Estruturas x HidraufortlStara
Carazinho e Metalúrgica São Bento/Cabines

Os sindicatos convidam a todos os trabalhadores e a comunidade em geral
para acompanharem os jogos finais e comemorar °dia do trabalhador.

o tradicional campeonato de futebol 7 entre os trabalhadores,
promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos e Sindimáquinas, chega
à sua fase decisiva.
Na próxima segunda.feira (OI de maio) acontecem, na sede das

entidades, os jogos da semifinal e, ainda, será disputada a grande final
da competição.
Devido ser o dia do trabalhador, as entidades decidirarr . ~er a

Acontecem no dia 13 de maio as inscri-
ções para o programa Aprendiz Cooperativo,
focando o preenchimento de vagas para o
exerclcio 2017/2018. Os interessados devem
procurar a sede da Cotrijal em Não-Me-To-
que. das 8 às llh30min, no prédio anexo ao
administrativo _
As atividades do programa Aprendiz Coo-

perativo fazem parte de uma parceria com o
Sescoop-RS e vão proporcionar aos jovens da
comunidade, em especial filhos de colabora-
dores e associados, a formação de Assistente
Administrativo P<1fil Cooperativas. As aulas
serão realiz::ldas em Náo-Me-Togue.
Os candidatos interessados devem ter entre

14 e 16 anos, possuir carteira de trabalho e es-

Cotrijal abre inscrições para o
programa Aprendiz Cooperativo

f

Chega ao momen.t:odecisivo
o fut:set:edos met:alúrgicos
No sábado, 2214, foi realizada a

quinta rodada do 3° Campeonato
de Bola 7 dos Metalúrgicos. A
competição é coordenada pelo
Sindicato dos Metalúrgicos jun-
tamente com o Sindimáquinas
de Carazinho. Veja, a seguir, os
resultados da rodada ...

Rodcar Librelato/Cavalheiro
Estruturas 5x4 Bio Metal/Símile,
RH Metal 5x.3Marina/Beracar/
Bittencourt/Mecânica Power/
GT Bombas Diesel/Telha Certal
e Hidraufort/Stara Carazinno
Ox3Metalúrgica São Bento/Cabines Panassol.

Com estes resultados foram conhecidas
as quatro equipes que seguem na competição
(fase semifinal), Os jogos desta fase serão
realizados no dia l° de maio (a partir das 14

Realizou~se, dia 19 de abril, a assembléia geral ordinária da
Fuccar (Fundação Cultural de Carazinho). Local; a sua sede
na Av Mauá, nO lO/Centro. Objetivo: Análise e apreciação do
Balanço Financeiro de 2016.
Estiveram presentes a diretoria, o conselho fiscal, curadores

e associados. Os trabalhos estiveram sob a coordenação de
Valdir Costa, presidente da entidade.

Além de assuntos gerais foram debatidos aspectos das
festividades, dos 20 anos da Fuccar, que serão desenvolvidas
em novembro. Ao longo das comemorações serão lembradas
personalidades que fizeram a história cultural recente de
Carazinho.

Fuccar organiza
festividades de aniversário

MILHOES, BILHOES, MORTES
À medida em que os dias passam, os jor-

nais e tevês informam sobre as delações de
executivos de uma das empresas envolvidas
com a Lava Jato. Pela quantidade de autorida-
des denunciadas de todos os níveis do Executivo, Legislativo
e membros do Judiciário do Rio de Janeiro, nosso raciocí-
nio se embaralha, nossos sentidos embotam pelos valores:
milhão para um, dez para o outro, trinta para um partido.
Milhares para o deputado tal. milhares para o senador

qual. Nenhuma pedra se coloca. nenhuma fatura se paga
se não houver comissões a pagar pela empreiteira. Se uma
obra sai dez, a empreiteira cobra onze por causa da comis-
são. Como ninguém é bobo, os.arrecadadores, em nome do
trabalho que desenvolvem, cobram mais um para si. Então
já são doze. Agora, como eu sou a empreiteira e tem estes
f. da p. me pedindo dinheiro, melhor é eu ter uma reserva
de caixa e vou cobrar quinze, porque, desde que cu pague,
ninguém tem interesse em fiscalizar meu trabalho. Ao final
a obra de um bilhão sai um bilhão e meio na melhor das
hipóteses. Isso se não houver aditivos pelo caminho.
Não se trata de mera movimentação de recursos. Trata-se

de recursos do erário público. O mesmo erário que, tendo
dinheiro, paga os leitos hospitalares, a constr!lção das estra-
das, a manutenção dos presídios. Que paga o funcionalismo
e os aposentados. Que fixa os impostos e não devolve nosso
Imposto de Renda. Uma máquina: arrecada bem e gasta mal.
Muito pior, uma máquina que está matando brasileiros. Por
causa das comissões, menos leitos nos hospitais, mais bura~
cos mortais nas estradas, mais bandidos soltos assaltando e
matando. Milhares de ocorrências pelo país.
Este é um fator importantlssimo, pois mexe com as vidas

e a saúde dos brasileiros. As comissões, não interessam o ti-
tulo, propina ou caixa dois, são crimes. Estes crimes mudam
a destinação do dinheiro público disponível. Assim os Lulas,
Dilmas, Temers, Cunhas, Renans e outros ratos menores,
deveriam ser responsabilizados também pelos mortos e
feridos que diariamente palpitam nas crônicas policiais ou
nos atestados de óbito~ por falta de atendimento adequado.
O prefeito que desvia o dinheiro da obra pública está ma~
tando seu munkipe. Tem que ser visto como um assassino.
O parlamentar que embolsa dinheiro vindo do erário tem
que ser tratado como coautor de assassinato porque sua ação
impediu o bom uso da verba. Bandidos!

ivar4hartmann@gmail.com

lllstiflliçâo ji:sfejfltá Vi'ltc anos em /lovembro

mailto:ivar4hartmann@gmail.com
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CONSTRUTORA- MÃO DE OBRA MONTANA

COMUNICA OVISUAL ALEXANDRE FREITAS

,Programa de Metas é apresentado em Audiência Pública
o Programa de Metas referente a gestão O programa contém as prioridades, ações está fundamentado no programa de governo

2017/2020 foi apresentado pelo prefeito Milton estratégiCas, os indicadores emetas quantitati. da atual gestão 'Sim, Carazinho pode mais",
Schmilzem Audiência Públicaua Câmara de vasparacadaumdossetoresdaadministração disponlvel no site do Tribunal Regional
Vereadores de Carazinho na quinta-feira (dia pública municipal, observando no mlnimo, Eleitoral do Rio Grande do Sul. (Assessoria
27 de abril). as diretrizes de sua campanha eleitoral. Ele de Comunicação/Prefeitura de Caminho)'

IMP~RIO PESQUISAS E PUBLICIDADE DIVULGAS DOS
, DESTAQUES DO ANO 2017 DO MUNICfplO DE

CARAZINHO.RS
CONFORME PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

REALIZADA.

REGioNÁI.

.Betão faz apelo por melhoria
no sistema de saúde pública
Veja, a seguir, a Integra do pronunciamento do
vereador Betão (PMDBlNão-Me- Toque/RS)
na sessão ordinária de segunda-feiril (24/4).
rnicialmente quero

parabenizar os verea-
dores mirins que estão
conclúindo mandato.
Todos por certo fize-
ram a sua parte. Reivin-
dicaram e apontaram
problemas e soluções.

.• Cumpriram o seu papel , I

de representantes do i
grupo que os elegeu •

.• Foi, portanto, uma ex-
periência que deve ser
considerada no plane-
jamento do seu futuro.
Cada vereador mirim
teve a oportunidade de conhecer um pouco da missão e da
responsabilidade de quem representa a sua comunidade no
legislativo.
Tive a oportunidade de acompanhar os vereadores mirins

da atual legislatura, dia 17 de abril. em viagem a Porto Alegre.
Juntos. visitamos a Assembleia Legislativa. o Tribuna:l de Con-
tas do Estado e o Palácio Piratini, sendo, inclusive. recebidos
pelo governador José Ivo Sartori. O objetivo dessa viagem foi
.. proporcionar aos vereadores mirins o contato direto com uma
part~ da estrutura pública do Estado, quando foi possível a to-

.• dos conhecer um pouco mais do seu funcionamento. Foi uma
irficiativa importante da câmara que encerrou. oficialmente, a
atu!llegislatura mirim.
Saúdo os vereadores mirins recém eleitos que tomarão posse

nesta semana e hoje se fazem presentes na sessão ordinária. Cada
um de vocês terá a tarefa de representar, de debater. de buscar
alternativas e apontar soluções para os problemas de sua comuni-
dade escolar. Mas também haverá a oportunidade de amadurecer
• a ideia da boa política, de defender ações justas, de agir pelo bem
da coletividade, da sociedade em que todos nós vivemos.
'TEMPOS DIFlcEIS
Ninguém nega que vivemos tempos difíceis em que a grande

....maioria dos que detêm mandato está envolvida em corrupção.
Mas isso não pode contaminar o nosso ânimo. Não devemos ge-
neralizar. Esses tristes acontecimentos devem servir de incentivo
. para que façamos diferente em nossas vidas, pública e privada.

Épreciso sim lutar em defesa da política séria e honesta, pois é
isso que se espera desse futuro em que vocês serão protagonistas.
Vocês terão o poder de ação política. De decisão sobre o que é
melhor para o povo da nossa terra, E eu acredito que cada um
de vocês tem o desejo de contribuir, de trabalhar e de fazer parte
da boa política.
SAÚDE PÚBLICA
No último dia 18, junto com representantes da comunidade de

Bom Sucesso, estive em reunião com o secretário de saúde, Marco
Costa, da qual também participou o vice~prefeito. O objetivo

- da reunião foi tratar de assuntos que preocupam os moradores
do interior, na medida em que estão ocorrendo mudanças no
atendimento em saúde pública que não estão de acordo com os
interesses e necessidades desses moradores. E no decorrer da
última semana, após a reunião, várias pessoas me procuraram
para tratar do mesmo problema, vindas de diversas localidades
do interior e de diferentes pontos da cidade.
Essas pessoas apresentaram as mesmas queixas: a troca do

local de atendimento. em razão do remapeamento realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde e o atendimento que passou a ser
feito por profissionais diversos, o que, segundo essas pessoas,
cria a descontinuidade no tratamento. Ou seja: a maioria dos
usuários reclama por estar recebendo atendimento diferente ao
que era habitual.
Agradeço pela atenção do secretário de saúde. Estimo que seja

sensível aos apelos da população de Bom Sucesso e das demais
localidades e bairros quanto aos pedidos e sugestões apresenta-
dos. (Assessoria de Imprensa do Vereador)



Não estranhe se em pleno inverno
o clima esquentar.

É efeito da sua solidariedade!
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• Recebemos, nesta semana, artigo do jornalista Anderson Fernandes
intitulado ''A leitura como um direito de todos~ Achamos sobremaneira inte-
ressante ... Veja, a seguir, o que Anderson Fernandes escreveu ...

I "Recentemente fui a uma escola para desenvolver o projeto "Vida lite-
rária'; que distribui livros e leva palestras sobre a importância da leitura para
estudantes de unidades públicas, e uma professora de matemática questionou
como essa atividade poderia ajudar os alunos na sua disciplina. Apresentei
alguns argumentos, mas sem grande fundamentação. Nesta semana uma amiga
me emprestou o livro "Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos
da escola., de Angela Kleiman e Silvia Moraes, e foi uma experiência positiva
e certamente me ajudará frente a novos questionamentos.

• Reforçar a importância da leitura para muitos profissionais da educação é
apenas território do professor de ilngua portuguesa e assim os trabalhos, projetos
• exercícios neste sentido dificilmente são realizados por docentes de outras
..Iisciplinas, No entanto, como bem definem Angela Kleiman e Silvia Moraes,
a leitura é reconhecida como uma atividade cognitiva por excelência pelo fato
de envolver todos os nossos promsos mentais. Neste sentido. é essencial para
aprendizagem de qualquer atividade na vida. sendo obrigatoriamente objeto
~eensino de todos os professores.

• Muitas vezes, o aluno não consegue resolver um exercício de matematica,
ou atividades de quimica e fisica, simplesmente porque não sabe interpretar
ou não entende o que o professor destas disciplinas está exigindo, Ou seja, a
escola e a sociedade querem estudantes críticos e participativos. porém, muitos
leem sem entendimento, interpretam sem ter lido e realizam atividades sem
nenhuma função na sua realidade sociocultural.

• As autoras de "Leitura e inlerdisciplinaridade~ neste contexto, são mui-
to felizes ao afirmar que incentivar o gosto dos alunos por jornais, revistas,
livros, gibis, entre outros, é um poderoso instrumento da aprendizagem e na
qualidade de instrumento deve pertencer a todas as disciplinas, pois é, por
excelência, a ati\~dade na qual se baseia grande parte do processo de ensino
em contexto escolar.

• E no mundo cada vez mais digital, a sociedade precisa de pessoas que
consigam continuar o processo de aprendizagem de fonua independente, e para
isso, o cidadão precisa ler. Hoje a alfabetização, conhecer as letras, não émais su-
ficiente. "É função da escola formar sujeitos letrados, não apenas a1fabetizados~

• A leitura como direito de todos evita o aprofundamento de divisões
sociais, educacionais, culturais. E p~ desenvolver o gosto pela leitura, não
é necessário ter acesso apenas a livros consagrados, a bibliotecas com bons
acervos, ter acesso a computadores e outros aparelhos digitais. O uso de jornais,
revistas, gibis, promove o letramento e auxilia na construção de uma escola
cidadã atualizada com o mundo contemporâneo.

• E além do trabalho com os alunos, conscientizaras pais e familiares a fim
de indicar maneiras de integrar a leitura no hábito das crianças e adolescentes
é algo importantíssimo. Muitos estudantes, antes mesmo de entrar na escola
e serem alfabetizados, já são letrados, porque participam, em seus lares, de
diversos eventos em que a escrita, a leitura do jornal, um recado anotado num
papel, a leitura de um livro de contos, tem um papel central na vida dos adultos.
A criança que vê seus pais buscando conteúdo informativo, educacional e cultu-
ral, mesmo antes de aprender a ler, já entende a importância da aprendizagem .

• Hojeo público jovem representa uma significativa parcela.do contingente
populacional. Segundo a quarta ediçfio da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil,
para 67% da população não houve uma pessoa que incentivasse a leitura em
sua trajetória. Desta maneira, realizando um trabalho de incentivo à leitura
na escola, o professor oferece mais que um instrumento de dignificação do
aluno, ele passa a realizar um grande ato de valorização e aperfeiçoamento do
ser humano:' (Aline Brandt/mestre em histó~ia, jornalista e pesquisadora)

Presidente
da Câmara
de Vereadores
ressaltou a
parceria
legislativo -
executivo

Geral

venda das PCH's da Eletrocar e a contratação de três
novos médicos para a emergência do HCC': declarou.

Um anúncio que animou os empresários foi a
criação. ainda neste ano, de uma comissão permanente
de apoio a micro, pequena e média empresas, a fim de
fomentar o empreendedorismo e estimular o cresci~
menta do emprego e da renda no munidpio. Além
desta deverá ser criada uma comissão para tratar da
segurança pública e outra de questões relacionadas à
acessibilidade em Carazinho.

PEDÁGIOS DA BR-386
Estevão De Loreno anunciou que, no dia 12 de

maio, a partir das 18 horas, ocorrerá em Carazinho,
uma audiência pública para discutir a concessão da
BR- 386. Conforme o presidente do legislativo, os trâ-
mites da ANTT são para que se instale uma praça de
pedágio ainda mais prôxima de Carazinho, indo contra
o que espera a sociedade civil e também as entidades
empresariais e de classe.

O presidente da ACIC, Jocélio Cunha, enfatizou que
a posição da entidade. que se alinha à da Federasul, é de
que seja feita a concessãa, desde que seja reformulado o
edital inicial proposto pela ANTI, para atender às reais
necessidades dos usuários das rodovias. "Porém, se for
concretizada esta impressão prévia que temos, de que
este é um jogo de cartas marcadas. nossa mobilização
será por abrirmos mão das melhorias que acompanha-
riam o pedagiamento. para não sofrermos junto com
elas o ônus de uma concessã-o de trinta anos, podendo
ser renovada por mais trinta. Precisamos de um modelo
viável ou então. que não seja feita a concessão, porque
não há como aceitar esse modelo, de forma nenhuma':
frisou. (Assessoria de Imprensa dá ACIe)

COOPERAR
É SEMEAR
o fUTURO,

@01I'JPl.JIJA\L

'míllll ~J
IgrejaBatista da Glória

Pastor: Josué Samuel Sãlzer
(54) 8117-1759 I samisalzer@gmail.com

54 3329-4467
~------~- ~ www.facebook.com/IBG1cor1031

Rua Fernandes Vieira 142 - Bairro Glória - Carazinho/RS

O presidente da Câmara de Vereadores dt' ruazi-
nha, Estevão de Loreno (PP), participou do I ..iS na
Mesa da Associação Comercial e Industrial (ACIC),
na segunda-feira, 24. Também estiveram presentes o
presidente da Subseção da OAB/RS Toilor Agoslini, a
delegada de policia Rita De Carli, o vereador T"l}ente
Costa e o gerente comercial da Eletrocar L .,!fido
Vanin,

Estevão De Lareno apresentou à diretoria executiva
da entidade um relatório sobre os 100 primeiros dias
de trabalho do Poder Legislativo (na nova gestão). O
destaque foi a redução dos gastos com diárias, de R$
46.911,52 nos três primeiros meses do ano passado,
para R$ 14.985,08 no mesmo período de 2017.

Outro ponto relatado pelo presidente do legislativo
foi a devolução aos cofres da prefeitura, de R$ 900 mil,
para dar suporte a investimentos na cidade. "Também
conseguimos voltar com as transmissões ao vivo das
sessões da câmara, pela rádio e pelo Facebook. Refor-
muJamos o site da câmara, para maior transparência
pública, em busca do selo que premia esta ação e esta-
mos buscando aproximar o legislativo cada vez mais
da comunidade~ destacou.

PARCERIA
A parceria com o executivo também foi ressaltada

pelo presidente da Câmara de Vereadores. "Estou em
meu terceiro mandato e é a primeira vez que temos uma
parceria tão grande com o executivo. Isto resulta em
inúmeras ações positivas para a cidade. Uma delas é a
abertura da UPA que ocorrerá, ainda neste ano, para a
manutenção da qual estaremos economizando e devol-
vendo verba que viabilizará o atendimento. Além disso,
aceleramos a votação de import<'lOles projetos, como a

De Loreno presente no Ideias na Mesa da Acic

rj),,0ll i2 lUl1 a10 dI; £1J11IJ!I.

Doe na unidade da Cotrijal
mais próxima de você!
Promoção válida até 19 de maio.

Ri6l0NAi.

Senac
Carazinho
oferece
curso de
formação
Excel

Otimizar o tempo é essencial
para produzir mais e melhor e
o Excel é uma ferramenta que
se faz importante no meio em-

. presârlal por facilitar diversos
processos. Entre suas funções
principais estão a montagem
de planilhas, organização de
_finanças, conversão de dados
e gráficos. Dominar o Excel é
um diferencial para entrar e
crescer no mercado de trabalho.
Por isso o Senac Carazinho está
. com inscrições abertas para
duas turmas do curso de for~
mação Excel no mês de maio.
Confira os horários disponíveis:

Opção I - rnlcio: 6 de maio.
Horário: aos sábados das 9 às
12 horas.

Opção 2 - Início: 15 de maio.
Horário: em segundas e quar-
tas-feiras das 19 às 22 horas.

A qualificação oportuniza
ao participante aprender desde
a criação de gráficos, edição e
impressão de planilhas em Mi-
crosoft Exce1 com a elaboração
de fórmulas e funções, até a
utilização avançada e elabo-
ração de painéis de controles
estratégicos, os dashboards, que
permitem resumir em apenas
uma página grandes volumes de
informação de forma sucinta e
objetiva. Com carga de 84 horas
para participar é necessário ter
curso de Usuário Windows Oll

conhecimento equivalente.
Matrículas para a capacita-

ção devem ser feitas no Senac
Carazinho, localizado n~ Av.
Flores da ClInha, 2821. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone 54-3J?9-5851 Oll

através do site www.senacrs.
com.hr/carazinho. Comer-
ciários têm desconto de 20%
mediante a apresenl,ll;ão do
c<lrtão Sesc/Senac.

mailto:samisalzer@gmail.com
http://www.facebook.com/IBG1cor1031
http://www.senacrs.
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Nota sobre a
salda do PDT
do Governo
do Estado

o governo do Estado
recebe a decisão do PDT
como parte do processo
democrático. O partido
teve todas as oportuni-
dades de contribuir com
o governo por melo de
idelas e espaços pollti-
coso Agradecemos aos
quadros trabalhistas que
se dedicaram com leal-
dade e esplrito público
à construção de uma
nova realidade para o Rio
Grande do Sul.
Desejamos que os

projetos eleitorais do
próximo ano não pau-
tem, tão precocemente,
as importantes decisões
políticas que precisam
ser tomadas. A tarefa de
construir um novo Estado
não pode ser relegada
ou adiada, sob pena de
comprometer a gover-
nabilidade dos próximos
mandatos.
Agir com respons.a-

bilidade no presen~e é
fundamental para cons- •
truir um futuro susteQ-
tável. Seguimos firmes
na tarefa de modernizar
o Estado, promover o
crescimento e servIr às
pessoas, especialmente
àquelas que mais preci-
sam. Nesse propósito,
continuamos contando
com a colaboração de to ••
dos os gaúchos voltados
ao interesse social. .

Governo do
Estado do
Rio Grande
doSul

Sandra
CitoUn
disse que
a sua
secretaria
quer
intercâmbio
permanente
com
o jovem

ção. "É um momento crucial da vida, onde eles
estão moldando a sua personalidade, formando
quem eles irão ser no futuro. A mensagem que.eu
quero transmitir para eles é que busquem aquilo
que os faça feliz, não que eles façam aquilo que
os pais quere!n q~e façam, que eles realizem os
seus sonhos e façam aquilo que querem fazer,
aquilo que os faça feliz':
Com o tema Os desafios da Liderança Estudan-

lil, o vereador Lucas Lopes palestrou sobre as suas
experiências de vida e na carreira profissional,
destacando as dificuldades e os desafios enfren-
tados durante a fase da juventude, falando sobre
a importância do papel de um líder estudantil.
O p.r~feito Milton Schmitz esteve no local para

presl r o trabalho realizado pela Secretaria da
Educação, parabenizando a secretária Sandra
Citolin e a presidente do Conselho Municipal
de Educação Viviane Neuhaus e toda a equipe da
SMEC. além de destacar o gancho motivacional
tran!i ido através do encontro, para a eficácia
do futu;o destes jovens que estão em fase de
formação.
O evento também contou com momentos de

descontração, com a apresentação das alunas
do Centro de Danças Bianca Secco e um lan-
che especial oferecido aos alunos. (Assessoria
de Imprensa da Secretaria de Educação de
Carazinho)

A Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, com a participação do Grupo de Orientadores,
teve um encontro com os Grêmios Estudantis das
escolas municipais de Carazinho. O evento que
ocorreu, terça-feira (26), na sede da EMEF Patro-
nato Santo Antônio teve como objetivo incentivar
os jovens através de palestras, destacando o seu
papel de formação como líderes empreendedores
e agentes transformadores na sociedade.
A secretária de educação, Sandra Citolin,

explicou a importância de realizar o encontro.
"Quero dizer que a Secretaria de Educação de
Carazinho tem uma proposta diferenciada, de
intercâmbio de líderes, em relação ao empreen-
dedorismo e em relação aos jovens. A secretaria
tem a proposta de estar na mesma vibe de vocês.
A nossa proposta não é ensinar vocês, não é que-
rer melhorar vocês, apesar de isto estar incluso.
A nossa proposta é estar na mesma sintonia,
causando o mesmo impacto, realizando o mes~
mo trabalho que vai ser motivado! para vocês,
líderes juvenis~
O sócio administrador da editora Contato

Vip, Leonardo Toledo Docena, juntamente com
o palestrante motivacional Max Pires, da cidade
de Niterói (RJ) e seu parceiro comercial, Tiago
Vieira, abordou em sua palestra o temaEmpreen-
dendo COtnpropósito. Leonardo destacou o valor
de abordar este assunto com os jovens em forma-

Carazinho tem Encontro
de Protagonismo Juvenil

FEL.IZ DIA DO
TRABAL.HADOR!

HCC tem hoje mais
uma Coleta de Sangue
oHospital de Caridade de Carazinho. em parceria com o Hemocentro

de Passo Fundo - Hemopasso, está promovendo. para 29 de abril (sábado).
a primeira ediçáo da Campanha de Coleta de Sangue de 2017. Com apoio
da Secretaria Municipal de Saúde a ação acontecerá em frente ao HCC,
das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

De acordo com a enfermeira supervisara da Agência Transfusional da
instituição de saúde, Mari Luciane Bernhard, a coleta será realizada nos
mesmos moldes das anteriores: pela ordem de chegada dos doadores e de
acordo com a capacidade da unidade móvel do Hemopasso. Além disso.
para melhor organizar o processo de coleta, evitando longas esperas. me-
tade das senhas será distribuida no período da manhã e o restante à tarde.

Conforme a enfermeira, a participação da sociedade foi muito ex-
pressiva nas ações realizadas no ano passado e a expectativa é de que
a boa adesão se repita, KNóspercebemos nas edições anteriores que as
pessoas vêm ao HCC realmente empenhadas em doar sangue, tanto que,
quando surge algum impedimento na doação, seja por idade, patologia
ou medicações prévias, elas ficam chateadas. Por isso, as expectativas
com relação à participação da comunidade nesta nova campanha são
as meJhores~salienta.

OBSERVAÇÕES
O que é necessário para doar sangue: Estar em boas condições de

saúde; Ter entre 18e 69 anos de idade; Peso igualou superior a 50kgiNão
estar em jejum; Não ingerir bebida alcoólica 24 horas antes da doação;
Não ingerir alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação;
Evitar fumo nas últimas 2 horas que antecedem a doação; Apresentar
documentos de identificação com fotografia (carteira de identidade e
ou de motorista); Homens podem doar até 4 vezes ao ano e mulheres
até 3 vezes.
Quem não pode doar sangue: Quem teve gripe ou febre nos últimos

dias;Quem recebeu transfusão de sangue nos últimos 12meses;Gestant~s
ou mães que estejam amamentado; Pessoas que passaram por ciruc,
de grande porte a menos de 06 meses; Quem teve hepatite após os 10
anos de idade ou contato há menos de 6 meses; Quem fez tatuagem ou
colocou piercing nos últimos 12meses; Pessoas que tem comportamento
de risco em relação à AIDS; a vacina da gripe impede a doação por 4&
horas: Existem também outros requisitos que serão avaliados em triag
clínica no dia da coleta.
O doador deve obrigatoriamente: Apresentar documento oficial de

identidade com fotografia; Ter entre 18 e 69 anos de idade; Pesar mais
de 50 Kg;Não estar em jejum (evitar apenas alimentos gordurosos nas
quatro horas antes da doação); Não pode ter realizado a vacina da gripe
(impede a doação por 48 horas). As senhas serão distribuídas por ordem
de chegada e aspessoas deverão permanecer no local até a hora da coleta.
(Assessoria de Imprensa do HCC)

Neste 10 de maio queremos
agradecer pelo seu trabalho.
Graças ao seu empenho, Cara2inho
vive um novo ciclo. O ciclo do SIM
para o desenvolvimento.

Uma ~omenagem da Administração
Municipal gestão 2017/2020
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Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão 50dal: AlvoGlobal Publiddade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

alente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Aores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Autorização nO:

Veículo/Fomecedor:
Jornal Correio Regional
Francisco de campos - ME
CNPJ: 89.785.638/0001-99
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Descrição abril/2017 26/04/2017
(tamanho/cor/posição) ~3 4 5 6 7 HlI'; f"i 10 11 12 13 14 ;j;~1:~'17 18 19 20 21 .22 p2j 24 25 26 27 28 ~~,'~ií<~~1Vai. Unit. Total

>.--",. :'~
". .:'<1";; I>[',.; 1~11~I~\~'i~!Anúncio "Dia do Trabalho" - 2Sx12cm

I
2.000,00 2.000,00

.-=', '

I 111 -
-
-

I I"': ~ I;' '," "',
f0t ~ H -

I] cri .'. ri. -
B '.: ."

- ~ l"i: ~~ %~~ -

~~~.~:dJ Q Observações: Desconto

~

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 2.000,00
, " G~ no A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados

obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação,para Comissão: 400,00

:~~ícõnsoll C; ~rgel \.rtra que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. Total Úquido: 1.600,00
AlvoGlobal Ubll' ade e Propaganda no Gera deG vemo Opagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vendmento: 20/05/2017
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Executivo retoma aporte financeiro para hospital

)

o
que está a frente de uma
articulação política para
que o Estado aumente os
recursos destinados ao
Hospital. O objetivo é que
o déficit seja zerado, para
que a entidade consiga
ampliar serviços e aumen-
tar sua receita. O Hospital
São Vicente de Paulo
atende a população de 13
municípios da região com
especialidades como
Oncologia, Neurocirurgia e
Traumatologia.

ao Campus I da Universidade
estão sendo preparados para
reunir leitores, escritores,
artistas, pesquisadores e
intelectuais.

Outra novidade para a
edição desse ano será a volta
ao passado, com a homena-
gem para Moacyr Scllar; Ariano
Suassuna, Carlos Drummond
de Andrade e Clarlce L1spector,
durante a 16' edição da
movimentação literária. Quatro
ambientes do evento levarão o
nome dos autores como
homenagem.

O lançamento da Jornada
aconteceu no Palácio Plratinl,
no fim do mês de março, e
contou com a presença de
autoridades e apoiadores. As 2
mil inscrições para a 16"
Jornada Nacional de Literatura
podem ser realizadas a partir
do dia 10 de abril. Para as 20
mil vagas da Jornadinha a
partir do dia 15 de maio.

Ambas no site
, www.upf.br/16jornada

mobilizou outros'-o'il
municípios da região 'quê,
juntos, a partir do més de
junho, devem destinar
mais R$ 120 mil. "Mesmo
diante de dificuldades,
revisamos contratos e
geramos uma economia,
conseguindo retomar este
repasse: 'Desta forma,
junto dos outros municípi-
os, estamos ajudando o
Hospital a suprir a metade
do déficit atual", destaca.

Além disso, Vilson diz

atividades para 05 espaços
da cidade que não vai mais
ser apenas um cenário, será
um encontro de subjetivida-
de. Queremos vestir Passo
Fundo com atributos
vinculados à leitura e à
literatura", garante o
coordenador da Jornada,
Miguel Rettenmaier. Para
que essa aproximação seja
possível a prefeitura
também está apoiando a
revltallzação de diversos
espaços.

O reitor da UPF, José
Carlos de Souza destaca a
Importância desse evento
para a cultura e para a
população. "As Jornadas
Literárias dialogam com o
contexto, exigindo sempre
inovação, por isso, esta
edição será ainda mais
interativa, permitindo a
troca de experiênCias e o
debate sobre livros e
literatura", destaca.
Diversos eventos paral~-.

A prefeitura de Cruz
Alta retomou um aporte
financeiro para o Hospital
São Vicente de Paulo,
suspenso há mais de um
ano. A partir deste mês, o
executivo passa a desti-
nar R$ 120 mil mensais
para a casa de saúde.

O prefeito Vilson
Roberto Bastos dos
Santos revela que o
Hospital tem um déficit
mensal de R$ 500 mil. E,
além deste aporte,

De 02 a 06 de outubro,
- Passo Fundo vai voltar a ser
palco de uma das maiores
Festas da Literatura da
América Latina. A 16'
Jornada de Literatura e a 811

Jornadlnha Nacional de
Literatura terão como foco
ações que envolvam a
comunidade. Este movi-
mento que deve ser o
grande foco desta edição
vem sendo chamado de
"jornallzação".
Com o cancelamento do

evento em 2015, para este
ano, as Jornadas literárias
que completam 36 anos
terão uma remodelagem
para chamar ainda mais
atenção dos participantes
do evento. Entidades,
professores e a comunida-
de foram envolvidos em
uma pesquisa que buscou
essa remodelação através
da jornalização. "Estamos
atendendo o interesse da
comunidade e vamos levar

CorreiD.&...
INTERIOiir

Tudo pronto para a Festa da Literatura
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Feira do agroneg6clo deve destacar a produção leiteira da região Noroeste

Clima de otimismo para a XV Expofeira
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microrregião, formada
por pequenos produtores,
agroindúsrrias, e da
produção de leite e
grãos", destaca Ergang.

Três de Maio é uma
cidade polo, que abrange
municípios como Alegria,
São José do Inhacorá,
Boa Vista do Buricá e
independéncia.
A abertura oficiai da XV
Expofeira do Agronegócio
está marcada para o dia
29 de abril, às 14h.

Nos dias 03, 04 e 05 a
Feira sadia o 2° Seminário
Internacional de Educação.
Professores da região
estarão reunidos para
debater a educação, em um
encontro intercultural, com
palestrantes de todo o
Brasil. A Feira promove
ainda rodeio, motocross,
shows e uma mostra de
produtos da agroindústria
familiar. "A Feira é uma
vitrine da economia local,
da economia de nossa

o município de Três de
Maio, no Noroeste do
Estado, se prepara para
mais uma edição da
Expofeira do Agronegócio,
A 15' edição, que ocorre de
29 de abril a 07 de maio,
vai destacar a produção
leiteira da região, além de
promover eventos culturais
para os visitantes.

O presidente Sandro
Ergang destaca que o
clima de otimismo anima a
organização e 0$ exposito-
res. A feira disponibilizou
300 espaços, que devem
estar todos ocupados até o
dia do evento, por exposito-
res das áreas de indústria,
comércio, serviços e
agropecuária.

Cerca de 60 mil
pessoas devem passar
pelo Parque de Exposições
da cidade, nos 10 dias de
Feira. O leite terá um
espaço de destaque. "O
foco não poderia ser
diferente: negócios, em
especial, da cadeia do
leite", revela.

Para esta edição a feira
traz uma grande novidade:
o l' Festival da Canção
Nativa, que ocorrerá nos
dia 28 e 29. O evento vai
abrir a Expofeira. O
concurso recebeu mais de
500 inscrições, e as
selecionadas por uma
triagem se apresentarão
no palco da Feira. O
Festival é uma parceria
com o Grupo de Arte e
Cultura Flor de Maio.

INFORME COMERCIAL
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Compromisso com seu futuro proflsslonal

Inscrlç6es até: 15/0512017
Inicio das Bulas: 26/05/2017

. Especialização em Gestão de Mar1<eting
e Comunicação - 6° Ediçõo-

Especialização em Extensão Rurdl-

Especialização em Neurociências e
Aprendizagem -

Especialização em Gerenciamento de
Projetos - PMI- 3° Edição -
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leilões de animais não
registrados.
O município de Três de

Maio integra a região
considerada a maior Bacia
Leiteira do Estado: a
Fronteira Noroeste. A média
de produção animaI/dia é
de 18 litros. Albringdestaca
que as atividades vão
abranger toda a cadeia do
leite: produtor, indústria e
consumidor. E diz que a
região busca debater cada
vez mais os arranjos
produtivos locais. e
intensificar cada vez mais a
cadeia do leite.

Os 20 municfpios da
região Fronteira Noroeste
produzem mais de 1 milhão
de litros de leite por dia,
com uma cadeia formada
por 12 mil produtores de
leite.

jurado Altair Valoto, do
Paraná. Participarão da
exposição e dos co}.cur:
50S em torno de ~)
animais. Entre e es,
premiados em concursos
nacionais: ~,~ - .•..

Albrlng diz que o
gran,de destaque ,da FJ~",)
serao os leiloes de
animais puros de orl,gem.
"É uma possibilidade que
trouxemos para os
produtores da região, de
qualificar seus rebanhos".
Os compradores terão
possibilidades facilitadas
de financiamento,
diretamente com o
leiloeiro, ou com as
instituições financeiras
presentes na Feira. Para
quem busca Investimen-
tos menores sem perder o
nfvel genético, terão

Programação intensa
para a cadeia do leite

A produção leiteira
sempre teve espaço e
destaque na Expofeira.
Nesta edição, além da
exposição de animais, a
programação contemplará
Julgllnienlos moi'fológicos:
concurso leiteiro e leilões
de .anlmals das raças
Jerseye Holandês.

Dlórgenes Albrlng,
presidente da Comissão
de Agronegóclo da XV
Expofeira, revela que a
participação dos animais é
ranqueada pelas associa-
ções de raça, "Isto signifi-
ca que os Julgamentos e
concursos têm validade
perante às instituições",
destaca. Os concursos
buscam a perfeição
produtiva e moi'fológica
dos animais. OsJulgamen-
tos serão realizados pelo

ENERGIA RENOVÁVEL PARA
COOPERAR COM O MEIO
AMBIENTE E MELHORAR SUA
QUALIDADE DE VIDA!

~.~
CERTHiL

mailto:engenharia2@certhil.com.br
http://www.certhiJ.com.br
http://www.npofolra.com.br
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também serão destaques no
espaço. O grande objetivo,ê
trazer sistemas alternativos
de produção aos agricultores
da região.

A Área Demonstrativa do
Milho tem o apolo da
Secretaria Municipal de
Agricultura, Cotrisa, Pioneer,
Emater e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais. Nodia
02 de maio a Ârea receberá
um Dia de Campo e Mostra
Tecnológica,promovidospela
Emater. A Fenamllho
Internacionalocorre de 29 de
abril a 07 de maio, no Parque
de Exposições Siegfried
Ritter,em Santo Ângelo.

CARAZINHO

ano não é apenas demonstrar
práticas aos produtores, mas
apresentar pesquisas na área.
"Vamos levar a pesquisa para
a Feira, sem fins comerciais",
destaca. Ivan organIza o
espaço juntamente com a
coordenadora do curso de
Agronomia da URI, Glselda
AparecidaGhislenl.

As duas instituições irão
apresentar o potencial
produtivo do milho, com a
aplicação de dois tipos de
adubação: cama de aviário
(orgânica)e NPK(química). O
potencial genético do milho
crioulo e a diferença da
produção com e sem Irrigação

A partir desta edição da
Fenamilho Internacional,
que Inicia no final deste
mês em Santo Ângelo, a
Universidade Regional
Integrada (URI)e o Instituto
Federal Farroupilha (IFFar)
passam a fazer parte da
Área Demonstrativa do
Milho.O espaço, destinado
ã demonstração de
variedades e tecnologias
para a produção do milho,
receberá produtores e
estudantes durante os 10
dias de Feira.

Ivan Jacson Preu55.
têcnlco do IFFar,disse que
o objetivo da área neste

laboratório da Unljuí
reconhecido na Área de
Ensaios Ambientais

Universidades ganham espaço na Fenamilho

Ay.enlc;!a 'dlt",J:l ,fQtt!Jleç_Ip.PII;l'Jº~$tlçp ,
Me~~~~~7~:~~;n~0~~c~ed: ,SItli~d.ab~m.~ooentl'O .$WI.flENAT •.. ' .'. "
CentralAnalíticada Unijuínum ' ~o Mero9Sul,canl~inho é , HoJe~o munlofplo.conta
seleto grupo de laboratóriosl"uma ,cllla~e estnatéglce, com 'dois. 'D.lstrltos
que presta serviços de alto ;'onde,a log'stlca favorece o .Industdals. :com ,amplas
nível, estabelecendo um :,'np;¥'nvolvlmento.Cerca de áreas ,que estão sendo
padrão Internacional para ",j[O'qullômetros da utilizadas por' pequenas,
comprovação de que o - Capital, o município é 'médlasegnandes,~ empre-
laboratório executa suas ~conhe~ld~ peJo,_.r'J.iaIQC ~B:s._(!):e.,eJco~do. c,orry O
atividadescomcompetência.A rentroiiéáriíe~to', rodoviário' 'pre!lÍ\tli"1l1lllto\-"'SlÍtil'í\ltí;"'a
preocupação com os detalhes ' doS~ldo pais, ligandoa BR pavimentação, rede de
têcnicos nos pro~essos ~'eBR 2B5. Esse fácil ágy.a, esgoto e energia
realizados para a analIse de -"Scessofoi decisivo para o elétrica têm sido diferencias
águas e efluen~es.iíq~ld?S, dese,nvolvim,ento de para atrair aS'.empresas.
mostra a co.mpetenc,atecmca ,carazinho,ao longo.de sua "Nossos dlstrltos'industriais .
dos ensaros, _ tendo seu 'história. . estão preparadOS com
s,stema de gestao da qualrda.• ..jPensando.em.fortalecer Inftaestrutura 'oompleta
de estruturado de acordo com l: '- . . . , "
os requisitos da norma NBR~,esse .polo logístlco>:,a. pararaoeber,es,emprasas .
ISO/IEC17025. Para receber o !,Pf!lfelturarestá ,com .um . O.pr!lf!lIto!lIz.\lI~da;!1~ealém
reconhecimento a Central' mQvoPl'Ojeto:a.Avenldacd!15das empresas, 9X!ste_"uma
passou poraud~~rias,a fimde1ndOstries;,Pj via t!lr~a')lm,!lxpe.otatlva "!le .get!!çâQ,de
verificarseu sistema de gestão 'd!l~I)!,ão"çqm,tmnsPQI" ~mpta.llo',. 'nan.lla,'i\!!.,I!~as
da qualidade e certificarque o '1e,pObllqo,-lnftaestrutufflll ,~raas ~(pIOOllIIJll~'a~
laboratórioestá apto a realizar "QjQIIlvI~•. Aa\lll!1Idaastá -llIarlelládl\s tQ.do.v.1eaj
atividades com competêncla.IOOlltl1al!a"as;m~f&l!llSda fIIlllll\lllldu.e,lQgIlàIO$".8JiOlB
laboratórios reconhecidossão 'iljl21'111.p(Ó¥tm&:a-.\lllll:ll•• ,.mlaill,~il\!!l"19l1'~
aceltosemãmbilonacionaL a lWl(~, :un1ô~Il.11.Q .,Ü\~t\!l~.~".;"
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2 Especial Dia do Trabalho segunda-Feira, 01.05.2017, Carazinho

...........................................................................................
10 de Maio. Dia do Trabalho

torno das mudanças que se discutem
ahtalmente, as reformas trabalhistas
e previdenciárias que ainda causam
muitas dúvidas nos trabalhadores e
certamente causam impactn nas rela-
ções de trabalho.
Esta edição especial, sobretlido, ho-

menageia quem vai a luta todos os dias
e não esmorece diante dos obstáculos.
Boa leitura.
A Redação.

Para ser bem sucedido no
trabalho, a primeira coisa a
fazer é apaixonar-se por

ele.
Cada trabalhador tem

serviço especializado na
obra do mundo.

Gratidão à todos os
trabalhadores que

contribuem, para que
nossa cidade creliça.

laborais.
O histórico de lutas atual ganha um

ingwdiente a mais. Além da manu-
tenção de direitos, defendida sobretu- ~
dopelas centrais sindicais, a "briga"
para se manter os postos de trabalho
tem mobilizado a sociedade nos últi-
mos anos. O país vive uma recessão
que em 2017 parece estar peroendo
a intensidade, mas que exige do tra-
balhador e da c/asse empresarial ver-
dadeiros malabarismos para manter
a economia girando e recuperar o
crescimento.
Mais que. dignificar o homem, o

trabalho pennite o sustento e as con-
quistas. Muita gente} nestes últimos
meses, viu o desemprego bater a sua
porta, mas encontrou na criatividade
a saída para continuar em .frente. O
caderno especial do Diário da Ma-
nhã que comemora o Dia do Traba-
lho conta a história de quem encarou
a crise de frente e com muito talen-
to está superando as adversidades.
Também tem depoimento de quem
faz da dedicação e do compromisso
armas para continuar no emprego.
Quem contrata dá conselhos do perfil
necessário para quem quer ingressar
"- e se manter ~ no mercado de tra-
balho. Não falta uma discussão em

Uma homenaeem
UereacJor Tenente Costa

Luis Fernando Costa de Oliveira

o Trabalho abre POrtas e realiza
o ser Humana.

Permite brilhar e ser um
vencedor.

Gratidão a todos os
trabalhadores. que não medem

esforços para construir um IUlIar
melhor pra se viver.

A História nos conto que em 1886
ocorreu nas ruas de Chicago (EUA)
uma manifestação de trabalhadores.
O a/o tinha como objetivo reivin-
dicar a redução da jornada de tra-
balho para 8 horas diárias e teve a
participação de milhares de pessoas.
Neste e nos diar; seguintes ocorreram
conftuntos entre manifestantes e po-
liciais, resultando inclusive em mor-
tes. Sindicalistas foram condenados
à mor/e e três condenados a pena
perpétua. Estes acontecimentos pas-
saram a ser conhecidos como a Re-
volta de Hdimarcel. Três anos mais
taroe, no dia 20 de junho de 1889,
a S<'glJndaInternacional Socialista,
reunida em Paris, decidiu convocar
anualmente lima manifestação com o
intuito de lutar pelas 8 horas de tra-
balho diário. A data escolhidafoi o 10

dia de Maio, como homenagem às" lu-
tas sindicais de Chicago. Nesta data
em 1891 uma manifestação no norte
da França é dt'persada pela polícia
resultand.o na morte de dez manifes-
tantes. Esse novo drama serve para
reforçar o dia como um dia de lula
dos trabalhadores e meses depois a
Internacional Socialista de Bruxelas
proclama esse dia como dia interna-
cional de reivindicação de condições

•QRJJPO'-'10 DAMANHÃ
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Nasser Rajale,
diretor de Indús-
tria e Comércio de

Carazlnho

AtMdllle KlIllOmtca QUlDtldad.e por lI!tIr '1I1Idp1l1o ('I)

Corafrdo, oIlemu automotlvu e de motoddetas 3.146 47,07

lndlistrtas de traDlfonnaçlo 671 10.04

CODmçlo 651 9,74

Alojoeato fi al!mentlç!o 463 6,93

Outru atlvldadu de serviços 421 6,30

Trmsporte, amtGdagem fi Corre0 339 5,07

Atividades profissionais dmtl1icas fi t~cn1cu 278 4,16

Atividades admlnlstt'atIvu fi serviços complerntlltares 231 3,46

8<11"11' 112 1,68

Inlormlç!o li! comunlcaç!o 83 1,24

outro, 289 4,32

Tall! 1.114 100

Especial Dia do Trabalho 7

Onde titio .1 p~amolllllpreÃl'lDl7

No primeiro trimestre deste ano, a sala do Em-
preendedor realizou 1.132 atendimentos, uma
média de 377 atendimentos por mês, muitos
dos quais para auxiliar pequenos empresários
em situações de seu cotidiano.
Entre esses atendimentos realizados, 2017

teve 39 baixas de empresas (média de 13 por
mês) frente a 57 formalizações de novas empre-
sas (média de 19 por mês). "As empresas, em
geral, estão se mantendo e Isso é Interessante.
Dentre as pessoas que estão se formalizando,
predominam situações como a perda do empre-
go e ,ar ocorre a abertura da própria empresa
numa área em que o responsável já conhece e
também aqueles que já atuavam no mercado e
buscaram se regularizar", finaliza Rajale.

Nosso melhor p'roduto está na origem: o homem.
,OSindicato do. Comércio Varejista de Carélzinho,
qu~iéni'-no incentivo ao desenvolvimento humano

, "",. uma de suas missões, homenageiam todos os
.',•:~pro~issionais .neste D!a do Trabalho.e: de !orma
. Ji!t.lT1ultoespeclal, enaltecendo a partlclpaçao e a

'grandeza de. seus colaboradores. ,

_~u

. ~;'!i,:,,~-:'q;,:,.,.
.' ;.: ..•...: ".

Atendimentos

Apolo
Em Carazlnho, a sala do Empre-

endedor (vinculada ao Departa-
mento de Indústria e Comércio e
à Secretaria municipal de Desen-
volvimento) é um mecanismo de
apolo a pequenos empresários.
"Desburocratizamos a emissão do
alvará para quem é MEl e atua
como prestador de serviço, como
pedreiro e eletricista, por exem-
plo. Agora vamos procurar for-
necer mais consultorias", relata
Rajale.
O diretor de Indústria e Comér-

cio de Carazlnho conta que "va-
mos realizar de 8 a 12 de maio
a semana do MEl, onde teremos
a presença do Sebrae na cidade
fornecendo orientações. Inclu-
sive, faremos reuniões mensais
com foco em consultoria para sa-
nar as dúvidas das pessoas sobre
esses temas", explica.

Segunda-feira, 01.05.2017. Carazinho

Quer uma prova?
Conforme a Confederação Na-

cional do Comércio, Serviços e Tu-
rismo (CNC), no primeiro trimes-
tre deste ano Carazlnho possura
7.081 empresas ativas, sendo
que 6.684 eram MPE's ou ME!'s,
94,4% do total.
De acordo com Nasser Rajale,

diretor de Indústria e Comércio
de Carazlnho, este número pode
ser até maior. "Essa estimativa
abrange empresas enquadradas
no Simples. Multas outras estão
no regime de contribuição normal
por deslnformação, mas poderiam
estar no Simples", revela.

Quem começa a gerenciar seu
pr6prlo neg6clo normalmente se
enquadra como micro e pequeno
empresário (MPE) ou como mlcro-
empreendedor Individuai (MEl).
_Em Carazlnho, estes dois setores
possuem forte representatividade
na economia.



"Vai ser um passo a mais
em minha vida", ressalta

a renda

segunda.Felra, 01.05.2017,Carazinho
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A lojista conta com o apoio da filha

em seu estabelecimento

As duas trabalham na loja. "A gente vai
aprendendo e a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) nos auxilia também. Então
as coisas vão fluindo", relata Bianca, que
já tinha experiência de trabalhar no co-
mércio antes de ajudar a própria mãe na
nova loja.

,)

Jerusa vende roupas há dois anos

Parceria da filha
.J~rus.~ ç()nt~ com o apoio da filha, Bian-

.ca ZacheJt,'para trabalhar em sua loja,
em especial em assuntos mais burocrátip
coso ".Estou aprendendo bastante ainda,
e minha filha sabe mais do que eu nessas
questões e ela tem sido bem importan-
te", explica jerusa.

••••• 0•••••

ta, com entusiasmo.
A crise econômica vivida no pafs

atualmente não foi motivo de preo-
cupação para Jerusa. "Concordo que
existe crise e que o momento é difí-
cil. Mas não se pode pensar em crise,
senão nunca iremos para a frente. É
preciso buscar um diferencial e enca-
rar o desafio", ressalta.

'Q*9'
fi g)

A realização de um sonho .
Há três meses, ]erusa abriu a loja ae roupas Urbana, localizada no Centro de Carazinho

8 Espedal Dia do Trabalho

Há dois anos, Jerusa Gomes dos
Santos saiu de seu emprego, na
área de alimentos, onde atuou por
15 anos. e começou a vender rou-
pas em sua casa. Desde o começo
da nova atividade ela já se cadas-
trou como microempreendedora in-
dividual (MEI).
Ap6s dois anos no novo ramo. ela

decidiu crescer. "Nesse período.
fiz minha clientela e as vendas co-
meçaram a aumentar. Então decidi
procurar um espaço melhor e en- Diferenciais
carar mais esse desafio", conta a A lojista explica os diferenciais que
lojista. procura ter em sua atividade para
Há três meses, ela abriu a loja Ur- manter a clientela. "Em primeiro lu-

bana, localizada na Rua Alexandre gar vem o bom atendimento, é uma
da Motta, no Centro de Carazinho. relação de amizade e de proximidade
"Sempre fui registrada como MEl, que tenho com minhas clientes. Levo
mas só agora abri minha loja. Era muitos produtos a domicilio para al-
um sonho que eu tinha e estou mui. gumas compradoras, e isso também
to feliz, fazendo o que gosto", con- conta", relata.i= . m ~

Negócio próprio para complementar
Nam Regina Sampaio se organiza pam abir um minimercado, que vaifunciollar 110 turno inverso à suajomada de tmballzo
Aos 44 unos. Num Regina e agora estou buscando o uIvará. plica. lhos no próprio estabelecimento

Sampaio pretende dar em breve Em um mês quero abrir meu bur A empregada doméstica com cuutela. mesmo assim, nüo
o que chuma de um passo a mais e no futuro umpliar pW'uum mini- ufilwa sentir na pele as dili- esconde a unsiedade. "Vou fazer
em sua vida. Empregada domés- mcrcado. Eu inclusivc já tenho o culdades do atual contexto tudo com cnlma, pés no chão,
tjca por profissão, a carazinhen- espaço alugado", relata. econômico. "Tenho dois fi- para nüo dar um passo maior do
se cadastrada como microelll- Ela trabalha apenas durante u lhos e um deles precisou se que as pernas e lá nu frente nca-
prccndcdoru individual, sonha manhã como empregada domés- mudar de Cw'azinho para COIl- bar sofrendo um tombo grunde.
ubrir um bar que tumbém vai tica. "Assim, à tarde eu vou abrir seguir trabalho. Essa ull1plia- Vou manter minha utividade de
funcionar como mini mercado. o bar - que fica na mesma rua da çüo do bur para minimercudo empregnda doméstica e seguir
Nam conta que "ouvi faltu minha casa, O estabelecimento já é pensando em dcixw' algo tocando o bar. Estou ansiosa

desse trabalho feito com mi- vai funcionar como uma lonna de para eles", revela. para dar esse pusso, lllas Deus
crocmpresus e decidi criar um complementar a rcnda da minhn vai me ajudar", destaca a nova
CNPJ c um esLabcl~cimcnto profissão, já que a situação hoje Ansiedade microempreendedora individu-
no meu nome. Não tive custos na economia não está fácil", exw Nara quer iniciar os traba- aI.

Neste 1° de maio queremos
agradecer pelo seu trabalho.
Graças ao seu empenho, Carazinho
vive um novo ciclo. O ciclo do SIM
para o desenvolvimento.

FELIZ DIA DO
TRABALHADOR!
Uma homenagem da Administração
Municipal gestão 2017/2020

&~
Cã;ãzinho



[@j ALVOGLOBAL
Autorização nO: 5052 ']

Veículo/Fomecedor:
Jornal Diário da Manhã
Editora Esperança Ltda.
02.115.089/0002-48

aiente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro centro
carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 543331 2699

/

Agência:
Alvo Global Publicidade e propaganda
Razão Social: Alvo Global Publlddade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Odade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Descrição
abril/2011 04/05/2017

(tamanho/cor/posição) h~':12> 3 4 5 6 7 i'8i' 'i9!ll0 11 12 13 14;~~it~17 18 19 20 'IN 25 26 27 28112,~13J!,"Qtde Vai. Unit. Total
/'~) .,;;: ,;..8,

Anúnciocaderno especial I 25x12cm h'
F . 4.285,80 4.285,80

I~,! " . -
-

'c', 1[~mi. , ',:~ -
I¥\~i0i; cç

;\\H\};,i~ Iv~~';- li.2:
1\" ;:fi, ,"',;

< -

li
é "'i ~ ;',0",i,'" "H"

-
I"',' .~~;:'i -

/ /'
1;;N~i11 l~,)%Jf;@-ll -/v/y
~_n., jJ Observações:

Desconto

. Faturar contra o Cliente pelo valor líquido • Total Bruto: 4.285,80

-;7/-yS7 ~etàrio G~T}Id Governo
Anota, o boleto e o comprovante de veiculaçãodevem ser encaminhados Comissão: 857,16

obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para

GflAllan/jro Consoll '=: Jo~utra que seja efetuado o pagamento da mesma até O dia 20 do mês seguinte a veículação. Total Uquido: 3.428,64

AlvoGI I pUfllddade e Propaganda 5ecl'lrel'noGeralde Governo O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vendmento: 20/05/2011

/ !



Número da Nota

PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalizacão de Tributos
Av Flores da Cunha 1264 - CENTRO I CARAZINHO - RS I CEpo99500000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

1536

Folha 1/1

Código de Verificação

e573a435

0512017
Normal

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

PRESTADORDE SERViÇOS

04/05/2017 - 11:36

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Data 1 Hora Emissão:
Município Prestação:

Natureza da Operação:

Razão Social
EDITORA ESPERANCALTDA.
Inscrição Municipal
93430
Endereço

PIÁRIO DA MANHÂ RUA PEDRO VARGAS, 846 - CENTRO

CPF/CNPj
02.115.089/0002-48

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
(54) 3329.9665 Não
CEP Exibilidade
99500000 Exigivel CARAZINHO 1 RS

Inscrição Estadual
0250106809

si nara@alvoglobal.com.br

Email

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPj
87.613.535/0001-16

(54) 3331-2699

Fone/Fax

Razão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição
Municipal
94162
Endereço
AV. FLORESDA CUNHA, 1264, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, c1icheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5822101 - EdiMÃ£o integrada Ã impressÃ£o de jomais diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

Referente Autorização 5052 - Alvo Global Publicidade e Propaganda, anúncio caderno especial 25 x 12cm cor edição de 29/04/17. Total Bruto
R$.4.285,80 - Comissão R$857,16 = Total Líquido R$ 3.428,64

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 3.428,64

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL(R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
102,86

ISS Tomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0.00

Base de Cálculo
3.428,64
Valor Total da Nota (R$)
3.428,64

Alíquota %
3,00
Valor Liquido (R$)
3.428,64

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/0212014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/0512014, a autenticidade desta NFS-e pode
ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

mailto:ra@alvoglobal.com.br


~ ALVOGLOBAL
Autorização na: 5053J

Veículo/Fornecedor:
Rádio Diário da Manhã
Antares Radio Difusão Ltda.
05.121.225/0002-09

Cliente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Sodal:
CNPJ: 8.7.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Agência:
Alvo Global publicidade e Propaganda
Razão Social: AlvoGlobal Publiddade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Rlho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Descrição
abril/2017 04/05/2017

(tamanho/cor/posição) ,1., 2. 3 4 5 6 7 :'8 •9; 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 'Qtd.;' Vai. Unlt. Total

Textos 60" - Diado Trabalho ••A li}, 1-\)',; !;,j 1:(.) I'.: :2 8 8 (si ts'. ' 32 93,11 2.979,36
.:;

.: !:~:: U~:: i;: ~;~ I:;?~ li:! Fi r:",' :'" -!m. ,,' '.•:.

P. !,,~ I~:;i:& )K, I:f"~ 11: ,::1, tiWI~l¥! -
.>,. ,Ri. 1:\ 'j~'tifJ! I'.: i;; R3:~:;i: -
'i:: hfç T#~ j'[ ;11' I:.; [ .•.. ::'O(!

ii.' 1;1;1 sino fi" ::f: ,,). I .• .;1: IY:lia!!
ti','

i;~I~ I.? ~Q .i: 17 li)! 17!l1,,!"!.: -
.;~I~i H!i;: :';... ;S' :ji~e --

{.,-I:~
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ai I,,; '"\1,- -
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-
ildttifil

hj:•. o.• -
F'"

A \.-S) _ .1 J Observações:
Desconto

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 2.979,36

~relário' ~ ~ Gov~mo
Anota, o boleto e o comprovante de veiculaçãodevem ser encaminhados Comissão: 595,8.7

obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para

!v~, ~~(ro Censoll
' ",,' ut1\3 que seja efetuado o pagamento da mesma áté o dia 20 do mês seguinte a veiculação. Total Uquido: 2.383,49

Alvo lobal IIddadee Propaganda SecretárioGeralde Governo O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vendmento: 20/05/2017

/ j



Mapa I Comprovante de Irradiação

Radio Diário AM 780
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro

Carazinho - RS
Fone: 54-3329-9666 - Fax: 54-3329-9652

Diário AM a Rádio da Comunidade.

Cliente: Prefeitura Municipal de carazinho
Razão Social: Prefeitura Municipal de carazinho
End: Av Flores da Cunha, 1264 - Centro
Cidade: carazinho - RSCEP: 99500-000
Praça Pgto: carazinho
CNPJ: 87.613.535/0001-16

PI: 5053

PRODUTO:

Veículo: Radio Diário AM 780
Razão Social: Antares Radiodifusão Ltda
Praça: carazinho
End: Rua Pedro Vargas, 846 - Sala 01
CNPJ: 05.121.225/0002-09
Fone/Fax: 54-3329-9666 - 54-3329-9652

CAMPANHA:

PI: 5053

,02demaiode2017

Abrll/2017
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Natureza da prestação. Cód.:------

Dala da Emissão: OcR, 1O~ 120Jl.-

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

ICMS 025/0100878

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666
CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

\NTARES RÁDIODIFUSÃO LTDA. NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃONo 4166
:NPJ 05.12\.225/0002-09

Data ou período da prestação

~ ~9 t. !>olo4/J1'Valor do ICMS

ICMS calculado pela a1lquota d. % R$

Alíquota

Gráfica Parronato _ CNPJ: 92.874.775/0006-19 I' Via Braoca: Clieote _2' Via Azul: Talão - 3' Via Verde: Cootabilidade 4' Via Amarela 3.801 a 4100 - 25x4 - 0612016 - AIDF N" 50003703489

Base de cálculo do ICMS

b
'"o
~



AUTOMAÇAO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTOA., RUA CRISTÓVÃO COL,OMBO, 379 _ VILA ROSA _ NOVO HAMBURGO - RS - t.E. 08610265480 ~ C.N,P.J. 03.085.40310001-79.0812018 - 2.000x4 • NUM. DE 039.601 A 041.600 • AIOF-RS N~ 500037131

I-
DESCRIMINAÇAO DOS SERViÇOS VALOR R$

,

,FUBLI6IDADE NO PERIODO DE 27/04/2017 A 30/0412017
CONFORME AUTORIZACAO No. 5047 503,81
Imdiacao~de 16 textos de 30 ,.distribuidos na pr
ogramacao Gazeta AM 670.

" .

VENDEDOR ICMS JÁ INCLUfDO NO PREÇO CALCULADO PELA VALOR TOT.o:LR$

AUaUOTA DE ISENTO % R$ ~.(:'J Dl
u ..•.J>J,vi

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS NOTA FISCAL FATURA DE
DUPLICATA VENCIMENTO VALOR R$ SERViÇO DE COMUNICAÇÃO

041517-A 20/05/2017 503,81 Ne041517

Rua Domingos Secchl,35 • BaIrro Boa Vista
ex. Postal,55 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS
Fones: (54) 3330-1399/(54)3330-3143 - Fax: (54)3330-2800
CNPJ: 89.484.448/0001-31. INSCR: 025/0056917
E-maU: comercial@gazeta670.com.brGrupo

Gazeta
www.gazeta670.com.br

RÁDIO E TELEVISÃO
GAZETA DE
CARAZINHO LTOA. CÓD. OPERAÇÃO:

NAT. DA OPERAÇÃO:

DATA DE EMISSÃO:

5.12 - VENDA
0000 - 7043
02í05/2ú17

Esta nota fiscal-fatura
emitida em 3 vias substitui
a fatura para todos os
efeitos legais e dispensa
o copiador de faturas.

NOTA FISCAL-
FATURA Nt

41.517

DUPLICATA
NI DE ORDEM

041517-A

DESCONTO

PAGTO NO VENCIMENTO

CONS. ESPECIAIS

AO M~S

P/ PAGTO ANTECIPADO

INSCR. NO CNPJ OU Ctc:

Av.

NOME DO CLIENTE:

ENDERECO:

MUNIClpIO:

Prefeitura Muniéipal de Carezinho
Flores da Cunha, I 126499500-000-Carazinho-RS

87.613.535iOOOl-16

ESTADO:

BANCO:

INSCR. EST.:

RS
BANRISUL

VALOR POR
EXTENSO

A NOTA FISCAL-FATURA
NÃO VALE COMO RECIBO Quinhentos e Tres Reais e Oitenta e Um Centavos*********************************

********************************************************************************
i EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLlCATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA. PAGÁVEL(IS)
I A RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA., E/OU A SUA ORDEM, NA PRACA E VENCIMENTO INDICADO(S).
f --' -- .
I

Recebl(emos) de Rádio e Televisão Gazeta de Carazlnho Ltda os serviços constantes
desta nota fiscal-fatura de serviços de comunicação.

41.517
______________ •__ DE DE 2o _

ASSINATURA

mailto:comercial@gazeta670.com.br
http://www.gazeta670.com.br


PLANILHA DE VEICULAÇÃO

Rádio Gazeta de Carazinho LTDA.
I DEPT" COMERCIAL FONE: (54)-3330-3143" FAX: (54)-3330-2800 e-mail: comereial@gazeta670,com.br T
AG~NCIA: ALVOGLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA Gazeta [;f7."':'
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO ,
EMISSORA (5): RÁDIO E TV GAZETA DE CARAZINHO LTDA. AM 670 N" AUT.: 5047 .,;':0.,

PRODUTO: HOMENAGEM DIA DO TRABALHADOR CAMPANHA/TITULO: HOMENAGEM DIA DO TRABALHADOR

PERfoDO: De 27/04/2017 à 30/04/2017 M~S/ANO: ABRIL/2017

PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA: 07h às 19h. DURAÇÃO: 30.

TOTAL DE INSERÇÕES: 16

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

n! 13:29 09:28 07:10 07:29

" 15:37 11:32 10:30 08:39

16 18:20 13:19 15:24 09:23

I~ 17:33 17:09 18:48 11:45

I
I.
'I
6
(1
m

I_ r ;.c UlA íViI '48100 A • .•....
, Q VI0 J I.

m 'f Ti lEVi :lo ' •......' "

=
Ui CAl'
I:! •...- .) -~

ifJ ~-- ~ .I ''',\."1... \.,<1

m! "~l I.l~ \

m {DA ~A IN I ! n '11 r::.rll /
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!i!
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lfJl
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mailto:comereial@gazeta670,com.br


[@ALVOGLOBAL
Autorização nO: 5049]

CNPJ: 89.484.448/0001-31

Veículo/Fornecedor:
Rádio Gazeta FM 100.3alente:

Prefeitura Municipal de carazinho
Razão Sodal:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Aores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
carazlnho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Agênda:
Alvo Global publicidade e Propaganda
Razão Social: AlvoGlobal Publlddade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Desaição
abril/2017 04/05/2017

(tamanho/cor/posição) ~; i~~
~c,"'f I;~!:~.ª,~.~íi.3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 Vai.Unlt. Total

Texto 30" - Diado Trabalho
5 5 ~ll~5;iti~q:" 31,30 626,00

-
-

-,..c. -
:n

I~h i;;\
"T0
",;;

-

!'."i;~J,I 1~1* li -
.,- ~(~!2

!'):.~,i

-
r;;: ~~~::' -

//7
~ D n Observações:

Desconto

//1~
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 626,00

Anota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados
(" ."_.~t.;.;n''" obrigatoriamente para a AlvoGlobal até o dia 05 do mês seguinte da veiculação,para

Comissão: 125,20

- )at~;:ConSOIl
, J~e utra que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veIculação. Total líquido: 500,80

Mio Global ub cidade e Propaganda ~=noGera de ovemo Opagamentosomente será realizadoapós recebimentodos documentos. Vencimento: 20/05/2017

/ l



DESCRIMINAÇAO DOS SERViÇOS VALOR R$

PUBLICIDADE NO FERIODO DE 27/04/2017 g 30/04/2017..
CONFORME AUTORIZACAO No. 5049 500,80
Irradiacao de 20 textos de 30 ,distribuidos na pro
gramacao Gazeta 100.3 FM.

VENDEDOR ICMS JÁ INCLUfDO NO PREÇO CALCULADO PELA VALOR TOTAL R$

ALfauOTA DE ISENTO % R$ 500,80

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS NOTA FISCAL FATURA DE
DUPLICATA VENCIMENTO VALOR R$ SERViÇO DE COMUNICAÇÃO

. 041526-A 20/05i2017 500,80 NB041526
AUTOMAÇÃO COM. E INO. DE IMPRESSOS LTOA .. RUACRISTóvAo COLOMBO, 379 _ VILA RO$A- NOVO HAMBURGO. RS _ tE. 086f0285480 - C.N.P.J. 03.085.40310001-79 - 0812016 - 2.000x4 - NUM. DE 039.601 A041.600 .AIOF.RS N° 5000371311

Rua Domingos Secchi,35 - Bairro Boa Vista
ex. Postal,55 MCEP: 99500MOOO MCarazlnho/RS
Fones: (54) 3330-1399/(54)3330-3143 - Fax: (54)3330-2800
CNPJ: 89.484.448/0001-31 - IN5CR: 025/0056917
EMmail:comerclal@gazeta670.com.brGrupo

Gazeta
www.gazeta670.com.br

RÁDIO E TELEVISÃO
GAZETA DE
CARAZINHO LTOA. CÓD. OPERAÇÃO:

NAT. DA OPERAÇÃO:

DATA DE EMiSSÃO:

5.12 - VENDA
0000 - 7043
02/05/2017

Esta nota fiscal-fatura
emitida em 3 vias substitui
a fatura para todos os
efeitos legais e dispensa
o copiador de faturas.

NOTA FISCAL-
FATURA Ni

41. 526

DESCONTO

DUPLICATA
Ni DE ORDEM

041526-A 1aVIA

PAGTO NO VENCIMENTO

CONS. ESPECIAIS

AO M~S

P/ PAGTO ANTECIPADO

NOME DO CLIENTE:

INSCR. NO CNPJ ou CIC:

ENDEREÇO:

MUNIClpIO:

Prefeitura Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, , 1264

99500-000-Carazinho-RS
87.613.535/0001-16

ESTADO:

8ANCO:

INSCR. EST.:

RS
BANRISUL

A NOTA FISCAL-FATURA
NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR POR
EXTENSO Quinhentos Reais.e Oitenta Centavos*********************************************

********************************************************************************
EM C08ERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLlCATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(IS)
A RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA" E/OU A SUA ORDEM. NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S).

Recebi(emos) de Rádio e Televlslo Gazeta de Carazlnho Ltda os serviços constantes
desta nota fiscal-fatura de serviços de comunicação.

4L526
______________ ,__ DE DE 20 _

ASSINATURA

mailto:comerclal@gazeta670.com.br
http://www.gazeta670.com.br


PLANILHA DE VEICULAçAO

Rádio Gazeta de Carazinho Ltda. - GAZETA100.3 FM
I DEPn COMERCIAL FONE: {S4}-3330-3143 • FAX: {54)-3330-2800 e-mai!o comercial@gazeta670.com.br

AG~NCIA: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO [@] ~@@D~EMISSORA (5): RÁDIO E TV GAZETA DE CARAZINHO LTDA. GAZETA-I00.3 FM N2 AUT.: 5049

PRODUTO: HOMENAGEM DIA DO TRABALHADOR CAMPANHA/TITULO: HOMENAGEM DIA DO TRABALHADOR

PERloDO: De 27/04/2017 à 30/04/2017 M~S/ANO: ABRIL/2017

PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA: 07h às 19h. DURAÇÃO: 30"

TOTAL DE INSERÇÕES: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

"1
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~ ALVOGLOBAL

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

aiente:
Prefeitura de Carazinho
Razão Social: Prefeitura de Carazinho
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 543331 2699

Autorização nO: 5028 I

25/04/2017

Q!Xi~: Vai. Unit. Total

'{'.' 396,18 396,18

'.1, 572,39 572,39

:;:;"~
..;:~

I ,'i~;,

Ir:~!:"
;0,
O -

~~ci;; -
.,)ii -
;:'0,'- 968,58

Total: 968,58

Descrição
(tamanho/cor/posição)

Criação, superv. e finalização de anúncio de coluna
"Institucional" - item 187 da tabela

Criação/superv./finaliz. de anúncio rodapé - Dia do Trabalho -
item 188

~;Z7;j/~ - ,. '; /
~nloconsoll

Alvo GIO~ Pt"ddade e Propaganda

1/

1 2 3 ~4l;5 6 7 8 9
., I '. '

I,',"
I.>

abril/2017

10 fii ,1~13 14 15 16 1., 20 21 22 23 24 .~~:#.6 27 28 29

\~~ I~tl.?# [~ ~k
I;~

I'f:; ;;1

\", I,"
ri~!;, I,,,:

111
h

;ii,;
1\i0T:~:

Observações:

Vendmento: 20/05/2017





Neste 10 de maio queremos
agradecer pelo seu trabalho.

Graças ao seu empenho, Carazinho
vive um novo ciclo. O ciclo do SIM
para o desenvolvimento.

Uma homenagem da Administração
Municipal gestão 2017/2020

Prefeitura de Carazinho - Anúncio 25 x 12 em índd 1
27Jt)4~017 16:35.11



E.:ta ~ota fiscal não toi assinada digitalmente.

I M~NICíPIO DE BENTO GONÇALVES
I

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/2

Númerodo RPS Númeroda nota
1280

Datada emissãoda nota
07/06/201713:37:16

Datado fato gerador
07/06/201713:37:16

Código de verificação
DABGVWLZB

PRESTADOR DE SERVI OS------._-
Nome fantasia ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPFiCNPJ: 07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municipio: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Slte:

TOMADOR DE SERVI OS

Celular:

Inscrição estadual:

UF:RS

Telefone:

Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazlnho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

~EP: 99500-000

-.;omplemento:

Município: Carazinho

E-mail:
\-----_._-------_.-

. .__. DIS_CRIMINA ÃO DOS SERVI OSr---.------
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo ('lo) ISS

Reembolso NF. 4167- ReI. veiculação de mídia no Rádio Diário
da Manhã (Antares Rádio Difusão LIda). Ma1o/2017 595.8700 1.0000 595.8700 ' 0,00x3,OO= 0.00

Comissão ref. veiculação de mídia no Rádio Diário da Manhã _
NF.4167

Reembolso NF. 041570- Ref. veicuiação de mídia no Rádio
Gazeta AM - Maio/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Rádio Diário da Manhã.
NF.041570

Reembolso NF. 04156g. Ref. veiculação de mídia no Rádio
Gazeta FM - Malo/2017

Comissão reI. veiculação de midia no RádiO Diário da Manhã _
NF.041569

Reembolso NF .060025. Ref. veiculação de mídía no Jornal
Correio do Povo(Empresa Jornalística Caidas Junior Llda)-
Maio/2017

148,9700

125,9500

31,4900

125,2000

31.3000

1.600,0000

1.0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

148,9700 ~

125,9500 ~

31,4900 •

125.2000 .•••.

31 ,3000 ~

1.600,0000 _

148,97x3,00 = 4,47

O,OOx3,00= 0,00

31,49x3,00= 0.94

O,OOx3,OO= 0,00

31 ,30x3,00 = 0,94

0,00x3,00= 0,00

400,0000 1,0000 400,0000 - 400,00x3,OO = 12,00

800,0000 1,0000 800,0000 0,00x3,00= 0,00

200,0000 1,0000 200,0000 ' 200,00x3,00 = 6,00

800.0000 1,0000 800,0000 0,00x3,00= 0,00

200,0000 200,00x3,00 = 6,00

Reembolso NF. 617- ReI. veicuiação de mídia no.Rádio Magia
90.9- Maio/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Rádio Magia 909 - NF. 617

Comissão ref. veiculação de mídia no Rádio Lider FM - NF. 62

Reembolso NF. 62- Ref. veiculação de midia no Rádio Lider FM
(Rádio Sociedade FM LIda) - Maio/2017

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Correio do Povo-
NF.060025

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


E,la nota fiscal não foi assinada digitalmente.

~ MUNICíPI~DEBE~TOGO~ÇALVE~--

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Pagina 212

Númerodo RPS Númeroda nota
1280

Datada emissãoda nota
07/06/201713:37:16

Data do fato gerador
07/06/201713:37:16

Códigode verificação
DABGVWLZB

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Nome/Razão social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone:(54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E.mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS--------------------
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

~EP: 99500-000
Inscrição estadual:

_omplemento:

Município: Carazinho

E-maii:
UF:RS

Telefone: Ceiular:

Parcela Vencimento Tipo

1 20/06/2017 A prazo

Valor (R$)

5.043,60

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto N° 7.131/2010.
ituação desta NFS-e: Nonmal

alor aproximado do tributo federal- R$ 136,08 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal- R$ 28,53 (2,82%) , com base na Lei
12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

R$ 0,00

Outras retenções

Valor ISS(R$)

30,35

Base de calculo(R$)

1.011,76

RETEN ÕES FEDERAIS
PIS/PASEP I COFINS INSS IR CSLL

R$ 0,00 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00

Valor bruto = R$S.0'5"ã,"78~'-l -- Valor liquido = R$ 5.043,60

Códigos dos serviços:

10.08. Agenciamento de publiCidade e propaganda, inclusive Oagenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Desc. condicio~~Desc. in;;;'ndiciOnadO{R$) Deduções(R$)

0,00 I 0,00 4.047,02_._, L_~.~ .._'.__.__., .'.___ _ _

_____ . 9UTRAS INFORMAÇÕES
Na-t-u-re-z-a-d-a-o-peração:Tribulação no município
Situação tributaria do ISSQN: Nonmal
Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

-------._---------------_._--_ .._-_._--

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


IEsta ;lota fiscal n::i~~~~;I~i~t::::TO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/2

Número do RPS Número da nota
1280

Data da emissão da nota
07/06/201713:37:16

Data do fato gerador
07/06/2017 13:37:16

Código de verificação
DABGVWLZB

PRESTADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO

Nome/Razão. social:ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTO Inscrição. estadual:

CPFICNPJ: 07.001.536/0001-70 Inscrição. municipal:24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Municipio: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:

TOMADOR DE SERVI OS
Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Carazinho.

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

r:EP: 99500-000

Inscrição estadual:

,mplemento:

Municlpio: Carazinho

E-mail:

UF:RS

Telefone: Celular:

DISCRIMINA ÃO DOS SERVI OSf------.-------.--------
Qtd Valor do serviço Base de cálculo ('lo)

148,97x3,00 = 4,47

0,00x3,00= 0,00

31 ,49x3,00 = 0,94

0,00x3,00= 0,00

31,30x3,00= 0,94

0,00x3,00= 0,00

Reembolso NF. 4167- ReI. veiculação de mídia no Rádio Diário
da Manhã (Antares Radio Difusão LIda) - Maio/2017

Comissão ref. veiculação de mldia no Rádio Diário da Manhã -
NF.4167

Reembolso NF. 041570- Ref. veiculação de mldla no Rádio
Gazeta AM - Maioi2017

Comissão reI. veiculação de mldia no Rádio Diário da Manhã -
NF.041570

Reembolso NF. 041569- Ref, veiculação de mídia no Rádio
Gazela FM - Maio/2017

Comissão ref. veiculação de mldia no Rádio Diário da Manhã.
NF,041569

Reembolso NF .060025- Ref. veiculação de midia no Jornal
Correio do Povo(Empresa Jornalística Caldas Junior Llda)-
Maio/2017

Valor unitário

595,8700 1,0000 595,8700 ~

148,9700 1,0000 148,9700 ~

125,9500 1,0000 125,9500 ~

31,4900 1,0000 31,4900 -

125,2000 1,0000 125,2000 ••••

31,3000 1,0000 31,3000 ~

1.600,0000 1,0000 1.600,0000 _

0,00x3,00=

ISS

0,00

400,0000 1,0000 400,0000 ~ 400,00x3,00 = 12,00

800,0000 1,0000 800,0000 0,00x3.00= 0,00

200,0000 1,0000 200,0000 ~ 200,00x3,00 = 6,00

800,0000 1,0000 800,0000 0,00x3,00= 0,00

200,0000 200,00x3,00 = 6,00
Comissão ref. veiculação de midia no Rádio Magia 90.9 - NF. 617

Comissão ref. veiculação de mldia no Jornal Correio do Povo-
NF.060025

Reembolso NF. 617- Ref. veiculação de midia no.Rádio Magia
90.9- Malo/2017

Comissão ref. veiculação de mldia no Rádio Lider FM - NF. 62

Reembolso NF. 62. Ref. veiculação de midia no Rádio Lider FM
(Rádio Sociedade FM LIda) - Maio/2017

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.
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NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 2/2

Número do RPS Número da nota

1280
Data da emissão da nota

07/06/2017 13:37:16

Data do fato gerador

07/06/201713:37:16
Código de verificação

DABGVWLZB

PRESTADOR DE SERVI OS

Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD

Nome/Razão soclal:ALVO GLOBAL PUBLlCIDADE.E PROPAGANDA LTD __ Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:07.001.536/0001-70 Inscrição municipal: 24638 Telefone: (54) 3452-6446

Endereço: R SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO Número: 144 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

E-mail: dioneitramontina@pop.com.br Site:--------_._-_.-
_________ T_OMADOR DE SERVI OS

Nome fanlasia: Prefeitura Municipal de Carazinho

Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 Inscrição municipal:

, ~: 99500-000

Implemento:

Municlpio: Carazinho

E-mail:

Inscrição estadual:

UF:RS

Telefone: Celular:

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)
1 20/06/2017 A prazo 5.043,60

RETEN OES FEDERAIS

PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL Outras retenções

R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.058,78 Valor líquido = R$ 5.043,60

Valor ISS(R$)

30,35

Base de cálculo(R$)

1.011,76

Deduções(R$)

4.047,02

Códigos dos serviços:

10.08. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer melas.

Desc. condiciO~adO(:E$) Desc. in~ondlciOnadO(R$)

0,00 0,00._-------_._- -'--"-' ...~._-,----
OUTRAS INFORMA ÕES

. ,dtureza da operação: Tributação nõmunicipio.----- ..-----
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto N° 7.131/2010.
Situação desta NFS-e: Normal

alar aproximado do tributo federal- R$ 136,08 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00%), municipal- R$ 28,53 (2,82%), com base na Lei
12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

----------._---------

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


Prefeitura de Carazinho - Maio/2017

Relatório de Investimento Prefeitura Municipal de Carazinho - Maio/2017
Data Veículo/Empresa Descrição Tamanho Valor

01/05/2017 Rádio Diário da Manhã 8 Inserções de 60" R$ 744,84

01/05/2017 Rádio Gazeta AM 4 Inserções de 30" R$ 157,44

01/05/2017 Rádio Gazeta FM 5 Inserções de 30" R$ 156,50

08/05 Jornal Correio do Povo Anuncio rodapé - Institucional - Color 10x25cm R$ 2.000,00

15-31/05 Rádio Lider Spot Institucionai 30" R$ 1.000,00

15-31/05 Rádio Magia Spot Institucional 30" R$ 1.000,00

R$ 5.058,78

07/06/201713:38:49



ANTARES RÁDIODIFUSÁO LTDA. NOTA FISCAL DE ~.OMUNICACÃO
CNP~ 05.121.225/0002-09 ICMS 025/0100878 . J\fc, 4167

Natureza da Prestação f. Cód.:
Data da Emissão: O~~-~f),~5~/-20-J}~-.------

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Valor do ICMSAlíquota

UF:£S-~---------------------7

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666
C : 99500-000 - Carazinho/RS

Base de cálculo do ICMS

ICMS calculado pela allquota d9 % R$

Gráfica Palronato - (NP!: 92.874.775/0006-19 I' Via Branca: Cliente - 2' Vi. Azul: Talln - 3' Via Verde: Contabilidade 4' ViaAmarela 3.801 a 4.200 - 25.4 - 06/2016 - AIDF N' 50003703489



~ ALVOGLOBAL

Agência:
Alvo Global Publicidade e Propaganda
Razão Social: Alvo Global Publicidade e Propaganda
CNPJ: 07.001.536/0001-70
Rua Senador Salgado Filho, 144 - sala 301 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS - CEP 95700-360
Fone: 54 3452-6446

Cliente:
Prefeitura Municipal de Carazinho
Razão Social:
CNPJ: 87.613.535/0001-16 - IE:
Av. Flores da Cunha, 1264 - Bairro Centro
Carazinho, RS - CEP 99500-000
Fone: 54 3331 2699

Autorização nO:

Veículo/Fornecedor:
Rádio Diário da Manhã
Antares Radio Difusão Ltda.
05.121.225/0002-09

5054

Descrição maio/2017 07/06/2017

(tamanho/cor/posição) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Qtde VaI. Unit. Total

Textos 60" - Dia do Trabalho 8 I ;
; 8 93,11 744,84

O -
O -

,
O -

"

"

" O
, O

", O -
" O -

O -

" O -

/N D,=l
Observações: Desconto

/$,/~ Y\
Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 744,84

~d'T/ A nota, o boleto e o comprovante de veiculação devem ser encaminhados Comissão: 148,97
obrigatoriamente para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para

G~lIand/o Consoll
'-... J~1rut

que seja efetuado o pagamento da mesma até o dia 20 do mês seguinte a veiculação. Total Líquido: 595,87
Alvo GI ai pUbjddade e Propaganda Secretário ral d Governo O pagamento somente será realizado após recebimento dos documentos. Vencimento: 20/06/2017

,/ I
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