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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Referente OP/056/2018

Senhor Presidente:

Carazinho, 04 de maio de 2018.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos ao ofício supracitado,

relativo à Pedido de Informação, para encaminhar cópia de expediente recebido da

Secretaria Municipal da Fazenda, contendo as informações complementares ao OP

011/18, sobre arrecadação e despesas do Poder Executivo.

Atenciosamente,

Prefeito

oov

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZ/NHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazínho.rs.gov.br

MUNIClplO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos OSempenhos
De 01/0112017 até 25/0412018.
Posição atual

-I

17/11/2017

«:27t11/l!(l1.7
28/11/2017

45644

7494214 EMPENHO

."49lí3.~9'.lilliQlt?MAQ~>;flh .
7499159 PAGAMENTO

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

30.000,00

~WI
30.000,00

1,00 30.000,00 Celebração de contrato de patroclnio com a Câmara de Dirigentes lojist

T01AI;OE 1 eMI'l:NHO ,QuÁih.TOTAi. -i' 31).oqo,OO

Base: carazinho

Empenho>Re'atórios de Movimentação>Empenhos emp2Je'empenhoOO2.php Emissor: Silvio Jose Schneider Exere: 2018 Data: 25'()4-2018 _ 13:35:07

30.000,00 30.000,00 "30.000,00-, .. ',.'O;@ •
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30.000,00

ValordoEmpenho
22721/2017

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 385059
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura(âlcarazinho.rs.gov.br
87.613.535/0001-16

.-----------------------------, rnD:::::adj;;:os;-;d;;;-o7'Cr~ed:r.::o:;::-r:------------------ _ _,

Órgão : 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO N° Credor : 50034 CNPJ: 88457205000141
Unidade : 01 - GABINETE DA SECRETARIA Nome : CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO
Função : 04 - ADMINISTRACAO Endereço : RUA VENANCIO AIRES
Proj/Ativ : 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL Município : CARAZINHO-RS CEP:
Dotação : 02.01.04.122.0030.2170.3339039000000.0001 Banco/Ag.lConta

Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone : 3330-1555 Fax
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA '--------------------- __ -l

'--
_R_e_cu_rs__o __ 1_-L_I_V_R_E --' I EmpenhoN"Processo .

Dados da Ordem de Pagto.

Dados das RetençõesRepasses

ELEMENTO DESCRIÇÃO
VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039860000 PATROCINIOS

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Ref. Nota Fiscal nO:8942, de 23/11/2017
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

TOTAL DA ORDEM 30.000,00
SALDO ANTERIOR 30.000,00
OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÓES:

,ntrato N° 180/2017 - Inexigibilidade N° 004/2017 que tem por objeto o Patrocínio da Campanha do Natal Alegria 2017 de Carazinho _ RS, através da Câmara de Dirigentes

Logistas - CDL de Carazinho, iniciando no Mês de Novembro/17 e finalizando em Dezembro/17 Certificado de Autorização da Caixa N0 6-5670/2017
- Valor Global: R$ 30.000,00

\

,

II

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 30.000,00

EMISSOR

VISTO

PAGUE-5E

roa Ido De Carli
S-=-~,'f:[àrlo da Fazetj~

CO DIGO BANCO:

BANCO:

N" CHEQUE:

TESOURARIA

).~s~~

(j "rvV N\ ~j .,'

uA't,A3t

TESOUREIRO

CREDOR

REC I BO

RECEBI(EMOS) DO MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

~ ~
Nome: ---------------:---:==-.c EM / _

1712017-1l-28Jilfi 459052 38380.00

18 via



I
120.000,00I SaldoAtual

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SEQ. 00 EMPENHO N" 459052

PROC. AOMIN (PAo) :

1I SaldoAnterior 150.000,00

30.000,00

NOTA DE EMPENHO N°:
DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

Valor Empenhado

022721
17/11/2017
ORDINÁRIO/

/ /
Dadosdo Credor. / /
N° Credor : 50034 CNPJ: 88.457.205/0001-41
Nome : CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO
Endereço : RUA VENANCIO AIRES, 612
Município : CARAZINHQ-RS CEP: 99500000
Telefone : 3330-1555 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 338000

I ValorOrçado 50 00 O
. . O, O

MATERIAL OU SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO
54-33312699
prefeilura@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 I
Proj/Atlv : 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAV
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: 00+017 - LICITAÇÃO INEXIGIVEL
Caracteristlca Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT

3.3.3.9.0.39.86.00.00 ATROCINIOS
DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
(Celebração de contrato de patroclnio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho, conforme Memorando nO
009/2017 da Secretaria Geral do Governo.)-

30.000,00 30.000,00

RESUMO: Contrato N° 180/2017 - Inexigibilidade N° 00412017 que tem por objeto o Patroclnio da Campanha do Natal Alegria
~"17 de Carazinho - RS, através da Câmara de Dirigentes Legistas - CDL de Carazinho, iniciando no Mês de Novembro/17 e

:iizando em Dezembro/17 Certificado de Autorização da Caixa N° 6-5670/2017. - Valor Global: R$ 30.000,00.

DESTINO: TOTAL 30.000,00

PAGUE-SE

ORDENADOi DADESiESA '"

Adroaldo De Carli
~etariob Fazenda

CHEQUEN'

BANCON'
DOCUMENTON'

TESOURARIA

DATA

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI{EMOS) 00 MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$
EM I I___ EM 1 / _

CREDOR CREDOR

~mi.<r:.<r:nrmsur.n Rlml:firlR nRM' 17111~. 1R.":fn.fR 1.,,;~

mailto:prefeilura@carazinho.rs.gov.br
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'""'11 .ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL fjf eM'i,~7j~;tfOf ~

PREFEITURA MUNICIPAL DE_CARAZINHOI 1 ., ~"V Z
SETOR DE LICITAÇOES "_ ',17 I

L!!~~~~tl!.OADf'
CONTRATO DE PATROcíNIO N° 180/2017

Processo Licitatório nO153/2017. Inexigibilidade nO004/2017.

o 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, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE - PATROCINADOR e, de

outro lado, a empresa CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO, inscrita no CNPJ nO

88.457.205/0001-41, estabelecida na Rua Venâncio Aires, número 612, Sala 102, Centro, no município

de CarazinholRS, CEP 99.500-000, telefone (54) 3330.1555, e-maif cdl@cdlcarazinho.com.br,

representada neste ato por seu representante legal, Sr. Evandro Carlos Zanolla, portador da Carteira

de Identidade nO 1059202806 e inscrito no CPF nO 924.857.400-97, doravante denominada

simplesmente CONTRATADA - PATROCINADA, é celebrado o presente contrato de patrocinio

discriminados na Cláusula Primeira - OBJETO, que serão executados, em conformidade a Lei Federal

nO8.666/93, nos termos do inciso li, do Artigo 25, combinado com o inciso V, do Artigo 13 e artigo

26 da Lei Federal nO 8.666/93, Lei Municipal n° 8.264/17 e demais normas complementares e

disposições deste instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

rCLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO I
1.1 O presente contrato tem como objeto o Patrocínio da Campanha do Natal Alegria 2017 de

Carazinho, iniciando no mês de novembro e terminando no mês de dezembro. A Campanha será

realizada através de sorteio de diversos prêmios: 12 vales compra no valor de R$ 500,OO(quinhentos

reais), 05 vales compra no valor de R$ 1.000,OO(Hummil reais) e após o Natal será realizado o sorteio

de 01 (um) automóvel zero quilômetro, marca Fiat, modelo MOBY EASY, no valor de R$

31.000,OO(Trintae um mil reais), Certificado de Autorização Caixa n° 6-5670/2017.

1.2 A Campanha tem como fomento a promoção do varejo regional, através de promoções,

liquidações, lançamentos de produtos, condições de prazo e recuperação de crédito, arrecadação de
impostos.

pContrato n'180/2017

1.3 A logomarca do Município será impressa em banners, cartazes, faixas, umas distribuídas e

afixadas nas lojas, bem como assinatura como Patrocinador Principal em mídias distribuídas em

Rádios, Jornais e Revistas e demais ítens especificados na Proposta de Patrocínio anexo ao Processo
de Inexigibilidade nO004/2017.

ICLÁi.J~~LA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA J
O presente contrato terá a vigência desde sua assinatura até o término da Campanha, tendo

mite com o final do exercício financeiro (31/12/2017).

mailto:cdl@cdlcarazinho.com.br,


ICLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E PAGAMENTO

3.1 O valor global do presente contrato de patrocínio é de R$ 30.000,00(Trinta mil reais) pelo

desenvolvimento de atividades relativas ao objeto, aceito pela CONTRATADA, entendido este preço
justo e suficiente para a execução do presente objeto.

3.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, conforme agendamento no Setor de Tesouraria

do Município, mediante a apresentação de recibo, conferido e vistado pelo Secretário Geral do
Governo.

3.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCAIIBGE do

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a CONTRATADA com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.

3.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

3.5 O pagamento poderá ser realizado através de depósito bancário conforme dados fornecidos pela

CONTRATADA, Banco Sicredi - Agência 0211, Conta Corrente 170194.

I CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES E DA CONTRAPARTIDA!
4.1. Do CONTRATANTE - PATROCINADOR:

a) efetuar o repasse ajustado;

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.

4.2. Da CONTRATADA-PATROCINADA:

a) prestar serviço de forma ajustada;

b) cumprir e fazer cumprir todas as formas regulamentares legais;

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da execução do presente
contrato;

d) a CONTRATADA-PATROCINADA fornecerá, a pedido, informações detalhadas dos

procedimentos adotados para o fiel cumprimento do presente, a qualquer tempo;

e) usar símbolos oficiais e/ou logomarca do CONTRATANTE- PATROCINADOR.

4.3 Da Contrapartida:

A contrapartida deverá seguir o especificado no BLOCO 1\1, itens 1.1 e 1.2, Proposta da

CONTRATADA- PATROCINADA em anexo ao processo de Inexigibilidade 004/2017.

I CLÁUSULA QUINTA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pág. 2Contrato n.18012017

A CONTRATADA-PATROCINADA deverá prestar contas do patrocínio recebido, através de

comprovação da Campanha realizada, bem como o cumprimento da contrapartida, conforme preceitua

o artigo 10, da Lei Municipal nO8.624/17.

USULA SEXTA: DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNiCíPIO poderá, garantida prévia defesa,



aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual
será considerado inexecução contratual;

Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de 01 (um) ano;

Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexeCUçãototal do contrato, cumulada com a

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar Coma Administração pelo prazo
de 02 (dois) anos.

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

fCLÁUSULA SÉTIMA: DA MULTA i
As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a critério

exclusivo do MUNiCíPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

ICLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE- PATROCINADOR, nos casos previstos nos incisos I

a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993, não cabendo indenização
de qualquer das partes;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso prévio, não

cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE-
PATROCINADOR;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

ICLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO
!

8.1 A fiscalização caberá diretamente ao Secretário Geral do Governo, ou através de servidor

fonnalmente designado na forma do artigo 67 da Lei Federal nO8.666/93, a quem compete verificar

se a CONTRATADA-PATROCINADA está executando o serviço, observando o contrato e os
documentos que o integram.

8.2 A CONTRATADA-PATROCINADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE- PATROCINADOR.

8.3 A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE - PATROCINADOR em nada restringe a

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA-PATROCINADA, no que conceme aos

serviços contratados e suas consequências e implicações próximas e remotas.

Contrato n.18012017

\,

8.4 O CONTRATANTE- PATROCINADOR comunicará à CONTRATADA-PATROCINADA, por escrito,

ficiências porventura verificadas na execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo
d s enalidades cabíveis ao caso.



I CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:

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 DIWLGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

613.3.3.9.0.39.86.00.00 PATROCINIOS

0001 LIVRE

ICLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de CarazinholRS, para

dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por

mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado

conforme, vai assinado pelas partes.

Carazinho (RS), 16 de novembro de 2017.

CONTRATA

CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS - CDL

Este CONTRATO encontra-se examinado e aprovado
por esta Assessoria Jurídica.

Em.J.C2J ~~ I ~:r-

Contrato nD 180/2017 Pág.4
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CDL
Carazinho

Rua VenlncioAires, 612 - FonP1Fax:(54) 3330.1555
e-mail: cdl@cdlcarazinho.com.br - homepage: www.cdlcarazinho.com.br

Carazinho - RS - CEP 99500-000
CNPJ: 88.457.20510001-41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av F/ores da Cunha, 1264
CARAZ/NHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

MUNIClpJO DE CARAZINHO
- ..,.. ~' $-' •• ~

Relat6liQ de J:mpenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2018 até 24/041201$.
PQS~o!itUal .

50.000,00 Contrato N° 177/2014 - Processo Licitat6rio N° 004/2014 - Tomada de Pr

0,000,000,0050.000,0050.000,000,0050.000,00000

1,00

.I" ..
--:r.,:,o-

1295 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
463775 47 08/01/2018 ALVO GLOBAL PUBLICIDADE P 33065 - 02.01.04.131.2002.2170.3339039000000.0001

Contrato N° 177/2014 - 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.

- Termo Aditivo N° 137/2017 que prorroga a vigência de 29/11/2017 a 27/01/2018

- Empenho por Estimativa para o perlodo de 01/01/2018 a 27/01/2017 conforme solicitação via Memorando N° 13/2018 anexo no valor de R$ 50.000,00

08/01/2018 7532515 EMPENHO 50.000,00

'19/0Jígois~. 757451()lIQUIDÁÇÂb $O:OO(),901
21/0212018 7595760 PAGAMENTO 50.000,00

38862 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

L

17.623,80 Contrato N° 177/2014 - Processo Licitat6rio N° 004/2014 - Tomada de Pr

642,16642,160,0016.981,6416.981,640,0017.623,80000

1,00

468359 2617 19/02/2018 ALVO GLOBAL PUBLICIDADE P 33065 - 02.01.04.131.2002.2170.3339039000000.0001

Contrato N° 177/2014 - 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.

- Termo Aditivo N° 004/2018 que prorroga a vigência de 28/01/2018 a 28/03/2018

- Empenho por Estimativa para o perlodo de 28/01/2018 a 28/03/2018 conforme solicitação via Memorando N° 17/2018 anexo no valor de R$ 17.623,80

19/0212018 7573948 EMPENHO 17.623,80

t~ -.dl'~"'Ül/Q~?()18"" :Zª1;45H.LIQUIOAiMo ., 11.l:i90,()QJ
21/0212018 7595759 PAGAMENTO 11.600,00

'14/QjI2018 i(1-C1;!857 \,iIQUIDAÇMi 5Ia81.!!i
15/03/2018 7614061 PAGAMENTO 5.381,64

38862 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

470210 4046 05/03/2018 GRAFICASANINI LTDAEPP 33065- 02.01.04.131.2002.2170.3339039000000.0001 000 6.080,00 0,00 6.080,00 6.080,00 0,00 0,00 0,00

AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PAGINAS NO TAMANHO 21X95,5 PARA DIVULGAR AS PONTENCIALlDADES DO MUNICIPIO DE CARAZINHO.SECRETARIA GERAL DO GOVERNO.

05/03/2018 7606837 EMPENHO 6.080,00

15/0M!018 7613817 LIQUIDAMO 6.000,00 I
13/04/2018 7634583 PAGAMENTO 6.080,00

38862 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 6.080,00 AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PÁGINAS NO TAMANHO 21

[ : " :". p
:QUANT/TOTALc 20112 13:703,80 O,C]II' o,~

Base: carazinho

Empenho>Relatórios de Movimenlação>Empenhos emp2_re/empenho002.php Emissor: Silvio Jose Schneider Exerc: 2018 Data: 24-04-2018 - 11:12:03 Pág 112

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
http://www.carazinho.rs.gov.br


..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

MUNIClplO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos oS empenhos
De 01/0112018.816 24'04I201~.
PQSiçáo atUai

ITOTAL D~EMPEHH08:3

Base: carazinho

. ::

TOTAL DE FORHECEDOlU:S: 1

.= ?> :
TOTAL GERAL 7$.103.80

.. 73.703.iíP .

0,00

O;~

13,061,64

73:061,64

81'1,18J

Empenho>Relatórios de Movimenlação>Empenhos emp2_ relempenhoOO2.php Emissor: Silvio Jose Schneider Exere: 2018 Data: 24-04-2018 - 11: 12:03 Pág 212

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
http://www.carazinho.rs.gov.br


Dados do C redor:
N.Credor : 144343 CNPJ: 07001536000170
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA

Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO

Município : BENTO GONÇAL VES-RS CEP:

Banco/AglConta : 748/0167-8/30334-8
Telefone :05434526446 Fax: 054 3452 6446

Órgão
Unidade
Função
Proj/Ativ
Dotação
Elemento

ORDEM DE PAGAMENTO N4: 395217
DATA DE EMiSSÃO: 19/0212018

17.623,80
I \ V~or do Empenho

261712018

PREFEllURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@Jcarazinho.rs.gov.br
87.613.535i0001-16

: 02 - SECRETARIA GERAL 00 GOVERNO

: 01 - GABINETE DA SECRETARIA

: 04 -ADMINISTRACAO

: 2170 - OIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR

: 02.01.04.131.2002.2170.3339039000000.0001
. 3.3.9.039.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJURIDICA

L

_R_e_cu_rs_O__ 1_-_L_NR_E -11 E~ho WProcesso

Dados da Ordem de Pagto.
ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 11600,00 0.00 0,00 11600.00

ReI. Nota Rscal n.: 1376, de 19/0212018 11.600,00 0.00 0,00 11.600,00

TOTAL DA ORDEM 11.600,00

SALDO ANTERIOR 17.623,80

OUlRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 6.023,80

I OBSERVAÇÕES:
Contrato N° 17712014 • Processo Licitatõrio N° 004/2014 - Tomada de Preços 00112014.
valor referente contmtação de Agência de Plblicidade e Propaganda para a prestação de serviços nas áreas de propaganda, promoçâo, merchandising e eventos.

_ Terrm Aditivo N" 00412018 que prorroga a vigência de 2810112018a 28103,2018
_Empenho por Estimativa para o período de 28/0112018 a 28/0312018 cortorrne solicitação via Memorando N° 1712018anexo no valor de RS 17.623,80

Repasses

TOTAL 0,00

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 11.600,00

EMISSOR PAGUE-SE TESOURARIA

@.
VISTO

CODIGO BANCO

BANCO:

WCHEQUE

J.~J~'3

G !)..I'!M: N L

-----T~

CREDOR
T1'jj':':';_!"'L';-1.-,Hi:!'-~~ - '- ~:..:.,

RECIBO

RECEBI(EM OS) 00MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIRCADA, REFERENTE Á

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOtTOTAL EMPENHADO

~ RS
Nome:___________________ EM 1 1 _

mailto:prefeitura@Jcarazinho.rs.gov.br


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNiCíPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/3

Número do RPS Número da nota

1376

Data da emissão da nota

09/02/2018 14:35:29

Data do fato gerador

09/02/2018 14:35:29

Código de verificação

PQHBQDKV8

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 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

,~omplemento:

Município: Carazinho

E-mail:

UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

DISCRIMINA ÃO DOS SERVI OS

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

Reembolso NF. 265 - Ref. veiculação de mídia na Revista 1.500,0000 1,0000 1.500,0000 ". X
Agrorural (Jerri Adriani Rodrigues) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mrdia na Revista Agrorural - NF. 265 375,0000 1,0000 375,0000 - x

Reembolso NF. 064476- Ret. veiculação de mídia no Jornal 2.300,0000 1,0000 2.300,0000 .' ~ =
Correio do Povo (Emp. Jomal. Caldas Junior LIda) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Correio do Povo - 575,0000 1,0000
•. 575~

=
NF.064476

Reembolso NF. 001.290 - Ref. veiculação de mídia no Jomal 6.000,0000 1,0000 ". 6.0~ 0, =
Correio Regional (Francisco Campos - ME) - Janeiro/2018

vomissão reto veiculação de mídia no Jomal Correio Regional - 1.500,0000 1,0000 ", 1.500,0000 / x =
NF.001.290

Reembolso NF. 0818/0217423 - Ref. veiculação na TV Pampa 9.000,0000 1,0000 "- 9.000,0000 ' x
(Televisão Norte do RGS LIda) - Janeiro/2018

Comissão retoveiculação de mídia na TVPampa. NF. 2.250,0000 1,0000 \ 2.250,0000 . x
0818/0217423

Reembolso NF. 33 - Ret. veiculação de mídia no Jomal Tribuna 1.440,0000 1,0000 " 1.440,0000 ' x
(Cemir José Alberti -ME). Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jomal Tribuna. NF. 33 360,0000 1,0000 " 360,0000" x =

Reembolso NF. 34 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Tribuna 1.760,0000 1,0000 1.760,0000 - x
(Cemir José Alberti -ME) - Janeiro/2018

Comissão retoveiculação de mídia no Jornal Tribuna - NF. 34 440,0000 1,0000 440,0000 ' x =

Reembolso NF. 043414 - Ret. veiculação de mídia no Rádio 960,0000 1,0000 \ 960,0000 x
Gazeta(Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho)- Janeiro/2018

Comissão retoveiculação de mídia na Rádio Gazeta - NF. 043114 240,0000 1,0000 \ 240,0000 / x =

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 2/3

Número do RPS Número da nota

1376

Data da emissão da nota
09f02/201814:35:29

Data do fato gerador
09/02/2018 14:35:29

Código de verificação
PQHBQDKV8

=

x

x

x

Inscrição estadual:

UF:RS

Telefone: Celular:

960,0000 1,0000 960,0000 I'

240,0000 1,0000 \ 240,0000 ".
960,0000 1,0000 960,0000 r"

240,0000 1,0000 .'

1.200,0000 1,0000

300,0000 1,0000

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Nova Visão - NF.
20183

Reembolso NF. 26 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Visão
Carazinhense - Janeiro/20 18

Comissão reto veiculação de mídia no Jornal Visão Carazinhense
- NF. 26

Reembolso NF. 20183 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Nova
Visão - Janeiro/2018

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 CEP: 95700-360

Complemento: SALA 301 A Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

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

TOMADOR DE SERVI OS

Comissão ref. veiculação de mídia na Rádio Gazeta - NF. 043413

Reembolso NF. 043413 - Ref. veiculação de mídia no Rádio
Gazeta(Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho)- Janeiro/2018

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

I~omplemenlo:

Município: Carazinho

E-mail:

Reembolso NF. 1971 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Diário
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã -
NF.1971

Reembolso NF. 1970 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Diário
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã -
NF.1970

Reembolso NF. 4565 - Ref. veiculação de mídia no Rádio Diário
da Manhã (Antares Radiodifusão LIda) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia na Rádio Diário da Manhã -
NF.4565

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 ". x

1.250,0000 1,0000 1.250,0000 ; x

10.000,0000 1,0000 10.000,0000 I x

2.500,0000 1,0000 2.500,0000 ' x

8.200,0000 1,0000 ' 8.200,0000 .. x

2.050,0000 1,0000 2.050,0000 ' x

Parcela Vencimento Tipo

A vista

Valor (R$)

61.600,00

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.

MUNiCíPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe. Bento Gonçalves - RS

Página 3/3

Número do RPS Número da nota

1376
Data da emissão da nota

09/021201814:35:29

Data do fato gerador

09/02/2018 14:35:29

Código de verificação

PQHBQDKV8

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

~omplemento:

Município: Carazinho

E-mail:

UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

RETEN ÕES 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$ 61.600,00 Valor líquido = R$ 61.600,00

Códigos dos serviços:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduções(R$)

49.280,00

OUTRAS INFORMA ÕES

Base de cálculo(R$) Valor ISS(R$)

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

1NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto N° 7.131/2010.
, ",s!ador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

alar aproximado do tributo federal- R$ 1.657,04 (13,45%), estadual- R$ 0,00 (0,00%), municipal- R$ 347,42 (2,82%) , com base na
Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


DECLARAÇÃO

lImo Sr.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

A empresa ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME, com
sede a Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, 144 Sala 301 A Cep 95.700-360 na
cidade de Bento Gonçalves - RS, inscrita no CNPJ sob o nO07.001.536/0001-70 declara a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO para fins de não incidência na fonte do
CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nO
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham
a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a
legislação pertinente;

11- o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar
à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas
informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei nO 9.430, de 1996, o sujeitará,
juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e
ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei nO8.137, de 27 de dezembro de 1990).



~'SIMPLES
NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 08/01/2018

~ Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

ID Situação Atual

Situação' no5irn pies Nadoha I:OPtar1tE!,pél()Sirnpl~sNªCI()liâliclE!$d~Qiioli7t)18' .
Situação 'no '51 MEI :. NAº ~.Pta'l1féiPêi~~~MEÍ>i:i '.;.> •...•..' .

~ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo 5IMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

m Agendamentos (Simples Nacional)

- 'entos Futuros no Simples Nacional

~ Eventos Futuros (Si~ples Nacional)

l'lI Eventos Futuros (SIMEI)
-," ';: :":>~'" .:..;-"", :..~':;:;~:....

Evéntos. FutUros ;h9"sf~'éréi~í~º)::~i~t~;~.';:'•..•.•



[@ 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 - 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: 5433312699

Autorização nO: 5860

Veículo/Fornecedor:
Revista Agrorural
Razão Social: Jerrl Adrianl Rodrigues
CNPJ: 124246710001/69

Descriçio dezembro/2017 08/12/2017
(tamanho/cor/posição) fi2~fiill4 '" ~I 1514'";!7 221?U !f~~25 291~~ t~~!~~11 5 6 7 8 ~j._!t 11 12 13 14 18 19 20 21 26 27 28 Vai. Unlt. Totalir;wJ'~'.l.• :.( .' .!,h '•. ",.:~ ;,,¥JrL,,;;

Anúncio "Institucional" I Página Inteira ITamanho ; 1 2.940,00 2.940,0021x29,7cm I Color I Indeterminado .;~
-
-

$,",
> -

-
-
-

Q, -

11~ji;~1 -
91ii\1 -

j~D Observações: Desconto 1.065,00

~/L'" Faturar contra o Cliente pelo valor líquido. Total Bruto: 1.875,00

~/ ~ A nota, o boleto e o comprovante de veiculaçãodevem ser encaminhadosobrigatoriamente Comissão: 375,00para a Alvo Global até o dia OS do mês seguinte da veiculação,para que seja efetuado o
~ ~~ro~1 ~~~

utra pagamento da mesmaaté o dia 20 do mês seguinte a veículação.Opagamento somente Total líquido: 1.500,00AlvoGlobal bllcldad e Propaganda tárlo l!r deG vemo será realizado após recebimento dos documentos.
Vencimento: 20/01/2018

I /



Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha 1264. CENTRO1CARAZINHO • RS I CEpo99500000

265

Folha 1/1

Código de Verificação

a4b4bdba

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data I Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

29/12/2017 - 16:49

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

PRESTADOR DE SERViÇOS

12/2017

Microempresa (ME)

Razão Social
JERRI ADRIANI RODRIGUES
Inscrição Municipal
98780
Endereço
RUA BENJAMIN CONSTANT , 235 - GLÓRIA

Fone/Fax Simples Nacional
3330-1183 Não
CEP Exibilidade
99500000 Exigivel

CPF/CNPj
12.424.671/0001-69
Inscrição Estadual

CARAZINHO I RS

Inscrição Estadual
xxxx

da iane@alvoglobal.com,br

Email

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPj
87.613.535/0001-16

FonelFax

(54) 3331-2699

, .••Lão Social
Prefeitura Municipal Carazinho
Inscrição
Municipal
xxxx
Endereço
Av. Flores da Cunha, 1264, xxxx, Centro. 99470000 - 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

Publicação Revista AGRORURAL • Edição dezembro - valor acordado -1.500,00 Conta depósito -Agência 03581- Conta -38543-3 Banco do Brasil - jerri
Adriani Rodrigues

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 1.500,00

PIS (R$)
0,00

COFINS(R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$l
0,00

CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0,00
ISS Prestador (R$)
45,00

ISSTomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
1.500,00
Valor Total da Nota (R$)
1.500,00

Alíquota %
3,00
Valor Liquido (R$)
1.500,00

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:iane@alvoglobal.com,br


apoiando o secretO/ia de Agricultura cam
maquinório em obras nas estradas do in-
lerior. Precisamos dar melhores condições
ao produtor rura~ com tra{egabilidade
melhor o custo de loglstica dele reduz
Dentro da porteira, o agricultor é especia-
lista, com nlveis produtividade mundiais.
Da porteira para fora, 05 nlveis de setviço
são de terceira mundo. Temos um com-
promisso com o produtor rural e ele vai se
orgulhar do trabalho que vamos fazer nas
próximos três anos", conta. ••

Produtor rural
O prefeito afirma ter os olhos voltados
aos produtores rurais. "Determinamos à
secretaria de Obras que possasse 45 dias

_ ~--------------11--1-2/-2-01-7~ •
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A Avenida das Indústrias é a menina
dos olhos do nosso governo, Começa
agora as obras de asfaltamento ao
acesso à Avenida, com acesso e saída,
conforme exigência do DNIT. Temos
uma empresa enorme instalada e
outra se instalando. Etem lá 200 hecta-
res para se ocupar. O empreendedor
vem, compra a área e se instala e o
munidpio facilita tudo dentro da lei no
tocante à regularização, O investi-
mento da prefeitura lá está sendo de
apenas 400 mil reais no acesso à BR.
Oito obras estão acontecendo naquela
região da cidade, sem falar do SestSe-
nat-afirma Milton .

ando o distrito temas recursos para inves-
tir no práprio distrito, simples assim. Esta-
mos asfaltando duas ruas no distrito Frilz,
com dinheiro do estodo e do município ",
cita.

Con uistas
'Vivemos um momento Impor e de su-
cessa. Temos ainda desafias, coma a ques-
tão de que Carazinho convive com 60
quilômetros de estrada de chão. Precisa-
mos melhorar a infra-estrutura. Temos um
secretariada que Carazinho jamais teve e
a Cdmara também é parceira paro con-
struir uma cidade melhor. Temas atuada
em (rentes importantes cama a licencia-
mento do Distrito 11'011. Depois vamos fazer
investimentos e atrair empresas. Povo.

Ele avalia que todas essas mudanças
estão acontecendo num momento de
dificuldades na economia do pais,mas,
que deve ser passageira. O prefeito
alega que um país em desenvolvi-
mento vive momentos de altos e bai-
xos e que Carazinho está preparado
para quando o Brasil voltar a crescer.

m' de armazéns na logística do agro.
"t um novo momento. Há oito anos não
se tinha 1 m~ É um salto. Melhorou
empregabilidade. qualidade das empre-
sas. Carazinho está no mapo da Europa,
EUA, Oriente Médio isso está garantindo
o crescimento do município. Os desa-
fios inLÍmeros, mas temos avançado.
Estamos buscando outros segmentas,
revenda de veiculas, de maquinário agr!-
cola, ampliação de empresas na con-
strução civiL Carozinha começa a partir
de 2017 a viver um nova momento", diz
o prefeito.

Novidades

~

"Tudo isso {oi posslvel aproveitando o di-
ferencial competitivo de Carozinho. Como
aqui cnaam duas BR'$,só nelas são qua-
tro oportunidades de deslocamentos.
Carazinho é o melhor entroncamento r0-
doviário do sul da pois. Aqui é o o lugar da
loglstica do ogro, que pode ser difundido
em autros segmentos", diz.

Alogísticatem se tomado uma palavra muito ligada ao nome de Carazinho.
O fiunoso entroncamento rodoviário e as várias empresas do setor instaladas
na cidade são o pano de fundo para essa condição.

Essetrabalho da logística iniciamos
no começo dos anos 2000. Con-
seguimos convencer uma grande

companhia multinacional a vir para Ca-
razinhoe mostramos que aqui erao
local para ela instalar seu centro de
distribuição no Rio Grande do Sul.
com ganho de atendimento e de
eficiência.A Luft acabou migrando
para Carazinho. Após isso veio o
Grupo Toniato.Hoje também temos

Milton 5chmhz o Grupo Bravo começando a sua
obra. São ações conseguidas por

nós com baseno relacionamento e con-
hecimento de mercado, apontando que
Carazinho seria o melhor lugar para se
instalarem - conta o prefeito de Cara-
zinho Milton Schmitz.

Milton conta que até o final do ano
que vem Carazinho terá mais de 50 mil

•
mmt!I&!I....1_'-_1...c2/_2_°1_7 _
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[@ALVOGLOBAL Autorização nO: 5754

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

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:
Jornal Correio do Povo
Empresa Jornalistica Caldas Junior LTOA
CNPJ: 92.757.798/0001-39

2.875,00

2.875,00

575,00

2.300,00
20/12/2017

2.875,00

Desconto

Total Bruto:

Comissão:

Total Líquido:

Vencimento:

08/11/2017
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Observações:

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.
A nota, o boleto e o comprovante de veiculaçãodevem ser encaminhadosobrigatoriamente
para a Alvo Global até o dia 05 do mês seguinte da veiculação, para que seja efetuado o
pagamento da mesmaaté o dia 20 do mês seguinte a veículação.O pagamento somente

será realizado após recebimento dos documentos.
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CÓD. FISCAL:

VALOR R$
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TOTAL R$
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ESTADO:
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CIDADE I CEPo

INSCR. ESTADUAL:

~~ '4. FISCAL FATURA DE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO - M. 21
Elvl~RESA JORNALiSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.
RUA CALDAS JÚNIOR, 219
CEP 90019-900 - PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3215.6140
CNPJ: 92.757.798/0001-39
INSC. EST.: 096/2587370
NAT. DA OPERAÇÃO:FT"";':"':~:" P,'.,-, (y,';"t).",,'.;;L
DATA EMISSÃO: .... ' ...
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AOS CUIDADOS DE:

LOCAL DE COBRANÇA:

INSCR. C.N.P.J.: 137 Si 7,;5~S{:(f(n..., t;

ENDEREÇO:

MUNIClpIO:

DESCONTO DE:

CONDIÇÓES ESPECIAIS:

DEVERA A EMPRESA JORNALlSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA., ESTABELECIDA NA PRAÇA E ENDEREÇO ACIMA o VALOR DOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.
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CORRlEIO DO ]POVO
o Jornal que vai direto ao ponto.

o IMPOSTO FOI CALCULADO DE
ACORDO COM A LEI.
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As 30 composições que serão defendidas no palco do festival foram
anunciadas em evento no dia 03 de novembro, durante a Tertúlia da Seara

(Osinca).
A 20' Seara da Canção:

intercambiando traços
culturais, ' ~contecer de 7 a
10 de dezembro, no Parque
Vali Albrecht, em Carazinho. O
evento é uma realização do
CTG Rincão Serrano, com
apoio da Prefeitura de
Carazinho e Cãmara de
Vereadores. O patrocínio é do

"':~ L', "";,.1 •..~':1J
i

Jáestão definidas quais são
as músicas que serão
apresentadas e que vão marcar
o retorno da Seara da Canção,
em Carazinho. As 30
composições selecionadas da
cate&oria geral e local, e as oito
da Searinha foram divulgadas
na sexta.feira (03), durante a
Tertúlia da Seara, realizada no
ÓperaBier,emCarazinho.

Durante o evento, os
presentes puderam ter uma
amostra de como será a 20'
ediçãodo festival, queficou dois
anos sem ser realizado. No
palco, os jurados PiriscaGreco,
Ângelo Franco, Érlon Péricles,
Luciano Maia, Gilberto
Lamaison e Gabriel Selvage se
apresentaram ao público, em
uma confraternização bem
gaúchaeentre amigos.

Gabriel Selvage, que
coordenou o processo de
avaliação, comenta que os
jurados prezaram pela
qualidade e conteúdo das
obras. "Avaliamos o conjunto,
ou'seja, comoa letra e a música

sesomavamdamelhor maneira
para compor o resultado final. O
fio condutor o tempo todo foi a
qualidade das obras,
indiferente de quem e de onde
era", pontuou.
Eledestaca queserá um festival
com a cara da Searados velhos
tempos. "São músicas
reflexivas, com cunho
social/político, campeiras,
contemporâneas, entre outras.
Teremos grandes nomes já
consagrados,desdeo início dos
festivais, assim como a nova
geraçâo, que vem mostrando o
seu trabalho", sal' ltOU
Selvage.

Aotodo, foram 550 músicas
inscritas e as audições
aconteceram entre os dias 1, 2
e 3 de novembro. r-c; 30
composições que ..Hão
defendidas no palco da Seara
da Canção,20 delassãodafase
geral e outras dezda local.Jána
Searinha foram oito
classificadas, sendo quatro de
cadacategoria:mirim ejuvenil.

Aproveitando a Tertúlia da

Seara, a comissão
organizadora confirmou que
será realizada uma
homenagem especial a
composição "Santa Helena da
Serra". Daniel Torres,que é um
dos intérpretes da música
original, durante a programação
da 20' Seara da canção, vai se
apresentar com a Orquestra
Sinfônica de Carazlnho

., /
f /l}
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Ministério da Cultura,
Eletrocar, Benolt, Banrisul,
Corsan, Boa Vista
Supermercados, Mekal,
Cotrijal, Supermercados
Economia, Postos RH Riss,
Farmácias Glória, Telha
Certa, Rotoplastyc e
Coqueiros Supermercados. A
produção cultural é da
Lucano Cultura eMarketing.

Passo Fundo Shopping deve inaugurar em 2018

A populaçãoda regiãoNorte
do Estadojá conseguevisualizar
a estrutura do Passo Fundo
Shopping, em construção em
área nobre da cidade. Com
inauguraçãoprevistapara 2018,
o PassoFundoShoppingcontará
com cerca de 220 lojas, ampla
praça de alimentação, espaço
gOUrnletcom dois restaurantes,
alameda de serviços, um
hipernlercadoe 1.600 vagasde
estacionamento.Sãocercade 79
mil metros quadrados de área
construída,e uma área extema
jamaisvistanaregião.

Vinicius Fuga Roso, sócio
proprietárlo do Passo Fundo
Shopping, revela que grandes
marcasjá firnlaramparceriaevão
instalar suas estruturas no
empreendimento."Nossa equipe

comercial já fechou contratos
com lojas do RioGrandedo Sul,
Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro,alémdeestaremcontato
pernlanente com lojistas locais,
quesãomuito importantesparao
shopping",destaca.

Ele explica que as marcas
conhecidas dão credibilidade e
segurança para lojistas locais
investiremno shopping.Renner,
Lojas Americanas, Riachuelo,
SuperLegal,Lebese Vivaraterão
lojas na estrutura. A Praça de
Alimentaçãoestá com 95% dos
espaços fechados, com marcas
convencionais. O cinema será
administrado pela CineLaser,
uma empresaque está entrando
no Rio Grande do Sul.
Restaurantesfora da praça de
alimentação com vista para a

lagoa devem trazer uma nova
sensaçãopara os usuários.Uma
áreaextemapernlitirámomentos
incríveis de lazer, com parque,
cicloviae lagoa.

O foco agora são as lojas
satélites, com estruturas
menores."A regiãojá está vendo
fisicamentenossoshopping,isso
aumenta a segurança dos
investidorese a expectativada
população", comenta. Ele
destacaque a expectativade um
Natalcom boasvendasanimaos
lojistas que buscam novas
investimentos.

José Alcemiro Fontoura,
fundador da franquia Don Juan,
revela que a marca que nasceu
em PassoFundoe completou21
anos em 2017, já garantiu seu
espaço no Passo Fundo

Shopping. "Estamos firmando
uma grande parceria com o
shopping. Não poderíamosficar
deforadestegrandeinvestimento
para a região.Acreditamosneste
grande projeto"; destaca. A Don
Juan possui -20 lojas no Rio
Grande do Sul,. destas, quatro
estão em Passo Fundo. Outras
três lojas estão localizadas em
santa catarina.

Fontoura acredita que a

loja irácontribuir comoobjetivo
do shopping, que é oferecer
produtos diferenciados para a
população. "Trabalhamoscom
marcas exclusivas e
diferenciadas para a moda
homem", destaca. A empresa
prometenovidadesparaa nova
loja, a partir da gestão
comandada por José,a esposa
Ruth,e os filhos Karene Franco
Fontoura.
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Cotrirosa lança programação
____ d_o_se_u_c_in_q_u_e_n_te_n_a_..r_io _

',~~,hi,!.Jji(.., .(4,•..."

Correio. ,',
INTERIOR

A Cotrirosa completa 50
anos de história no dia 29 de
junho de 2018. E para
comemorar seu cinquentená-
rio, organizou uma programa-
ção diversificada, que foi
apresentada na segunda-feira
(06), em evento realizado com
a imprensa dos municípios em
que a cooperativa possui
unidades. Os participantes
foram recepcionados pela
diretoria, gerentese coordena-
dores da cooperativa, no
restaurante Rocket's,junto ao
posto da Cotrirosa, em Santa
Rosa.

Em seu discu,rso de
abertura, o presidente da
Cotrirosa, Eduino Wilkomm,
falou da importância de
lembrar da história da
Cooperativa, marcada por
desafios e conquistas.
"Queremos nas mais diversas
formas, no decorrer de uma
série de atividades que
programamos, lembrar essa
linda história da Cotrirosa,
iniciada por 77 sócios quecom
espírito cooperativo traçaram
os rumos da cooperativa, e
que mesmo muitas vezes,com
momentos de dificuldades,

continuou crescendo e hoje
estamos colhendo os frutos",
destacou o presidente que
também agradeceu o impor-
tante apoio da imprensa
durante toda a trajetória da
Cotrirosa.

O vice-prefeito de Santa
Rosa,LuísAntõnio Benvegnú,
que prestigiou o evento
representando o prefeito
Alcides Vicini, parabenizou a
cooperativa pela sua atua-
çâo. "A Cotrirosa está de
parabéns pelo seu importan-
te papel, não somente no
crescimento e desenvolvi-
mento de Santa Rosa, mas
também em r~')s os seus
municípios de' dorangência,

CJ6dltas:lItIIllSawoidI/Oi¥u'pçAo

que são beneficiados pela
diversidade de produtos e
serviços oferecidos pela
cooperativa", salientou ovice-
prefeito.

Durante o encontro foi
apresentada a programação
alusiva ao cinquentenário
que contempla os diversos
públicos da cooperativa. Os
eventos alusivos aos 50 anos
ocorrerão até julho de 2018.
Ainda para marcar o aniversá-
rio, foi apresentada a nova
campanha promocional
"SuperAniversário Cotrirosa",
que estará sorteando 50
prêmios e o novo slte da
Cooperativa que deve estar
na redea partirde,hoje.

A Faculdade CNECSanto
Ângeloestá com as inscrições
abertas para o Vestibular de
Verão 2018. As inscrições
podem ser feitas até o dia 17
de novembro pelo site
w w w . c n e c s a n .-
cnec.brjvestibular. A prova
será no dia 19 de novembro,
das 9h às 13h, na CNECSanto
Ângelo e na Escola Municipal
Sagrado Coração de Jesus
(Sagradinho), na Rua General
Marques, 546, centro de São
Borja.

Nesta edição serão
oferecidas 773 vagas,
distribuídas em nove cursos
de graduaçâo:
Administração, Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas, Biomedlclna,
Ciências Contábeis, Direito,
Fisioterapia, Odontologia,
.J"'dagogia e o novo curso de
~_(ética e Cosmética. Serâo

'~:l'

reservadas 20% do total de
vagas de cada curso, para
candidatos que realizaram o
Enem,a partirde 2010.

Ovalor das Inscrições é R$
60,00. Já para os alunos que
participaram do Programa
RumoCerto, a inscrição será
R$ 30,00. A prova será
composta de 30 questões
objetivas, envolvendo
componentes de Língua
Portuguesa, Matemática,
Química, Biologia, História e
Conhecimentos Gerais e
redação.

O gabarito será publicado
logo apõs o término da prova,
no site da Instituição, no
Facebook e enviado aos
meios de comunicaçâo. Já o
Iistâo será divulgado nos
murais da CNEC e no site
www.cnecsan.cnec.br. até o
dia 21 de novembro, às 18h,
em relação nominal.

http://www.cnecsan.cnec.br.
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Caloteiro

Em meio à corrupção
Que o nosso povo trai
Colocaram os metralhas
Livremente a roubar.

Em meio â corrupção
Que o nosso povo trai
Colocaram os metralhas
Livremente a roubar.

Negociatas e muitas farras
Ladrão fixa seu lugar
Caloteiro, caloteiro

Seu reino vai terminar.

Negociatas e muitas farras
Ladrão fixa seu lugar
Caloteiro, caloteiro

Seu reino vai terminar.

Letra: Francisco de Campos
Carazinho/31 de dezembro/20 17

Caloteiro, nunca mais o elegerei
Caloteiro, pra matar sua vaidade

Pra minha felicidade, à cadeia o enviarei
Pra minha felicidade, à cadeia o enviarei

Caloteiro, nunca mais o elegerei
Caloteiro, pra matar sua vaidade

Pra minha felicidade, à cadeia o enviarei
Pra minha felicidade, à cadeia o enviarei

Prepare corretamente
Para que todas as propriedades sejam manti-

das é preciso preparar chás de maneira correta ...
Veja, a seguir, dicas de Sula de Camargo - que
integra a Asbran (Associação Brasileira de Nu-
trição):
"De nada adianta consumir chás se o preparo

for realizado de forma incorreta. Tradicional-
mente o chá é preparado por infusão. O ideal é
juntar água fervente às ervas e mantê-las aba-
fadas por três minutos. Quando o chá for com-
posto de casca e/ou caule o modo de preparo é
diferente ... É preciso ferver a água com casca e/
ou caule de dois a cinco minutos. Desta forma se
aproveita o máximo dos benefícios de cada chá:'
Outra dica importante de Sula de Camargo: os

chás devem ser consumidos sem adição de açú-
car. .. (Fonte: mdemulher.abril.com.br)

Ao ver se abrirem as portas de mais um ano elei-
toral resolvi fazer alguns versos como forma de sú-
plica para a conscientização dos brasileiros. Faço
aqui uma paródia, de cunho político, da famosa
música Galopeira.
Não me refiro a um político especificamente.

Minha "homenagem" é destinada aqueles que no-
toriamente não respeitam o voto dos seus patrí-
cios. E são muitos. Para os brasileiros que, como
eu, não se conformam com a corrupção que por aí
campeia, dedico:

ffi]rfin
Joãozinho culpado

Joãozinho encontra sua r"'---'""~
ex-namorada em uma festa /. ~~
evaicumprimentá-la... ~: ~....";'.
_ Como está Mariazi- ." ""~ . :'~/;:;c

nh~~uito bem ...Obrigada. ,.~1

- Lembra que dia é hoje? Se você nao tivesse me
traído completaríamos três anos de namoro ...
- Verdade!!! Mas a culpa é sua.
- Claro que não sou culpado!!! Você me traiu

como meu melhor amigo ... E, ainda por cima, diz
que sou o culpado ... Só pode estar brincando ...
- Claro que você é o culpado ... Se não tivesse des-

coberto a traição estaríamos juntos até hoje!

Variedades

~ __ JI
ÁRIES: Você continua cheio de energia. Apro-

veite!!! A semana que será de grandes aconteci-
mentos. Mas é importante fazer ajustes principal-
mente no trabalho e no que diz respeito ao amor.
TOURO: Se você está de férias aproveite para

relaxar ... A semana será bem tranquila. Dias pro-
pícios para fazer planos e colocar seus desejos no
papel. Rotina agradável no amor. Entregue-se!!!
GÊMEOS: Semana para fazer mudanças que

julga, há anos, necessárias. E pode sonhar alto ...
Este ano promete muita coisa boa. Dias mais tur-
bulentos em família. Seja mais tlexível!!!
CÂNCER: Semana para resolver questões de

família. Mas isso não quer dizer que terá que lidar
com dificuldades, contratempos ou tensões. Con-
Verse antes de tomar decisões. Se abra!!!
LEÃO: Semana bastante intensa. Organize me-

lhor a sua rotina e a sua vida. Assuntos de trabalho
demandam atenção. Mas sua família também pre-
cisa de você. Cuidado com suas palavras!!!
VIRGEM: Tente descansar e se divertir. A se-

mana é ótima para desfrutar férias. Mas se isso es-
tiver fora dos planos saia com amigos para conver-
sar. Você precisa recarregar as energias. Relaxe!!!
LIBRA: Você pode estar mais impaciente e ir-

ritado. Precisa respirar fundo ... Para evitar desen-
tendimentos conte até "dez" antes de emitir opini-
ões mais firmes. Se puder viaje sozinho. Medite!!!
ESCORPIÃO: Boa semana para começar nr"")s

projetos. Você estará cheio de energia. Então a\-',o-
veite para cuidar melhor do seu corpo e da saúde.
Fiça esportes ao ar livre ... Sua mente agradece!!!
, SAGITÁRIO: A comunicação estará favo' i-
_ ;a. Período indicado para tomar alguma decisão
importante. Boa semana para reorganizar a vida
financeira. Estará mais seguro de si... Aproveite!!!
CAPRICÓRNIO: Semana importante para es-

truturar melhor ideias e possibilidades. Mas po-
dem ser dias mais turbulentos no trabalho. No fi-
nal, porém, tudo ficará bem. Tenha calma!!!
AQUÁRIO: Seu mundo interior está um tur-

bilhão. Muitas ideias ... Muitos projetos ... Cresci-
mento e coisas bem importantes pela frente. Não é
momento de ficar inseguro. Seja confiante!!!
PEIXES: São ótimos dias para descansar. Deixe

as preocupações de lado. Concentre-se em você e
nas pessoas mais próximas. Evite falar de trabalho.
Mantenha o foco nas pessoas que ama!!!

II

~~
~

o que é... O que é... Ele tem cabeça .., Tem den-
te... Tem barba ... Mas não é bicho ... Também não é
gente ... O que é?
Resposta: Alho!!!
O que é... O que é... Que cai de pé e corre dei-

tado?
Resposta: A chuva!!!

Fritada (tortilha) espanhola
Ingredientes

1 'Ií xícara (chá) de azeite (360 ml)
500 g de batatas descascadas e cortadas em fa-

tias finas
1 cebola média cortada em meia lua fina (150 g)
6 ovos
Sal e pimenta-da-reino moída a gosto

Modo de preparo
Em uma frigideira anti-aderente (24 cm de diâ-

metro na borda x 4 cm de altura), em fogo médio,
aqueça 1 V2 xícara (chá) de azeite. Assim que aque-
cer coloque 500 g de batatas descascadas e corta-
das em fatias finas. Deixe cozinhando no azeite
por +/- 8 minutos até que fiquem amolecidas (elas
não vão ficar douradas). Aumente o fogo, acres-
cente 1 cebola média cortada em meia lua fina e
deixe cozinhar por 5 minutos. Apague o fogo e
com cuidado escorra a batata com cebola em uma
tigela e guarde o azeite para outras preparações.
(Não limpe a frigideira)
À parte bata ligeiram~nte 6 ovos, tempere com

sal e pimenta-do-reino~oída a gosto e junte as
batatas com cebola cozidas.
Despeje na mesma frigideira, em fogo baixo e

mexa levemente só para soltar um pouco o fun~
do. Tampe a frigideira e deixe cozinhando em fogo
baixo por 10 minutos. Para. dourar do outro lado,
escorregue a fritada em um prato e vire na frigi-
deira, em fogo baixo por mais 3 minutos. Sirva em
seguida. (Fonte: anamariabraga.globo.com)
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Milton assina contrato emergencial para recolhimento de lixo

COlllrataçiio emergencial se tomou necessária em razão da morosidade do processo licilatór;o

Foi assinado, na manhã da sexta-feira
(29/12), pelo prefeito Milton Schmitz,
um contrato emergencial com empresa
prestadora de serviços de coleta de re-
síduos sólidos urbanos, de forma orgâ-
nica e seletiva, no' sistema porta a porta
e destinação final no aterro sanitário
municipal.
A empresa que assume a coleta é a

Líder Materiais Elétricos Eireli -EPP,
de Concórdia ISe, com o compromisso
desde 2 de janeiro de 2018 e prazo de
execução de 90 dias, podendo ser pror-
rogado por mais 90.
A contratação da empresa para a coleta

do lixo de forma emergencial se fez ne-
cessária para evitar transtornos à popu-
lação já que a nova licitação encontra-se

suspensa em razão de impugnações ao
edital.
"Ainterrupção dos serviços acarretaria

grandes problemas. Não permitiremos
que isso aconteça. Mesmo enquanto o
processo licitatório não for concluído a

comunidade não ficara sem recolhimento
de lixo",garante o prefeito.
A coleta domiciliar será feita diaria-

mente, de segunda a sábado, no períme-
tro urbano. Já nos distritos de industriais,
no distrito de Pinheiro Marcado e em
São Bento serú realizada semanalmente.
Os resíduos recolhidos serão transpor-

tados até o aterro sanitário de Carazinho
que se encarrega da destinação final.
Independentemente da frequência reque-
rida os serviços deverão ser executados
em todos os imóveis residenciais e não rc-
sidenciais da zona urbana de Carazinho.
Serão também bencficiadas com o

serviço todas as vias públicas que vierem
a ser criadas no decorrer da vigência do
contrato.
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importante que esse recurso seja retido
aqui': ressaltou o prefeito.

Sobre o processo de arrecadação,
Milton Schmitz observa que as pessoas
que participam não têm prejuízo algum,
pois, ao invés do valor ir para o Governo
Federal, permanece na cidade. "A gente
conclama as pessoas porque não tem
perda nenhuma. Independentemente do
valor é importante que vá para alguma
entidade ou para o Fumdicaca, que faz a
distribuição da melhor maneira", comen-
tou o prefeito.

D1VULGAÇÂO
Para )oeélio Cunha, é imporlante que

se possa sensibilizar a comunidade para
que participe, pois basta que cada conlri-
bui nte converse com seu contador e i.lllali-
se de que forma pode ajudar. "HaverlÍ uma
publicidade acerca da utilização desses
recursos. O Comdicacar se comprometeu
a fazer a divulgação do que esllÍ sendo
construído com o recurso arrecadado",
revelou o presidente da AC1C, que tam-
bém afirma que divulgar é essencial para
que a popula<;ão conhl'<;a nlab os pn1jdl1s
c ns l'nlidadL's c, ainda, u l,llll,l1ll1o das
Ill'LcssidaJl's de L-;Ida Ulll;! delas.

Para \[illon Sch",it!, t"da ajuda l' \'ali-
Lb, IL'nd\lL'1ll \'i~la (lL'S!(lI\O LI,I"; cnlilLldc.-;.
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Resultado da call1papl1ll/âi apresentado ao prefeito 1/0 dia 4 de janeiro
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57.305,00; Associação Carazinhense de
e Para Deficientes Visuais (ACADEV) -
R$ 24.600,00; e o Projeto Yacamim - R$
22.550,00.

IMPORTÂNCIA
Com o valor arrecadado as instituições

beneficiadas podem investir em seus ser-
viços e beneficiar centenas de crianças e
adolescentes. Segundo joeélio Cunha, esse
valor pode ser maior. Porém, é sempre im-
portante que o recurso permaneça aqui.
"Dessat vez são 145 mil que são nossos,
que serão utilizados nas nossas entidades.
que trabalham com as nossas crianças
e adolescentes. A importúncia desse
projeto é impar", relatou o presidenle da
ACIC, que acredita que a sensibilização e
mobilização é o que muve o projeto. "Se
não houvesse essa ideia. esse recurso iria
aportar no cofre da União e Carazinho
não teria esse acesso", completou.

O prefeito Milton Schmilz diz ler
certeza de que o recurso financeiro re-
tido aqui e destinado às entidades ser •.l
bem aplicado e darú retorno para toda
a cOlllunidade. "E.s~t.' rt'curso Illinimiza
as CMt'lh:i<l:-. da ..•1'lllid,ldl's lilalllrüpiLils
LjllL' kllH\S dqui Il(l 1llunicipio, lJl.ll' S,lU
.llL'lldid;l'" 11(11'tllll \ f dlllll,lri,ldn, qUl' l~lZl'lll
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Campanha de captação, via dedução do
imposto de renda, atinge mais de R$ 145mil
Foi entregue, no final da tarde de 4 de janeiro, no gabinete do prefeito Milton Schmitz,
o relatório geral de arrecadação de valores, via imposto de renda, a serem destinados a
entidades assistenciais de Carazinho. O valor total da arrecadação foi de R$ 145.735,00.

Estiveram reunidos, no gabinete do
prefeito Milton Schmitz, algumas autori-
dades vinculadas ao projeto de arrecada-
ção, como o presidente da ACIC )océlio
Cunha, a secretária de assistência social
Andréia Schmitz, o presidente do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Carazinho (Comdi-
caca r) e Ivânio Lima Martins.

acordo comjocélio Cunha, o pro-
jeto de arrecadação é originado no Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente
de Carazinho (Fumdicacar). Conta com
ap' . "I das entidades empresariais e do
pOu<; judiciário. "Dessa forma a gente
tem a possibilidade de destinar parte do
imposto de renda devido ao Fumdicacar.
Qualquer pessoa que tenha o imposto de
renda devido pode fazer doação': comen-
tou o presidente da ACIC, lembrando que
esse foi o valor arrecadado na primeira
etapa, que terminou no dia 29 de dezem-
bro de 2017. "É um percentual de 6% do
imposto de renda de pessoas físicas e 1%
de pessoas juridicas", explicou.

PROJETOS
Segundo Ivânio Martins, onze projetos

foram aprovados pelo Comdicacar. Antes
disso foram avaliados por uma plenária e
uma comissão. nA comissão prévia fez a
avaliação dos projetos e apresentou para
a plenária, composta de 15 membros do
Comdicacar, que aprovou deu aprovação e
colocou a disposição da comunidade em-
presarial e das pessoas físicas", ressaltou o
presidente do Comdicacar.

A segunda etapa do processo agora
arrecada 3% das pessoas físicas (não mais
6%) e vai alé 30 de abril. E a etapa que,
segundo lvúnio Martins, normalmenle
rende mais recursos. "Este é o período
t'11l que os elllprl'súrios, os ~"'lrnlissjlln,lb
líbl'l"íli:-. e as pessoas físict:- ,-'st;\O i",llL'lldu
<1\',lii,I~-0cs c ali dividclll ns \"llnrL' ....\!\\
"CllI,1 ~ sl'lt' 1'\)1" ('Cnt{l Ill,l1ilh P,U';1" 'fl
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o JULGAMENTO DE LULA
E A ORDEM JURÍDICA
De repente, o rotineiro ato jurídico de

um tribunal de segunda instância julgar um
processo é pautado como acontecimento nacional e até
passível de causar instabilidade. O prefeito de Porto
Alegre pediu ajuda federal para controlar a "invasâo"
da cidade, dia 24 próximo, no julgamento do ex-pre-
sidente Lula. O governo federal diz ser desnecessário,
o réu insiste em ser ouvido pelos desembargadores
e seus seguidores aproveitam o clima para pregar a
desobediência civil. Embora enfraquecidos, depois do
impeachment de Dilma, os ditos movimentos sociais
- que Lula já chamou de "exércitos" - ameaçam com-
párecer em massa. Mas ninguém é capaz de antever o
que isso pode representar quantitativamente. Alguns
exagerados garantem que, mesmo condenado em
segunda instância, o ex-presidente "será candidato".

É preciso muito juízo nesta hora. Politizar o julga-
mento certamente é estratégia do réu. Mas nâo pode
exagerar a ponto de promover o caos e nem enveredar
para o descumprimento da legislaçâo vigente. O que
os juízes do TFR-4 vierem a decidir no processo é o
que deverá ser cumprido. E os insatisfeitos poderâo
recorrer ao ST/ e talvez até ao STF ... Tudo dentro do
ordenamento juridico. Ali se decidirá exclusivamente
se o tribunal referenda ou não a sentença, do juiz Sér-
gio Moro, que condena o ex-presidente em relação ao
apartamento triplex do Guarujá.

Embora o direito à livre manifestação seja consti-
tucionalnão há razão para chamar a militância para
a porta do tribunal e nem para insuflá-la a cometer
exageros. Da mesma forma não interessa a ninguém
promover "na marra" a candidatura de Lula ou de
quem quer que seja. Se a sentença for confirmada
estará configurada sua condição de ficha suja e a legis-
lação impede candidatura de eleitores assim. E assim
deverá ser feito - a não se que se promova a quebra
institucional.

O momento é delicado. Temos o presidente da
república denunciado, ministros sob investigação,
muitos parlamentares investigados, processados e
alguns apeados do poder já presos. A nomeada minis-
tra do trabalho enfrenta a rebelião contra sua posse e
os diferentes partidos discutem GlIHiitlaturas para ilS

clcil.úl','I I..k' outuhrn. Espera-se que todos os atores do
Il()S~O grande teatro político tcnham hnm SClbO l.1ara
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dos Presidentes inaugurada, em 1017,
como parte das comemorações do
centenário da entidade.

Para marcar a data oficial da funda-
ção, segunda-feira (15/1) e, ao mesmo
tempo homenagear um dos dirigentes
mais dedicados da história recente da
entidade, o presidente Jocélio Cunha
anunciou que a Sala de Reuniôes da
Acic passaria a se chamar Sala Sidnei
Meyer, como uma deferéncia ao ex
-presidente executivo e ex-presidente
do Conselho Deliberativo da entidade,
falecido no dia 11 de janeiro. "Come-
çamos a escrever hoje a b istória dos
próximos 100 anos da Acic. Uma his-
tória que só será escrita graças à abne-
gação de homens como Sidnei Meyer
que tiveram participação decisiva na
trajetória deste primeiro século da
entidade e foram determinantes para o
desenvolvimento de nosso município.
Homenageando Sidnei Meyer estamos
homenageando todos eles': concluiu.
(Assessoria de Imprensa da Acic)

tros atratiVos para quem'ooar.:ar presença nesses festejos .
.'Para 27 de janeiro estlÍ previstolllll sensacíonalballe

de mope em Linha Glória (interior de Lagoa dos Trê$
Cantos). A músiça fiçal:á por conta da Banda Só Alegtill
e, também, de Jotge Magrlo & 'Banda (de Três de Maio).
MIlrql1eprçsel1çl1 e dIVirta-se de verdade. O povo.lI!: Linha
Glória épra lá de hospita.leiro.

mobilizaram os empresários funda-
dores em 1918, especialmente a preo-
cupação de articular esforços sociais e
politicos em prol do desenvolvimento,
fortalecendo parcerias com outras en-
tidades e poder público. "Em todos os
movimentos sociais, sejam de empre-
sários, trabalhadores ou de finalidades
filantrópicas ou políticas, existem
objetivos maiores que fazem com que
as pessoas se mantenham unidas na
defesa daquilo que acreditam. Na his-
tória da Acic, sempre houve causas que
precisaram ser defendidas, lutas neces-
sárias que justificaram a continuidade
e a perenidade da instituição", destaca
Jocélio Cunha.

Em 100 anos de atividade, a Acic
reuniu mais de uma centena de empre-
sários que dedicaram parte do seu tem-
po em prol do crescimento da entidade
e, em especial, do desenvolvimento de
Carazinho. Entre eles, os 47 presiden-
tes que lideraram a entidade nestes 100
anos. Todos homenageados na Galeria

• Nestedomingb (2~n)todos os Çátnlrlhós condUzirão
aLihha GramadóÜntetlord~ Nilo-Me- Tllque). MO.tivodá
estarásereili2l1l)dO, a partirdes 10 hOl'l\S. u!tladas festas
Vopulatf:$mais/llov4hcl"1tadas.da regiiiQ. I:Javl!fá nUssa.
cliuti'lI$co, solfelo de brindes, leIlão.dl; totllls.e reuU1ão
cLmç;mtecom.~ica daB;mda Novo Hqtiwrtte. aciluo
que a comissão orgarili:adotlí pellsoUiIllit \l:lllastrie deou-

Em 15 de janeiro de 1918 é redigida
a primeira ata da Associação Comer-
ciai e Industrial de Carazinho (Acic). A
ata número 1 oficializava a fundação da
"Praça do Commercio de Carasinho".
Concretizava-se, nesse momento, o
sonho de um grupo de empresários
carazinhenses liderados por homens
visionários e determinados como Israel
Almeida, Julio Hanker e Angelo Men-
neghello, que integraram a primeira
diretoria. Pouco tempo depois, em 17
de julho de 1921, houve a mudança de
denominação para Associação Com-
mercial de Carasinho. A partir daí, a
entidade se tornou protagonista dos
principais pleitos que construíram a
história do desenvolvimento de Cara-
zinho, desde a emancipação em 1931,
assim como as demais demandas liga-
das aos diferentes ciclos econômicos
das últimas nove décadas.

Para o presidente da ACIC, Jocélio
Cunha, a entidade chega aos' 00 anos
mantendo os mesmos pri ncípios que

Data oficial da fundação da entidade é marcada por homenagem especial ao ex-presidente Sidnei Meyer.

Há 100 anos, em 15 de janeiro
de 1918, era fundada a ACIC

Salário básico
supera a
casa dos
R$ 3.700,00

Sai o resultado da primeira fase
do concurso da Brigada Militar
o resultado da primeira fasedo concurso da PolíciaMilitar do Rio

Grande do Sul (Gabaritos Concurso Brigada Militar PM RS1017) já
pode ser consultado. A corporação pretende preencher nada menos
que 4.100 vagas de Praça de Policia Ostensiva/Soldado de l' Classel
QPM-licarreira de nívelmédio. AFundação Universidade Empresa de
Tecnologia e Ciências - Fundatec tem a responsabilidade do certame
que tem mais de 35 mil inscritos.

O governador Josê Ivo Sartori falou sobre a abertura do certame.
"O crime migra de um local para outro e vamos combaté-lo em todos
os recantos do RioGrande do Sul.A nossa obrigação é honrar nossos
compromissos e, com este reforço, vamos atender demandas de todas
as regiõesdo estado'; garantiu Sartori. Ainda de acordo com o governa-
dor: o concurso da Brigada Militar - Policia Militar/RS 1017 torna-se
possivel a partir da abertura de margem financeira de investimentos
em segurança pública e na aprovação de medidas estabelecidas em
projetos aprovados pela Assembleia Legislativa, como por exemplo,
o Projeto de Lei Complementar 243/16.

Requisitos, salários e atribuições de Soldado
do Concurso Brigada Militar PM RS 2017
Além do nivel médio, o candidato deverá ter idade mínima de 18

anos e máxima de 25, até o último d'ia da inscrição para o concurso.
Alêm disso, são requisitos: possuir a altura mínima de 1,65m para
candidatos do sexo masculino e de 1,60m para candidatas do sexo
feminino; ser portador de Carteira Nacional de Habilitação ou permis-
são para dirigir dentro do prazo de validade, que lhe permita conduzir
veÍCuloautomotor durante o Curso de Formação Básica de Policial
Militar, classificada no minimo na Categoria B,atê o dia previsto em
edital para a entrega da documentação quando formalizada aPossei
Inclusão na Brigada Militar.

O salário de soldado da Brigada Militar equivale ao valor de R$
3.760,54 (três mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro cen-
tavos) e demais vantagens, com jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, exceto no período em que estiver no Curso Básicode
Formação de PolicialMilitar, no qual a jornada será de acordo com o
Currículo de Ensino e Regimento Interno das Escolas.Durante o curso
que lhe dará a Qualificação Policial Militar (QPM), o soldado de "
Classe poderá ficar alojado, com a finalidade de familiarizar-se ao re-
gime da caserna e às atividades militares, de acordo com o Regimento
Interno das Escolas de Formação e outras normas da Brigada Militar.

São atribuições do cargo de Militar Estadual na graduação de
Soldado de I'Classe - Carreira de NivelMédio, entre outras previstas
em lei, executar as atividades de policia ostensiva e de preservação
da ordem pública.

Para acessar a lista de aprovados você usa este Iink: https:lls3-sa
_east_l.amazonaws.com/publicacoes-concursos/448/EditaIDA- DRe-
SAnSD-P' 0_2017_ResultadoPreliminar_' +Fase]UBLlCACAO.pdf
(Assessoria de Comunicação do Governo Estadual)



Claudiomiro de Quadros/Chico dei-
xou daro que n30 concorda ... "Não sou
contra o aumento". Mas trabalhamos
por igualdade."

Jú as representantes da AI'ROCAR
elarisse Kayser e Elisabete Medeiros
agradeceram o prefeito Milton Schmitz
pelo cumprimento da Lei,
O reajuste sairá no mês de fevereiro

retroativo a janeiro. (Assessoria de Im-
prensa da Prefeitura de Carazinho)

isso as qualificações disponibilizam
diversos recursos tecnológicos que
facilitam a aprendizagem com orienta-
ção e acompanhamento online. Além
do horário flexível,a modalidade EAD
tem como vantagens o respeito ao rit-
mo de cada aluno, o desenvolvimento
de competências valorizadas no mun-
do do trabalho, como organização.
proatividade e responsabilidade. além
de apresentar menor custo com deslo-
camento e a possibilidade de conciliar
os estudos e a vida profissional.
As disciplinas á distância utilizam

o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
que possibilita ao aluno acessar o con-
teúdo em qualquer local e horário. É
necessário realizar duas avaliações
presenciais por semestre.
As matrÍCulas devem ser feitas pelo

site www.ead.senac.br.Mais informa-
ções estão disponíveis no Senac' Ca-
razinho, à Av.Flores da Cunha, 2821/
esquina Av.São Bento ou pelo telefone
54-3329-585 I. Comerciários têm des-
conto de 20% mediante a apresentação
do cartão Sesc/Senac.

Retljllste./oi allll/lcilldo, pelo prefeito Milron Sc1'IIIitZ, IIlI I1Ilm/'1I de 19 de jellleiro

Ismael Wimmesberger

A secretária de educaçào e cultura
Sandra Couto ressaltou que o reajus-
te não estú atrelado ao do servidor
lllunicipal... "Refere-se apenas aos
professores que estào na ativa. I:: um
recurso que provém do FlIndeb (l'undo
Nacional de Manutençõo e Desenvul-
Vill1ento da Educaçúo Búsica é um
recurso Federa!):'
Já o presidente do Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais Luis

Wimmesberger, fazer parte do mundo
da educação à distância mostra como
a instituição está alinhada com o que
que há de mais moderno e atual na
qualificação profissional.
A metodologia de ensino à distân-

cia do Senac é centrada no aluno. Por

Senac Carazinho inscreve para cursos técnicos
de graduação e pós-graduação à distância

nd(

Professores da rede municipal comemoram reajuste de 6,81 %
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Segundo dados do Ministério
da Educação (MEC), a Educação à
Distância (EAD) é a modalidade de
ensino que mais cresce no Bra~il. A
Associação Brasileira de Educação à
Distância (ABED) apontou que, ape-
nas em 2016, mais de 500 mil pessoas
se matricularam em cursos totalmente
a distância. Só nos cursos de gradu-
ação, segundo o Censo da Educação
Superior 2016, o número de matrÍCulas
nessa modalidade continua crescendo
e "ingiu quase 1,5 milhão, em 2016,
representando um aumento de 7,2%.
Sempre atento às necessidades do

mercado, o Senac Carazinho está com
i .'.rições abertas para capacitações
nessa modalidade em diversos níveis.
São oferecidos cursos técnicos, de gra-
duação e de pós-graduação, nas áreas
de Artes. Comércio. Design, Educação,
Gestão, Informática, Meio Ambiente,
Produção de alimentos, Saúde, Segu-
rança, Tecnologia da Informação e Tu-
rismo. As turmas iniciam no primeiro
semestre de 2018.
Para o díretor da escola, Ismael

O prefeito Milton Schmitz, em reu-
nião na manhã de 19de janeiro em seu
gabinete, anunciou que irá cumprir a
Portaria 1.595, de 28 de dezembro de
2017, do Ministério da Educação, que
reajusta o Piso Nacional do Magistério
em 6,81%. "Podemos não concordar
com os índices desse reajuste, se com-
pararmos com os concedidos aos de-
mais servidores, mas é uma Lei Federal
e precisamos cumprir:'

Estiverem presentes, na ocaSIaO,

representantes da APROCAR (Asso-
ciação dos Professores Municipais de
Carazinho) e do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais, secretária
de educação e cultura Sandra Couto,
coordenadora da SMEC Cristina Cruz
Vieira, secretário geral de governo
Jorge Dutra, procurador juridico do
município Antônio Azir, secretário da
fazenda (em exercício) Sílvio Schnei-
der, presidente da Cámara de Vereado-
res Márcio Hoppen/Guarapa. vereador
Lucas Lopes e agente de planejamento
e orçamento Daniel Sim.

Você é um
criador de
problemas?
Eu conheço e, acredito,

você tambêm: gente que
gosta de problemas e não
consegue viver sem eles,
É claro que os problemas
existem e fazem parte de nossas vivências, mas não estou
me referindo aos verdadeiros, sobre os quais nada pode-
mos fazer além de lidar com eles, Refiro-me a inventar
os desnecessários que tornam um inferno a própria vida
e também a dos que estão ao redor,
Para os criadores de problemas, viver sem elesémuito

difícil, humanamente impossível. E sabe por quê? Por-
que não concebem nada melhor para colocar no lugar
desses percalços inventados. Funcionam como uma
distração, uma forma, mesmo infeliz, de passar o tempo.
É um tipo de ocupação com alguma adrenalina, sem a
qual a vida lhes parece insossa, Mas basta que um seja
resolvido para que surja outro, E assim sucessivamente.
Uma tristeza sem fim.
Sem essa vida periférica movida a problemas, o indi-

víduo vai ter de se deparar consigo mesmo. Ou seja, com
o próprio vazio. Em seu centro, não há nada. Por isso,
considera melhor gastar energia com superficialidades
e dificuldades criadas em interminável sequência,
Deparar-se com o centro vazio é angustiante, no pri-

meiro momento, Sempre que isso acontece, a tendência é
buscar alívio para a dor. E esse alívio está na periferia da
vida, onde os problemas se multiplicam à semelhança de
ervas daninhas. Ou seja: as pessoas preferem ser infelizes
a enfrentar a realidade de seu próprio vazio.
Todas as vezes em que tentam fazer contato com o

seu centro, elas sentem medo. O vazio amedronta, de
fato. É como um mergulho ao fundo do mar. Lá, a cal-
ma e o silêncio parecem ser insuportáveis e o ímpeto é
retornar logo à superfície, mesmo com todas tormentas
que nela existem.
O problema dos problemas é que essa vida infértil afe-

ta outras, também vazias, gerando um cortejo humano
trágico, capaz de gerar a impressão de que a vida é assim
mesmo: uma sequência interminável de problemas.
Ocupadas com esse martírio, as pessoas não conse-

guem preencher o seu centro com algo que possa tornar a
vida mais fecunda, um propósito. Somente um propósito
pode transformar o "ter algo para fazer" em "fazer algo
que valha a pena':
Como você tem vivido? Valorizando adversidades e

transformando-as em grandes problemas ou caminhan-
do rllmo à realização de propósitos interessantes? Fazer
algo que valha verdadeiramente a pena é que torna a
vida uma aventura fértil, que instiga, revigora, ensina,
fortalece e isenta de sofrimentos desnecessários. (Ro-
berto Tranjan - empresário, educador, conferencista,
consultor e escritor)
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Pessoas com 60 anos ou mais sem conta
bancária já podem sacar o PIS/Pasep

HEGlONAL

Desde quarta-feira (2411), trabalha-
dores a partir de 60 anos de idade, sem
conta bancária, podem sacar as cotas dos
fundos do Programa de Integração So-
cial (PIS)e do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
Os pagamentos são feitos a pessoas

dessa faixa etária que trabalharam com
carteira assinada antes da Constituição
de 1988,cadastrados no PIS/Pasep entre
1971e4 de outubro de 1988.Eles foram
beneficiados pela Medida Provisória nO
813, que reduziu a idade exigida para
saque, que antes era de 62 anos para
mulheres e 65 para homens.
Os beneficiários que têm conta

corrente ou poupança individual na
Caixa Econômica Federal (Caixa) ou no
Banco do Brasil (BB) tiveram as cotas
creditadas nas contas bancárias na noite
de segunda-feira (22/1). Para mulheres
com 62 anos ou mais e homens com 65
anos ou mais, o dinheiro já havia sido
liberado no dia 8 de janeiro. No total,
a previsão é de que 4,5 milhões pessoas
tenham direito a um total de R$ 7,8 bi-
lhões referentes a essas cotas, sendo 2,7
milhões de cotistas do PIS e 1,8 milhão
do Pasep.
SAQUE
Nos sites www.caixa.gov.br/cotaspis

e www.bb.com.br/pasep.é.possível

consultar se há saldo disponível para
saque. Nas páginas, o trabalhador pode
visualizar a data de início do pagamento
e os canais disponíveis, além da melhor
opção de pagamento.
Os beneficiários do PIS com valor

até R$ 1,5mil podem fazer o saque nas
unidades de autoatendimento da Caixa,
utilizando apenas a senha do Cartão do
Cidadão. Valores entre R$ 1,5 mil e R$
3 mil podem ser sacados no autoaten-
dimenta, unidades lotéricas e na Caixa
Aqui, devendo apresentar também um
documento de identificação oficial com
foto. Valores acima de R$ 3 mil podem
ser retirados apenas nas agências da
Caixa, também com um documento de
identificação com foto.
O saque das cotas do Pasep pode ser

feito nas agências do Banco do Brasil,
com apresentação de documento de
identificação oficial com foto. Os be-
neficiários com saldo de até R$ 2,5 mil
podem solicitar o envio a outra institui-
ção financeira, sem custo, pela internet
ou pelos terminais de autoatendimento
do banco.
O saque pode ser feito por outra

pessoa que não seja o beneficiário,
mediante procl' ão particular, com
firma reconheciaa, ou por instrumento
público que,~Q!!te.nh3S'lJ!org~e pode-

Geral

res para solicitação e saque de valores
do PIS/Pasep.
Herdeiros dos beneficiários das co-

tas támbém estão autorizados a fazer
o saque, sem a necessidade de seguir o
calendário estabelecido. No caso de fale-
cimento do cotista, os herdeiros podem
se dirigir a qualquer agência da Caixa -
no caso do PIS - ou do Banco do Brasil
- para recebimento do Pasep - portando
um documento oficial de identificação
e um documento que comprove sua
condição legal de herdeiro.
PROGRAMAS
O PIS e o Pasep foram criados na

década de 70. O PIS tem a finalidade de
integrar o empregado do selar privado e
o desenvolvimento da empresa, enquan-
to o Pasep reúne arrecadações da União,
de estados, municípios, Distrito Federal
e territórios destinadas aos empregados
do setor público. AConstituição de 1988
trouxe mudanças quanto a esse tipo de
recurso, estruturando o Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT).
Com as regras atualmente em vigor,

quem contribuiu após 4 de outubro de
1988não tem direito ao saque, uma vez
que o FATdistribui quantias reservadas
ao seguro-desemprego, ao abono salarial
e ao BancoNacional de Desenvo, ~en-
to Econômico e.?osial (BNDES).

SÁBADO, 27 DE JANEIRO DE 201 B - S

Prêmio Sesc de
. Literàtura:- Inscrições

~-:-':'abertaspara 15a edição
As inscrições para o 15° Prêmio Sesc de Literatura

seguem até 16de fevereiro. O concurso nacional é aber-
to a autores inéditos, nas categorias conto e romance,
tendo como premiação a publicação e distribuição dos
livros Vencedores pela Editora Record.lnteressados de-
'vem acessar o site www.sesc.com.br/premiosesc. onde
estã!! .disponíveis o edital e o formulário de inscrição.

--,.,e'Em sua 15° edição, o Prêmio Sesc de Literatura já
revelou ao mercado literário 15 novos autores. Além
da publicação do livro, os vencedores participam de
diversos eventos do Sesc, como cafés literários no Sesc
Paraty durante a Flip e bate-papos entre autores pelo
projeto Arte da Palavra, que 'circula: por todo pais. O
concurso cwnpre um importante papel na área culturat
proporcionando uma renovação no panorama literário
brasileiro.
Para participar,,(). candidato deve acessar a internet

para preenchímentodo formqlário de ll1.scrição,e in- _
serção de sua obra digitalizada. O,autor pode concorrer
nas duas categorias - conto e romance - desde que tenha
obras nunca publicadas em ambas, inclusive em plata-
forma online. Neste caso, as inscrições são realizadas
separadamente.
Todos os trabalhos são submetidos à avaliação das

comissões julgadoras, compostas por escritores, espe-
cialistas em literatura, jornalistas ,e críticos literários
definidos pelo Sesc. Os vencedores serão anunciados
em junho de 2018. Informações adicionais podem ser
obtidas junto à organização do Prêmio pelo e-mail
literatura@sesc.com.br.
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ATIVIDADES'.

O.Çicinade .Çiltro dos sonhos

Slac.kline
Momento adote Urr1Gl àrvore

Trilhas interpretativas
o.Çicinade composta'jem

Roda de capoeira
Roda de conversa

Banho de bica

Ma+eada

Hora do lanche

http://www.caixa.gov.br/cotaspis
http://www.sesc.com.br/premiosesc.
mailto:literatura@sesc.com.br.
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CredIES VIbra: Oportunidade para quem quer ir ~1é.~
Convênio Aelbra e Fundacred possibilita acesso a Crédito E~~-e"'~ivo.
Na Universidade Luterana do Brasil I - Qualquer alteráção por opção do

(Ulbra) orçamento apertado não é mais aluno resulta no cancelamento imediato
desculpa para a descontinuidade dos estu- . ~;;,. .! do contrato vigente, que poderá ser reesta-
dos. Fruto do convênio entre a Associação ;'f:'~~.>" '.' Cred6liS . belecido após rea.lização de nova .\IJ#~.ão
Educacional Luterana do Brasil (Aelbra) ~;iil. RA e cadastro; _, ,
e Fundação de Crédito Educativo (Fun- \J'~ ULB -Comprovar'aproveitamento mínimo
dacred), o CredlES Ulbra é uma opção de ~ de 75% das disciplinas do período anterior;
crédito educativo para quem quer iniciar I -Apresel~provante~~~~cia
ou concluir sua graduação em 2018. Com com taxas administrativas reduzidas e o ..• rt\lahzado,~':\to do beneficiá no quanto
ele, o beneficiado terá 50% da mensalidade dobro do tempo para pagar. Utilizandó o'. do coobrigado solidáriolfiador, semes.
coberta pelo programa, pagamento no benefício por oito semestres, o aluno terá tralmente;
dobro do tempo, financiamento rápido e mais oito semestres para quitar as parcelas - Apresentar histórico escolar do último
acessível, taxa administrativa de somente contratadas. período cursado;
0,35% ao mês e a possibilidade de matrí- São requisitos para - Observar os prazos estabelecidos para
cuia em mais disciplinas por semestre, o obtenção do crédito: a contratação.
que garante a conclusão da graduação em - Ser estudante de graduação, na mo- A oferta do CredlES Ulbra está ligada à
menor tempo. dalidade presencial, regularmente matri- disponibilidade financeira da Aelbra e ao
Os candidatos interessados em solici- culado em um dos campi da universidade, preenchimento de vagas ociosas, que de-

tar o benefício e fazer uso de um crédito ou na educação a distância, em polo EAD, vem ser ocupadas de acordo com a ordem
universitário rápido e acessível devem'- nas unidades Ulbra mantidas pela Aelbra; de inscrição. Para os cursos de medicina,
preencher o formulário de inscrição que se - Não possuir pendências financeiras medicina veterinária e odontologia são
encontra no endereço portaljimdacred.org. junto à Associação Educacional Luterana previstos 10%do total anunciado no edital
br, até o dia 30 de abril, realizar o upload' do Brasil; do vestibular.
da documentação necessária e indicar uma - Estar devidamente matriculado e Informações sobre formas de resti-
pessoa para integrar o contrato particular permanecer cursando no mínimo 24 cré- tuição e cancelamento, bem com mais
de crédito educativo para análise e apro- ditos, se estudante de medicina, oul2, nos detalhes sobre cada passo necessário para
vação da fundação. demais cursos presenciais; análise e aprovação do crédito, podem ser
Entenda como funciona - Não ser beneliciário de nenhum outro obtidas no Regulamento Crédito Educa-
Durante o período regular de gradu- programa, vantagem ou benefício, seja do tivo - CredlES 201811 ou pelos telefones

ação, o aluno paga 50% da mensalidade poder público ou entidade privada; (51) 3016.6557 e 3016-6558. O e-mail
para a universidade. Se a grade curricular - Para manutenção do crédito, o aluno faleconosco@fundacred.org.br e o site
for obedecida, o acadêmíco pagará a outra deve manter-se na }.llodalidade de ensino ulbra.br/credies, onde também é possível
metade diretamente à Fundacred, após unidade, pala e cu .. para o qual o bene- simular o financiamento, são outro9~-lais
a conclusão do curso e, o que é melhor, fício foi aprovado e concedido; de comunicação e esclarecimento.

:_~' .....•.•.~_._~.•..._----_ ..
•• ;<.. - - _._-_. _ •• _---_ •• _.
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";-~?J~.~iJJJtºdeiraverde deve
. 'permanecer até março

.'A tarifa de energia elétrica deve permanecer na bandeira
verde (sem custo adicional nas contas) até o fim do primeiro
'1iÍrIléstre deste ano. É o que informou, teri;a-feira (1611), o
mirtisíro de minas e energia, Fernando Coelho Filho. Segundo
o ministro, o volume de chuvas acima da média no fim do ano
contribuiu para a permanência da tarifa.
O cenário já vinha sendo sinalizado pela Agência Nacional

de Energia Elétrica (Aneel), que anunciou, no fim de dezembro,
que janeiro teria bandeira verde.
Coelho Filho disse, durante visita à Usina Hidrelétrica de

ltaipu, em F~zdo Iguaçu (PR), que as precipitações têm permiti-
do a recuperação dos reservatórios das principais usinas do pais.
"O sistema [elétrico nacional] é interligado e a gente veio

de cinCo o,useis anos de chuvas abaixo da média, nos maiores
reservatóriós: mas os resultados de novembro e dezembro e
dos primeiros dias de janeiro têm sido muito animadores",
disse o ministro.
. .Em dezembro, vigor~u a bandeira vermelha, para o P,JDáf'"
I, quando são cobrados R$ 3,00 a cada 100 kWh... .
Nos meses de outubro e novembro, vigorou a tarifa vermelha,

no Patamar 2, o que implicou a cobrança adicional de R$ 5,00
paraeada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
Ajustificativa para a cobrança extra deve-se ao acionamento

de usinas termelétricas qne apresentam custo maior para a pro-
dução de energia. De acordo com a Aneel, com a chegada do
período chuvoso, houve acréscimo no nível dos reservatórios,
diminuindo a necessidade de acionamento das térmicas.
"O acionamento dessa cor indica condições favoráveis de

geração hidrelétrica no Sistema Interligado NacionaL Mesmo
com a bandeira verde, é iInportante manter as açõçs relacio-
nadas ao uso consciente e com!>ate ao desperdício de energia
elétricà', disse a Aneel, em nota no fim de dezembro; ,,' ;. " "-,

Local,.ParC1ueNatural Municipal
João Albedo Xavier da Cruz
Da.,; 14h à.,; 19h

Carazinho/RS

DOM~N6roNo
PARQUE~

ATIVIDADES:

O.Ç.icinade.Ç.iltrodO'?.,;onho.,; Rodade capoeira
Slackline Rodade conver.,;a

Momento adote uma àrvore Banhode bica

Trilha.,;interpretativa.,; Mateada
O.Ç.icinade compO'?ta~em Hora do lanche

• o 00000000 0000000 00000 00000 o o 0000000 o o o
llliJ\U7.AçAO ~~lIm

AF'UfO

~ '~ f!) idu ~ ~an~RSl4(OAJU
Carazinho ~ ~~~I~m)Io('-"

.••••.• _. - •••.• ~I"" ••••••••••• ~~ ~t..4-t"f~

mailto:faleconosco@fundacred.org.br


RALVOGLOBAL

Autorização de Mídia Impressa (Jornal) nº 100004

5434526446
www.alvoglobal.com.br

~~--_¥.--_....".._,,------ ---_..._--,------_._--_._--,---------------------------------

Veículo Jornal Correio Regional
Francisco de Campos - ME
Rua Pedro Fleck - Centro - Não-Me-Toque/RS - CEP: 99470-000
CNPJ: 89.785.638/0001-99 IE: 081i0028506

Cliente Prefeitura de Carazinho
Prefeitura de Carazinho
Av. Flores da Cunha - Centro - CarazinhoiRS - CEP: 99500-000
CNPJ: 87.613.535/0001-16

Título Anúncio Edição especial Aniversário de Carazinho

Em Noticiário

~Anúncio
a,

Seção/Retranca

Determinação
Anúncio 1/2 página I 26x17,5cm I
Indeterminado

Tipo
Institucional

Formato
6,00 cal X 17,50 cm

Mês
Janeiro/2018

Total de anúncios
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
STQQSSDSTQ a s S OS T

Inserls

19 20 21 22 23
S S o S T

25 26
a S

28 29 30
o S T

Entregar por

Sabado

;

~Observação

Já publicado em

em/co I x Inserções + Acresc.

Cores
Policromia

- Desc. Rep.

IPreços

- Desc. Neg.

Edição
Interior

Total

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
aiculação, 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.

Desc. Padrão Ag.

Comissâocóbrar cij~r\tê
Prazo

1.500,00)_._--_._--------
.' 20;OÕ%(R$t.500,ÓÓj

20 DFM {20f02l2!01

Local

Responsável

Bento Gonçalves / RS

Edilaine

Emissão 12/01/2018

fL-verno

J
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Recebemos de FRANCISCO DE CAMPOS-M.E os produtos/sen'iços COllstnntes d'l NFe indicada ao lado
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IlDENTIFICAÇAOEASSINAnJRA DO RECEBEDOR
N°: 000.001.290

SÉRIE: I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDENTIFICAÇÃO DO El'.lITENTE DANFE II~IIIIIII~I~IIII~I~~IIII~I~IIIIIIIIIIIII~I~~FRANCISCO DE CAMPOS-ME Documento Auxiliar da

RIJA PEDRO FLECK 185 Nota Fiscal Eleu'õnica
O:NTRO - 99470-000 O-ENTRADA CHAVE DE ACESSO

Nao-Me-Toque - RS
1 -SAíDA m 43180289785638000199550010000012901333273495

FONE: (5.t)3331-1883/ FAX: (00)0000-0000 Consulta de autenticidade no portal nacional

N.o 000.001.290 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Oll
fra IIciscod ecaml)OS@correioregionnlrs.colII. SÉRIE l-FOLHA 1/1 no site da Sefaz AutorizadOl'a

NATUREl.A DA OPERAÇ AO PROTOCOLO DE AVrORlZA~AODE USO

PRESTAC AO DE SER V rco INT 1431800186_ 073') 01/02/2018 08:05:07
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Cuidando do dinheiro pYibllioo
com responsabilidade

A secretaria tem a missão de controlar as despesas da prefeitura para que se gaste o dinheiro público da melhor
forma possível. Sendo assim, sobram mais recursos para investimentos no município

outros, porque a orientação é sempre
no sentido de que se fazendo o contro-
le dessas despesas de manutenção com
eficiência, sobram mais recursos para
investimentos. "A secretaria tenta fazer
essa economia, porém, a receita pública
municipal tem um patamar que não se
pode arrecadar mais do que aquilo que
está previsto, porque para isso depende
de lei, de aumentar tributos, etc, e isso
não é o objetivo do prefeito, então, o
que temos que fazer de fato, é cuidar do
dinheiro público com responsabilida-
de, controlar as despesas para que so-

A secretaria Municipal da Fazenda e
Arrecadação é composta pelos se-
tores de Licitação; Compras; Con-

tabilidade; Tesouraria; Cadastro; Arre-
cadação; ICMS e Fiscalização.
O principal objetivo da secretaria é con-
trolar a receita: maximizar o aumento
dessa receita, e fazer o controle da des-
pesa, a fim de que sobrem recursos para
fazer os investimentos necessários que
a comunidade exige. Para que se consiga
isso, em 2017, a Fazenda utilizou-se de
um efetivo maior na cobrança de tribu-
tos, bem como fez alguns procedimen-
tos administrativos para tentar diminuir
ou manter as despesas da manutenção
da máquina pública equilibrada, o que
resultou em um maior montante de re-
cursos para fins de investimentos.
Conforme o secretário designado, Silvio (
Schneider, os desafios da Secretaria da \"
Fazenda são grandes, porque os proce-
dimentos administrativos geralmente
são demorados para se realizarem, por
exemplo, para executar uma obra, desde ,-
o inicio do planejamento até o fim da l,
execução, são vários os procedimentos
administrativos que se envolvem, e ge-
ralmente, tais procedimentos são demo-
rados, então, a secretaria tenta dar ce-
leridade e objetividade, para que essas
ações internas sejam rápidas, e para que
o objetivo final, que é a construção e o
acabamento dos investimentos, sejam
mais rápidos para a sociedade. "O prin-
cipal objetivo é que possamos entregar
à sociedade um serviço de qualidade.
A Fazenda sempre tenta realizar pro-
cedimentos para que se dê andamento
o mais rápido possível nos processos,
e com isso, quem ganha é a comunida-
de, procuramos fazer com que o serviço
entregue seja de qualidade, e principal-
mente, atendendo aos pedidos da popu-
lação. É isso que o prefeito pede e que o
secretário Adroaldo vem fazendo junto
com nossa equipe", destaca Silvio.
A Secretaria da Fazenda engloba os dois
pontos principais para que a adminis-
tração entregue um produto de qualida-
de aos municipes: o primeiro é a arreca-
dação da receita, ou seja, sem dinheiro,
sem recurso, o município não consegue
prestar o serviço que a comunidade
exige, e o segundo, é o gasto público,
onde o município precisa ter o controle
da despesa, elencar prioridades e saber
distribuir essas prioridades.
Silvio salienta que o prefeito faz a co-
brança à secretaria no sentido de que
se tenha economia na despesa pública,
principalmente no que se refere à ma-
nutenção da máquina pública: pessoal,
materiais, manutenção dos equipamen-
tos das obras, frota municipal, dentre

bre mais dinheiro para investimentos, e
isso nós estamos fazendo", assegura o
servidor.

Objetivos para 2018
Para este ano, o principal objetivo da
Secretaria da Fazenda é manter a efici-
êncía na arrecadação tributária: cobran-
do a dívída ativa e os créditos que o mu-
nicípio tem a receber.
A secretaria também está trabalhando
para a inserção de um projeto do Pro-
grama de Modernização da Admínistra-
ção Tributária (PMAT), que se espera a
conclusão para este ano. Conforme Sil-
vio, esse projeto dará em primeiro lugar
justiça fiscal, principalmente no IPTU,
onde será feito um trabalho de revisão
geral das plantas dos imóveis e seus va-
lores. Sendo assim, o município não ten-
do a renúncía de receita que hoje existe,
em razão de não ter uma tecnologia para
fazer a devida fiscalização, o município
vai de fato poder cobrar de quem tem
que ser cobrado, e com isso, aumentar a
arrecadação para fazer as políticas pú-
blicas desejadas pelo executivo.

#Carazinho87 Anos
"A Secretaria da Fazenda, em nome
do secretário Adroaldo de Carli e sua
equipe, deseja que em 2018 as pessoas
consigam ter em suas vidas mais saú-
de, educação e paz. A secretaria deseja
que se realizem todos os pedidos dos
munícipes, e que possamos crescer jun-
to com o município que está completan-
do 87 anos".
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o inicio de uma história
que completa 81aJ[j},«J)S

s

No longinquo ano de 1872, conta a tra-
dição, em uma cancha de carreira exis-
tente no local onde hoje está a nossa

Avenida Flores da Cunha, na direção da Pre-
feitura para os lados da saida de Passo Fun-
do, possivelmente em uma tarde de domin-
go, Pedro Ribeiro da Santana Vargas, jovem
habitante das redondezas, talvez tenha dito
a seu pai Possidônio Ribeiro da Santana Var-
gas: "- Que lugar bonito, meu pai, para cons-
truir uma capela e fundar um povoado". Re-
petia ele um desejo de todos, que há alguns
anos sonhavam com um novo centro popu-
lacional, como aquele de onde procediam.
E não pensando mais, Pedro Vargas botou
mãos à obra, organizando uma lista de con-
tribuições para adquirir a terra que perten-
cia a Floriano José de Oliveira. Abriu-a com
120 mil réis, conseguindo mais 80 mil réis,
totalizando 200 mil réis, que era o preço
da terra. E após o memorável domingo de
carreiras, conforme a tradição novamente,
ocorrido em 1872, onde se iniciou a doação
da terra para o povoado, e que efetivame
te se concretizaria em 28 de dezembro ae
1880, novamente os designios do Destino.
No seu afã de transportar tropas de gado, ao
atravessar o Rio da Várzea, próximo a uma
cachoeira ali existente, ou talvez no arroh.
dos Cabritos, durante uma cheia, surgiu_
fatalidade. Ao tentar salvar a vida de um es-
cravo que se afogava, encontrou a morte por
afogamento. O mesmo escravo que o teria
salvo em São Paulo na passagem do Ribeirão
do Iguape, anos antes. Deixava de existir aos
33 anos um homem. Pelos padrões da época
um pouco antes do que seria previsto. Pe-
los padrões atuais, muito cedo. Nascido em
Ponta Grossa em 09 de novembro de 1844,
faleceu em Carazinho em 08 de agosto de
1878.
E assim nasceu Carazinho. Com a presença
de homens que pertenciam a uma sociedade
já desenvolvida, como Ponta Grossa, Cas-
tro, Curitiba, e outras, migrando para uma
região completamente desabitada e sem ne-
nhum dos confortos conhecidos então. Sa-
bendo do perigo dos indios e da total falta
de recursos a que seriam submetidos.
Foi enterrado Pedro Vargas no antigo cemi-
tério de Carazinho, localizado à época onde
estão hoje os prédios nos 594 e 618 da Ave-
nida Flores da Cunha. Posteriormente, seus
restos mortais foram trasladados ,para um
jazigo da família Vargas, no segundo cemi-
tério, que se localizava na esquina da rua
Itararé com Princesa Isabel, na Glória. Em 20
de janeiro de 1963, por iniciativa do Padre
João Gheno Neto, foram levados para Matriz
do nosso' Senhor Bom Jesus, onde se encon-
tram.

o povoado de Jacuhyzinho
Denominando-se Jacuhyzinho, a partir de
1857, como 4° Distrito de Passo Fundo, ha-
veria de ser Carazinho, como povoado, ofi-
cialmente iniciado em 1880, com a doação
de terra. Após as primeiras iniciativas para a

Fotos: Arquivo Museu Olivio Otto

formação do povoado, fato ocorrido, confor-
me a tradição, em 1872, iniciou-se a capela,
em local próximo de onde hoje se encontra
a Matriz.

Primeiros habitantes
Logo principiou a distribuição dos terrenos
urbano para os primeiros habitantes, sendo
esses, Vicente Braz Ferreira Martins, Simão
Meireles da Silva, Fidelis Michelini. :'oly-
doro Ferreira de Albuquerque, Belizário da
Rocha Ribeiro, Galdino Rodrigues Marques,
João Antônio de Barros, Maria Lourença da
Conceição, Salvador Balté, Manoel Fr"o'-;isco
Martins, Antônio Umbelino de Oliveir ••, João
]. Martins, Antônio Corrêa Leite e Silva, José
Franco de Almeida, Joaquim Moreira, Gene-
roso Fanha, Vicente Antônio de Barros e Ma-
ria Joana Martins. Mal essas dezoito pesso-
as tinham concluido suas casas tratou-se da
capela, que em menos de dois anos estava

pronta e tomou o titulo de Senhor Bom Jesus
de Iguape. Posteriormente foi autorizada e
efetuada sua benção.
Iniciando a década de 1930 avolumavam-se
os movimentos emancipacionistas. O Espí-
rito de luta criado com a Revolução trazia
novos ãnimos às pessoas. O progresso que
se fazia sentir em nossa região, apesar da
conjuntura internacional, que se sentia ne-
gativa, avolumava as vozes em favor da au-
tonomia administrativa. O "Jornal da Serra",
de propriedade de Canuto de Souza e diri-
gido pelo mesmo, constantemente publica
noticias relacionadas com o movimento. Em
sua edição de 11 de dezembro de 1930, sob
o titulo: "O Vilamento de Carazinho", faz um
minuçioso relato das providências tomadas
pela comunidade, visando à emancipação.

Era o primeiro de um movimento realmen-
te efetivo e que reunindo três líderes: Pau-
lo Coutinho, Coletor federal e pessoa que
exerceu liderança em todas as atividades
comunitárias, sendo segundo nossa opinião
o expoente da emancipação de Carazinho.
Também o Dr. Homero Guerra, jovem idea-
lista, que viria a ser o 10 Prefeito Municipal,
assim como Coronel Alberto Graeff, líder
político respeitado.
Durante esse trabalho a Revolução de 1930
veio sustentar em parte a execução do pia-
no traçado. Vitorioso o movimento e rea-
nimado pela palavra do General Flores da
Cunha, que em vibrante oração proferida no
Barracão Liberal, junto à Estação da Viação
Férrea, por ocasião de sua passagem em di-
reção ao norte, o qual prometeu a emancipa-
ção do então distrito, continuaram na linha
traçada.

A emancipação
Em 24 de janeiro de 1931, o então Inter-
ventor Federal no Estado, General Flores da
Cunha, baixou decreto nO 1.707 emancipan-
do o município.
Posteriormente, em 24 de fevereiro de 1931
chegava à Igreja Católica o Dr. Homero
Guerra, Prefeito nomeado pelo Interventor
do Estado, para assistir à Missa solene em
regozijo pela instalação do município. Às
llh da manhã, na Praça Brasil, em mesas
improvisadas foi servido um grande chur-
rasco às autoridades e ao povo em geral.
Para abrilhantar os festejos reuniu-se a ban-
da da localidade, que estava em processo
de extinção, mas que voltou a se congregar
em virtude do fato. Às 13h, precedidos pela
banda de música, seguiram todos para o
Clube Comercial, onde seria procedida a so-
lenidade de instalação do Município. Eram
exatamente 14h30min quando o Prefeito
Homero Guerra declarou oficialmente insta-
lado o município de Carazinho.

*Os trechos sobre a história de Carazinho. ci-
tados cima, foram retirados e adaptados do
livro "Do Caapi ao Carazinho - Notas sobre
300 anos de História (1631-1931)". de Auto-
ria de Álvaro Rocha Vargas, carazinhense
nascido em 14 de janeiro de 1937 e que fa-
leceu em Carazinho no dia 17 de maio de
2003.
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S81rúld1e: Militas avanços
em apenas um ano

Secretaria reaLizou aLgumas mudanças no primeiro ano de governo para meLhÇJratender à população.
Para este ano, as meLhorias continuam
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Asecretaria Municipal de Saúde e Vi-
gilância Sanitária, em 2017. realizou
diversas ações de melhorias físicas

e administrativas. tanto na própria secre-
taria quanto nas Unidades Básicas de Saú-
de e também na UPA. Em apenas um ano, a
fila de espera para as cirurgias eletivas. por
exemplo, diminuiu pela metade. Segundo a
secretária responsável pela pasta, Anelise
Almeida, a equipe da secretaria começou
o ano com o desafio de levantar demandas
junto à comunidade, então, foi realizada a
Conferência Municipal de Saúde, em maio
de 2017. Posterior a isso, foi elaborado o
Plano Municipal de Saúde, e em cima das
demandas apontadas na conferência, foram
determinadas as prioridades da Saúde do
municipio.
Dentre as diversas ações da secretaria já em
2017, destacam-se:
- Credenciamento de consultas médicas
com aumento da oferta do número, e cre-
denciamento de novas especialidades;
- Aumento na oferta de exames laborato-
riais e de imagem com agilidade no tempo
de espera. Exames de imagem com tempo
médio de espera de 30 dias;
- Mutirão de cirurgias eletivas, com dimi-
nuição significativa da fila. Foram enviadas
262 cirurgias ao HCC, realizadas 213 até o
final de 2017. A fila de espera está em apro-
ximadamente 450 pacientes, ou seja, teve
uma redução de aproximadamente 50%.
Tendo uma média atualmente de um ano de
espera, que antes era de três anos;
- Implantação do sistema SISREG para mini-
mizar o problema das filas;
- Implantação do prontuário eletrônico nas
Unidades Básicas de Saúde;

- Colocação de médico plantonista extra no
HCC por 12 horas;
- Priorização e providências para a abertu-
ra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA):
compra do grupo gerador, pintura e aquisi-
ção de equipamentos;
- Compra de móveis e equipamentos para as
Unidades Básicas de Saúde ao longo do ano,
com prioridade nos materiais e medicamen-
tos para oferta ao usuário;
- Obtenção de recurso para aquisição de equi-
pamentos de informática através de recurso
próprio e de emendas. Troca de 60 computa-
dores na Secretaria da Saúde;
- Obtenção de recurso para compra de VANI
Micro-ônibus em março de 2018;
- Atendimento médico e de enfermagem no
interior duas vezes na semana;
- Reforma na Unidade Básica do bairro São
Lucas, dando melhores condições de atendi-
mento;
- Finalização da obra da UBS Pádua e abertu-
ra em 4 de dezembro de 2017, com equipe
nova da Unidade, para atendimento de área
onde anteriormente não havia cobertura de
ESF;
- Finalização da obra ESF Princesa e abertura
da Unidade em 11 de dezembro de 2017;
- Otimização do espaço da Saúde Mental,
com a devolução de salas do serviço para
melhor atendimento aos usuários e forma-
ção de grupos;
- Atendimento diferenciado em Saúde Mental
com a formação de nove novos grupos com
grande adesão dos usuários. Ações de matri-
ciamento em Saúde Mental para atuação das
equipes da rede;
- Oficinas de capacitação dos funcionários;
- Parceria com o Conselho de Saúde com a

realização de reuniões periódicas;
- Participação nas reuniões do Estado e en-
caminhamentos à CIR.
A secretária explica que os gestores da pas-
ta trabalham na prevenção e promoção da
saúde, dando condições para que as equipes
possam realizar esse trabalho da melhor for-
ma possível. "Priorizamos os medicamentos
na Farmácia Básica, aumentamos o número
de consultas nas Especialidades Médicas e
na Rede Básica, aumentamos também o nú-
mero de exames, incluímos novas especia-
lidades, procuramos melhorar os espaços
físicos, enfim, fizemos muita coisa em um
ano, e vamos continuar fazendo, porque
nossa população merece", salienta Anelise.

Mais ações para 2018
Para este ano, a secretária está trabalhan-
do junto com sua equipe, na mudança de
local do Centro de Especialidades Médicas
(CEM), do Serviço de Atendimento Especiali-
zado (SAE), da Farmácia Básica e da própria
sede da Secretaria da Saúde. Anelise pontua
que a Saúde precisa de um local ideal para o
atendimento, e o prédio atual da secretaria,
por exemplo, é incompativel com as ativida-
des necessárias, portanto, pensou-se nessas
mudanças para melhor atender à população.
Além disso, uma das principais metas para
2018 é abrir a UPA e consolidar esse serviço
em Carazinho", destaca a secretária.

#Carazinho87 Anos
"Parabéns Carazinho! Desejo que a popula-
ção saiba valorizar tudo de bom que temos
nesse município tão querido. E que os muni-
cípes também sejam abençoados com muita
paz e saúde sempre"
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Veículo

Cliente

Título

Anúncio

Jornal Tribuna
Gemir Jose Alberti - ME
Rua Expedicionário Claudino Pinheiro - Bairro Cenlro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 28.121.217iO001-79 IE: 02510132460

Prefeitura de Carazinho
Prefeitura de Carazinho
Av. Flores da Cunha. Centro - Carazinho/RS . CEP: 99500-000
CNP,J: 87.613.535/0001-16

Anúncio edição especial de aniversário de Carazinho

Seção/Retranca

Determinação
Anúncio "Aniversário de Carazinho" I
Página inteira I 26x35cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
STOQSSDSTO Q

Inserts

Tipo Mês
Geral Janeiro!20 18

Formato Total de anúncios
5,00 col X 35.00 cm 1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S o S T Q Q S S o S T Q Q S S o S T Q

Entregar por

Domingo

Dias Úteis

Sabado

iObservação! ,;:)

Já publicado em

cm/col x Inserções + Acresc.

Cores
Policromia

IPreços

Edição
Interior

Total

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.

A nola, o bolelo 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.

Desc. Padrão Ag. 20.00% (R$ 360,00)_. . ... .. ..,..,.. ._.".....".._..,'~._.....~._~M-
Comissãoéobr;'ÍrCliente 20;OO%.(R$ 360,00)-.;;..,~---.-....•_'.'-~._....-_. _. -" ';;";-_..._",~--' -_.__._. __.... _..;..... ••...,...._-
Prazo 20 DFM (20i02J2018)------_.-<-----~._--._--~_._-~~--.-.....,.,..-..__..-
LíqlJidoéontra o círente AiCAgência . R$ 10440,00

Local

Responsável

Bento Gonçalves í RS

Edilaine

Emissão 18í01í201 a

SiGA i !utenzilçilo de Mídia Impressa [Jornal) n" 100007 Gerado em 19/01/2018 17:28 - 1 1 1
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica .. NFSe

33

Folha l/I

c4311612

Código de Verificação

01/2018

Micro Empresa

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

Dentro do Município

29/01/2018 - 10:00

CARAZINHO

Data 1 Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPJ
28.121.217/0001-79

Simples Nacional Inscrição Estadual
Sim
Exibilidade

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 Exigivel CARAZINHO / RS

Razão Social
ALVO GLOBAL
Inscrição
Municipal

Fone/Fax

(05) 434-526-446

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPJ
07.001.536/0001-70

Email

fi nancei ro@alvoglobal.com.br

Inscrição Estadual

Endereço
SENADORJOAQUIMPEDROSALGADO FILHO, 144, SALA 301A, CIDADE ALTA - 95700000 .. BENTO GONCALVES1 RS

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

CNAE:J5812302 .. EdiÃgÃ£o de jornais nÃ£o diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

VINCULAÇÃO DE ANÚNCIO 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$)
0,00

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 %
2,00
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,

mailto:ro@alvoglobal.com.br
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Veículo

Cliente

Título

Jornal Tribuna
Cemir José Alberti - ME
Rua Expedicionário Claudino Pinheiro - Bairro Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ 28.121.217/0001-79IE: 025/0132460

Prefeitura de Carazinho
Prefeitura de Caraz:nho
Av. Flores da Cunha. Centro - Carazínho/RS. CEP: 99500-000
CNPJ: 87.613.535/0001-16

Anúncio edição especial de aniversário de Carazinho

iAnúncio

Edição
Interior

Cores
Policromia

Tipo Mês

Geral Janeiro/2018

Formato Total de anúncios

5,00 cal X 35,00 cm i

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S o S T a Q s S o S T Q Q S S D S T a

Já publicado em

Inserts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
STQQSSDSTQ Q

SeçãolRetranca

Entregar por

Determinação
AnúnCIO Capa "Aniversário de Carazinho" I
26x35cm

Domingo

Dias Uteis

Sabado

cm/col x Inserções

R$ 12.58 x

+ Acresc.

+ 0,00%

• Desc. Rap. • Desc. Neg. Total

RS 2.200,00
RSO,OO

~Observação
~t

IPreços•
20.00% (R$ 440,00)

20 DFM (20í02!2018i

R$ U60.00
Prazo

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.

Local

Responsável

Bento Gonçalves / RS

Edilaine

Emissão 18/01/2018

SiGA j Autorização de Mídia Impressa (Jornal) n2 100011 Gerado em 19/01/2018 17:36 - 1 1 1



Número da Nota

PRESTADOR DE SERViÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretar"ia Municipal da Fazenda e Arrecadação

~1Qr de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO I CARAZINHO - RS I CEpo99500000

34

Folha 1/1

. 9174f145

Código de Verificação

01/2018

Micro Empresa

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

29/01/2018 - 10:02

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Data I Hora Emissão:

Município Prestaçâo:

Natureza da Operação:

CPF/CNPJ
28.121.217/0001-79

Simples Nacional Inscrição Estadual
Sim
Exibilidade

Razão Social
CEMIR JOSE ALBERTI ME
Inscrição Municipal
103309
Endereço
RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO, 62 SALA101iEDIF ISAAC 5 .
CENTRO

Fone/Fax
9990-71793
CEP
99500000 Exigivel CARAZINHO I RS

Razão Social
ALVO GLOBAL
Inscrição
Municipal Fone/Fax

(05) 434-526-446

TOMADOR DE SERViÇOS
CPF/CNPJ
07.001.536/0001-70

Email

fi nancei ro@alvogloba!.com.br

Inscrição Estadual

Endereço
SENADORJOAQUIMPEDROSALGADO FILHO, 144, SALA 301A, CIDADE ALTA - 95700000 - BENTOGONCALVESI RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Municipio: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição. clicheria, zincografia, litografia. fotolitografia.

CNAE: J5812302 - EdiÀljÃfo de jornais nÃfo diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

VINCULAÇÃODE ANÚNCIO PUBLICITÁRIO

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 1.760,00

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
1.760,00
Valor Total da Nota (R$)
1.760,00

Alíquota %
2,00
Valor Liquido (R$)
1.760,00

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:ro@alvogloba!.com.br
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AS(C}8lJIIDltaljtal encerra gestão com a
sensação de dever cumprido

Eleição da nova Mesa Diretora acontece no próximo dia 26/07, no CTGPiazito Gaudério, em Tapera.

AAssociação das Câ-
maras Municipais
do Alto Jacuí irá re-

alizar a troca de sua Mesa
Diretora em reunião que
acontece no próximo dia
26 de janeiro, junto ao
CTG Piazito Gaudério, em
Tapera. O atual presidente
da Associação, vereador e
atual Presidente do Legis-
lativo de Ibirubá, Vagner
Oliveira (PRB),faz um apa-
nhado geral de sua gestão
e afirma: "Sensação de de-
ver cumprido".
Juntamente com os de-
mais membros da Mesa
Diretora, Vagner realizou
um excelente trabalho de
reestruturação da Asca-
maja, que, até então, per-
manecia desacreditada e
carecia de maior repre-
sentatividade na busca
pelas reivindicações das
câmaras de toda a região.
O atual Presidente destaca
que muito foi feito - com
considerável eficiência e
êxito - dentre as deman-
das nas mais diversas
áreas, como no transpor-
te, melhorias na malha
viária, na telefonia móvel
e também não podemos
deixar citar a área leiteira,
na qual, através de uma
visita dos representantes
da Ascamaja ao Sindleite
(Sindicato da Indústria de
Laticínios e Produtos De-
rivados do RS), obtiveram
bons resultados e avanços
significativos diante das
reivindicações dos produ-
tores rurais da região.
Tal esforço rendeu para a
Ascamaja no ano de 2017
a conquista de melhor as-
sociação atuante do Es-

tado, devido ao grande
e exitoso número de de-
mandas atendi""'" respal-
dadas graças a6 empenho
de uma gestão eficiente e
comprometida com a co-
munidade regional. "Fi-
camos felizes com este
resultado, pois, em meu
ponto de vista, a Mesa Di-
retora e demais integran-
tes da associação não me-
diram esforços para que
isso acontecesse. Ficamos
lisonjeados com deman-
das atendidas em setores
tão importantes, como as
Secretarias de Transporte
e de Obras do Estado, do
Ministério da Agricultura,
Sindleite, dentre outros",
destacou.
Vagner destacou também
o resgate da credibilida-
de da entidade, a qual nos
últimos anos havia desa-
gregado diversas câmaras

regionais que, por moti-
vos diversos, deixaram de
participar da associação.
"Assumimos a associação
um tanto quanto desa-
creditada, mas, graças a
diversas visitas que rea-
lizamos - 26 câmaras, ao
todo - para demonstrar
a transparência da nos-
sa associação, consegui-
mos agregar novamente
seis câmaras, sendo elas:
Carazinho, Não Me To-
que, Fortaleza dos Valos,
Victor Graeff, Selbach e
Tapera. Com isso, hoje a
associação conta com 16
câmaras e 148 vereadores
atuantes, e destaco que o
convite permanece aberto
as demais associações vi-
sitadas, das quais muitas
já acenaram com a inten-
ção positiva do retorno à
Ascamaja", disse Vagner.
A entidade, existente a

mais de três décadas (em-
bJ)ra não possua registros
()umentados desde o
seu início) já demonstrou
muita força, principal-
mente no final dos anos
80 e inicio da década de
90. Agora, após a gestão
2017, o que se vê é um
avanço significativo do
crescimento desta força, e
o que se espera é que con-
tinue crescendo de forma
vertiginosa. "Encerro esta
gestão entregando de for-
ma encadernada e orga-
nizada todas as moções e
demandas encaminhadas
no ano passado em nossa
associação. Conversamos
com o Comaja e Amaja,
para que a sede oficial da
Ascamaja continue sendo
de forma oficial e definiti-
va em Ibirubá. Os arquivos
da associação, portanto,
ficarão arquivados junto

ao Comaja e Amaja, enti-
dades que representam
toda a região. Hoje, a Ama-
ja abrange 20 municípios,
enquanto o Comaja abran-
ge 29 e a Ascamaja 16. Es-
pero que a próxima Mesa
Diretora dê continuidade
a este belíssimo trabalho
de forma responsável e
eficiente, mantendo a cre-
dibilidade que resgatamos
em 2017", destacou.
Para encerrar, o Presiden-
te Vagner faz um agra-
decimento especial a to-
dos aqueles que fizeram
com que sua gestão fosse
marcada por todo este re-
conhecimento positivo:
"Agradeço principalmente
aos demais componentes
e colegas da Mesa Direto-
ra, a todas as pessoas que
dedicaram seu tempo a
buscar a alcançar todas as
demandas, a credibilidade
de todos os vereadores e
o empenho de todos eles,
e aos presidentes que
aceitaram retornar para a
associação. Com certeza,
foram fatores muito im-
portantes para o resgate
da confiabilidade da asso-
ciação e influência positi-
va para diversas pessoas.
Quero desejar um exce-
lente 2018 para a próxi-
ma Diretoria, .que possam
continuar o trabalho que
estamos desempenhando
com muito êxito. Destaco
que podem contar comi-
go para o que precisarem,
estarei sempre à disposi-
ção para auxiliar na busca
pelas mais diversas de-
mandas da região do Alto
]acuí", finalizou o Presi-
dente.

I
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U
1fgii~1illrffi(g1
CNPJ:28.121.211l0001-79

FUNDADOR
Cernir José Alberti

DIRETORA COMERCIAL
Kátia Soares Alberti

DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
Jenifer Schmidt

DIAGRAMAÇÃO EARTE FINAL
Tiago Almeida

ERRATA
Na ediçao anterior, erroneamente
foi colocado a editoria " Prefeitura
de Nova Boa Vista" quando o correto
seria Câmara Municipal de Nova Boa Vista.
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&&S(o)lUllUlm e1(O) entre a
população e a prefeitura 11

Fernando Sant'Anna tem muitos projetos para a Saúde de Carazinho. Intenção é concretizá-Los nesta gestão.
ALém de vice-prefeito, eLetambém representa os vices de todo o estado na Famurs

#Carazinho87 Anos
"Não nasci em Carazinho, mas tenho esse
r"lnicípio dentro do coração, já fui embora
'- loltei. porque amo este município. Sei do
potencial de Carazinho, e também sei que
podemos crescer muito mais. As pessoas aqui
sí'íoacolhedoras e hospitaleiras. Parabéns a
\ -azinho pelos 87 anos. e parabéns a todos
nós que aqui vivemos. Que possamos evoluir
junto com este município"

binete odontológico, consultório médico e
sala de atendimento de enfermagem. A ideia
é que ele circule pelos bairros e também no
interior a partir de um itinerário que fare-
mos assim que iniciarmos o atendimento",
explica.
Outro projeto que Sant'Anna revela que gos-
taria de ter desenvolvido quando esteve ve-
reador é o "Farmácía até Você", onde as pes-
soas receberiam medicamentos da Farmácía
Básica em casa. Segundo ele, a intenção é
seguir com a ideia. "Temos muitos proje-
tos ainda para realizarmos nos próximos
anos. Estamos caminhando junto com a po-
pulação. Depois que passa a eleição, somos
todos um povo só unidos pelo desenvolvi.
mento do município e da nossa comunida-
de", conclui.

Parabéns a todos que diariamente
cumprem sua missão. contribuindo
assim com o desenuolvimento do
municipio. buscando sempre novos'"
projetos e aceitando o desafio dê

fazer mais e melhor. não desistindo
-'e, não perdendo de vista a ';),

esperança. Não existem fronteiras (
. t" oU'limites'pé[a 'alcanCé!ITDôs

, nó~:bj~p.~o~:~\":.t/ l\~.~t*.}ft.~~1fSJ~~.'if. :'.~'''.-~i

Jl.'. J.:$z..'al;Jic?~mkl ~~_.,,'"'. '
\ '.11 '. ....,. ~ ~J!'_
)ji '~~~";'"

Projetos para a Saúde
o gestor recorda que uma das demandas que
tinha durante seu mandato de vereador, era
a aquisição de um ônibus para a Secretaria
da Saúde. Segundo ele, o projeto já foi en-
tregue ao então deputado federal Vilson Co-
vatti e será concretizado. "Conversei com o
vereador tenente Costa e ele reforçou o pedi-
do agora também ao deputado Covatti Filho.
Queremos adquirir esse ônibus que terá ga-

de cada um. "Na prefeitura podemos realizar
muito mais projetos, claro que também es-
barramos na parte burocrática, tem que ser
tudo dentro da legalidade, mas podemos au-
xiliar mais nossa comunidade. E essa é uma
grande diferença entre os dois poderes. Con-
fesso que isso me frustrou um pouco quando
estive no legislativo", declara o vice-prefeito.

FELIZ ANWERSÁRIo,
CARAZINRO!

Que esta terra siga tendo a
marca do seu povo honesto e
trabalhador. Sou grato por
tDdas as vezes que aí estive e
fuí recebido com 'muito amor.

Ovice-prefeito de Carazinho, Fernando
Sant'Anna de Moraes, é farmacêuti-
co bioquímico e já foi vereador. Fer-

nando tem uma forte ligação com a política
desde muito jovem, já que seu pai e seu tio,
assim como muitos familiares do lado pa-
terno, sempre foram envolvidos com a polí-
tica. Ele assegura que por mais que quisesse
ficar longe, em algum momento, sabia que
iria aflorar, e realmente, aconteceu.
Fernando lembra que na época da faculda-
de, mesmo querendo ser uma liderança, ti-
nha um pouco de receio de falar em público,
mas, com o passar dos anos, percebeu que
a política também servia para ajudar as pes-
soas e ele queria de alguma forma contri-
buir, fazer a sua parte.
Eleito vice-prefeito em 2016, Fernando atu-
almente se divide entre seu trabalho no La-
boratório Sant'Anna e na prefeitura. Ele lem-
- bra que no inicio da gestão, o prefeito Milton
o convidou para assumir a Secretaria da Saú-
de, porém, em razão do seu trabalho fora
..da prefeitura na área da saúde, chegaram
à conclusão de que seria melhor Fernando
acompanhar o trabalho da secretaria como
vice-prefeito. "Acompanhei a secretaria des-
de o início do trabalho desta gestão, sempre
_me dedicando com a equipe para que pudés-
semos atender às necessidades da popula-
ção da melhor forma possível. Depois que
estava tudo estruturado, o prefeito pediu
que eu desse um respaldo ao Capitânio na
Secretaria de Obras, então, estamos organi-
zando lá também", lembra Fernando. "Sou
um elo entre o povo e a prefeitura. Normal-
mente as pessoas me chamam no facebook
para me encaminhar alguma demanda e eu
tenho procurado auxiliar nessas questões
também", destaca.
Sant'Anna é presidente da comissão dos
vice-prefeitos do Rio Grande do Sul da Fe-
deração das Associações de Municípios do
Rio Grande do Sul (Famurs), e representa
os vices dos 497 municípios do estado. Ele
observa sobre a diferença entre os poderes
executivo e legislativo, e como já esteve na
câmara, sabe da importância da harmonia
entre os poderes e das responsabilidades
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Veículo

Produto

Praça

IProgramas

RádiO Gazeta
Rádio e Televisão Gazela de Carazinho Ltda.
Rua Domingos Secchi - Boa Vista - Carazinho/RS - CEP: 99500.000
CNPJ: 89.484.448/0001-31 Fone: (54) 3330-3143

Comemoração 87 anos do municfpio de Carazinho

Carazinho

Cliente Prefeitura de Carazinho
Prefeitura de Carazinho
Av. Flores da Cunha - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNP,J: 87.613.535/0001-16

Mês: Janeiro/2018 Total de inserções: 14
Peça A: Veiculação de textos I Comemoração aos 87 anos de
Carazinho

IObservação
Faturar contra o Cliente pelo valor Ifquido.
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.

a
" Preços

Desc. Padrão Ag.

Prazo

20,00% (R$ 240,00)

20 DFM (20/02l2018)

Local Bento Gonçalves / RS Emissão 18/01/2018 Responsável Edilaine

SiGA I Autorização de Mrdia Eletrénica nº 200005 Gerado em 18/01/2018 14:58 - 1 i 1

http://www.alvoglobal.com.br


DESCRIMINAÇAO DOS SERViÇOS

PUBLICIDADE NO PERIODO DE 19/01/2018 A 24/01/2018
CONFORME AUTORIZACAO No. 200005Irradiacao de 14 textos de 30 , distribuidos na pr
ogramacao Gazeta AH 670. Rei. Aniversario Municipi
o de Carazinho.

VALOR R$

VENDEDOR ICMS JÁ INCLUíDO NO PREÇO CALCULADO PELA VALOR TOTAL R$

AlíQUOTA DE
ISENTO

% R$
960,00

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA VENCIMENTO

043414-A 20/02/2018
VALOR R$

960,00

NOTA FISCAL FATURA DE
SERViÇO DE COMUNICAÇÃO

N~ 043414
rOMAçAo COM. E IND. DE IMPRESSOS LTOA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 _VILA ROSA- NOVO HAMBURGO - RS -I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03,085.403/0001-79 - 0512017 - 2.000x4 - NUM. DE 041.601 A043.600 -AIDF-RS N° 50003766052

Rua Domingos Secchi,3S - Bairro Boa Vista
CX. Postal,S5 - CEPo99500-000 - Carazinho/RS
Fones: (54) 3330-1399/(54)3330-3143 - Fax: (54)3330-2800
CNPJ: 89.484.448/0001-31 - INSCR: 025/0056917
E-mail: comercial@gazeta670.com.br

www.gazeta670.com.br

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

NAT. DA OPERAÇÃO:

DATA DE EMiSSÃO:

5.12 - VERDA
0000 - 7043
23/01/2018

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 N'

DESCONTO

PAGTO NO VENCIMENTO

CONS. ESPECIAIS

~ .... ',. .-
DUPLICATA
N' DE ORDEM

AOM;;:S

P/ PAGTO ANTECIPADO

1aVIA

ENDEREÇO:

MUNIC[PIO:

NOME DO CLIENTE: Prefeitura Municipal de CarazinhoAv. Flores da Cunha, , 1264
99500-000-Carazinho-RS
87.613.535/0001-16

INSCR. NO CNPJ OU Cle:

ESTADO:

BANCO:

INSCR. EST.:

RS
BANRISUL

I~II ...~ ....I
EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLlCATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(lS)
À RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA., E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(5) .

• ~~ -- ---- - - - -- -- --- -- -- -_.- -. - - - _.- -~ ------- -- ---_._. __ ._-- --~-- o _. ~ -- --~----------- .------------- --~-------- ------------~---------~-------

Recebi(emos) de Rádio e Televisão Gazeta de Carazlnho Ltda os serviços constantes N~'-'.. 1143414desta nota fiscal-fatura de serviços de comunicação. ~ 4i

_____________ ,__ DE DE20 _
ASSINATURA

mailto:comercial@gazeta670.com.br
http://www.gazeta670.com.br


PLANILHA DE VEICULAÇÃO

Rádio Gazeta de Carazinho LTDA.
I DEPT2COMERCIAL FONE: (54)-3330-3143 • FAX: (54)-3330-2800 e-mail: comercial~gazeta670.com.br J
AG£NCIA: ALVOGLOBALPUBLICIDADE E PROPAGANDA

~ Gazeta Hl.yj:J
CLIENTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO

EMISSORA (S): RÁDIO ETV GAZETADECARAZINHO LTDA. AM 670 N2 AUT.: 200005

PRODUTO: COMEMORAÇÃOAOS87 ANOS DE CARAZINHO CAMPANHA/TfTULO: COMEMORAÇÃOAOS87 ANOS DE CARAZINHO

PERfoDO: De 19/01/2018 à 24/01/2018 M£S/ANO: JANEIRO/2018

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

TOTAL DE INSERÇÕES: 14
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., ALVOGLOBAL
5434526446
www.alvoglobal.com.br

Autorização de Mídia Eletrônica nº 200006

Veículo

Produto

Praça

Rádio Gazeta
Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Lida.
Rua Domingos Secchi . 80a Vista. Carazinho/RS - CCP: 99500.000
CNPJ: 89.484.448/0001-31 Fone: (54) 3330-3143

Comemoração 87 anos do município de Carazinho

Carazinho

Cliente Prefeitura de Carazinho
F'mloiiUra de Carazinho
Av. Flores da Cunha. Centro. Carazinho!RS . CCP: 99500.000
CNPJ: 87.613.535/0001-16

IProgramas
Mês: Janeiro/2018 Total de inserções: 18
Peça A: Veiculação de textos IComemoração aos 87 anos de
Carazinho (30")

\~~~:g~~..:~.-....
;~~.
,;~;j~;-:'@iR4L~~_

Faturar contra o Cliente pelo valor liquido.
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.

IObservação fi PreçosI

18/01/2018EmissãoBento Gonçalves / RSLocal

SiGA IAutorização de Mfdia Eletrônica nO200006 Gerado em 18/01/2018 15:03 . 1/1

http://www.alvoglobal.com.br


DESCRIMINAÇAO DOS SERViÇOS

PUBLICIDADE NO PERIODO DE 19/0112018 A 24/0112018
CONFORME AUTORIZACAO No. 200006Irradiacaode 18 textos de 30 , distribuidosna pr
ogramacaoGazeta 100.3 Fll. Ref.Aniversal'íoMunicipio.de Carazinho. .

VALOR R$

960,00 ..•.

VENDEDOR ICMS JÁ INCLUíDO NO PREÇO CALCULADO PELA VALOR TOTAL R$

ALíQUOTA DE

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA VENCIMENTO VALOR R$

043413-A 20/02/2018 960,00

ISENTO % R$

NOTA FISCAL FATURA DE
SERViÇO DE COMUNICAÇÃO

N2 043413

960,00

TOMAÇAO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTOA., RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 379. VILA ROSÀ- NOVO HAMBURGO - RS. I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 0512017 - 2.00OX4 - NUM. DE 041.601 A 043.600 -AIDF-RS N° 50003766052

Rua Domingos Secchi,35 - Bairro Boa Vista
CX. Postal,55 - CEPo99500-000 - Carazinho/RS
Fones: (54) 3330-1399/(54)3330-3143 - Fax: (54)3330-2800
CNPJ: 89.484.448/0001-31 - INSCR: 025/0056917
E-mai!: comercial@gazeta670.com.br

www.gazeta670.com.br

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

NA1. DA OPERAÇÃO:

DATA DE EMISSÃO:

5.12 - VENDA
0000 - 7043
23/01/2018

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 N'

43.413

DESCONTO

PAGTO NO VENCIMENTO

CONS. ESPECIAIS

~ífn\ . ...'. DUPLICATA
N' DE ORDEM

043413-A

AOM~S

p/ PAGTO ANTECIPADO

1aVIA

MUNiCíPIO:

ENDEREÇO:

NOME DO CLIENTE: Prefeitura Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, , 126499500-000-Carazinho-RS87.613.535/0001-16

INSCR.NO CNPJ OU CIC:

ESTADO:

BANCO:

INSCR.EST.:

RS
BANRISUL

, Ueyecentós .e .6e!senta •.Reai8i~~ii.****.~i**ni •• ii**~iii.*.*n.**~***.ii'i*.i.i!*");;:wr";:".'
".•********ititi***it*********i*n***********it****'*************'***t****l**liui»:"'.. ',' .': .,_~;_:_.:.-.'. ,", , :'," .. ,,','" ,'_ "': .. _"_ '-.c. '_. , __ .. _ .' .... _.,.',.,.- ,"'_",' 0'_ "",".,_ ; ,'. :.".,;:- -",', -'o ,,',... •• -"_~'T "",-,'r._ 0-'; '<:.': ',' '.-~.~,::y:.~;''::'"

_,~, ";0'''- _~,:,,~ ,.;-L. :-.i <- :;;;;2; ,'~:~:.:ji,_~~~~~;,":::~ ~_:.;'" . - -- ." " '-,- . :~::...'~:~:~.-:"_.i:. '~';,.~:\/-',;.:,,,.',:}"_,:;'_:,L.~~):~:.':;i.-;"..• ~>,.;;"£\;...:7

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOSA(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLlCATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(lS)
À RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA., E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA EVENCIMENTO INDICADO(S),

-------------------------------------------------- --------------------------------- -- ----- ------------------------ ---- ---- - -- -- - - -- -- --- - ----- ---- -----------------------

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

_____________ ,__ DE DE 20 _
ASSINATURA

mailto:comercial@gazeta670.com.br
http://www.gazeta670.com.br


PLANILHA DE VEICULAÇÃO

Rádio Gazeta de Carazinho Ltda .• GAZETA 100.3 FM
I DEPT!! COMERCIAL FONE: (54)-3330-3143 - FAX: (54)-3330-2800 e-mail: comerclal@gazeta670.com.br =:J
AG~NCIA: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

~@@c~EMISSORA (S): RÁDIO E TV GAZETA DE CARAZINHO LTDA. GAZETA -100.3 FM N' AUT., 2..... II@J II ,;•.••-n.

PRODUTO: COMEMORAÇÃO AOS 87 ANOS DE CARAZINHO CAMPANHA/TfTULO: COMEMORAÇÃO AOS 87 ANOS DE CARAZINHO

PERfoDO: De 19/01/2018 à 24/01/2018 M~S/ANO: JANEIRO/2018

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

TOTAL DE INSERÇÕES: 18

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
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RALVOGLOBAL

Autorização de Mídia Impressa (Jornal) nº 100010

543452,6446
'WW~:~~V~.~'(~~ãl.,c~..m.,bJ

Veículo

Cliente

Título

Anuncio

Jornal Nova Visão
Jornal Nova Visão ltda
Rua Pastor Theophil Dietsch n9 1138 - Industrial- Não-Me-ToqueiRS - CEP: 99470-000
CNPJ: 24.974.655/0001-29

Prefeitura de Carazinho
Prefeitura de Carazinho
Av. Flores da Cunha - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNP,J: 87.613.535/0001-16

Anúncio Edição especial Aniversário de Carazinho

Seção/Retranca

Determinação
"-núncio página inteira I 25x34cm I
Caderno especial em comemoração aos 87
anos de Carazinho

Tipo
Institucional

Formato
5,00 col X 34,00 cm

Mês
Janeiro!20 18

Total de anúncios
1

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
STQQSSOSTQ Q S S OS T Q Q S S OS Ta Q 5 5 OS T Q

Inserts

Entregar por

Domingo

Dias Úteis

Sabado

!Observacão~ ...

Já publicado em

cm/col x Inserções

R$ 0.00 x
R$ 7,06 x

Cores
Policromia

IPreços

Edição
Interior

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.
A nota, o bolel0 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
.és seguinte a veiculação. O pagamento somente serã realizado após

recebimento dos documentos.

Dese. Padrão Ag.

Prazo

20,00% (R$ 240,00)

20 DFM (20/02/2018)

Local

Responsável

Bento Gonçalves / RS

Edilaine

Emissão 19/01/2018

SiGA [ Autorização de Mídia Impressa (Jornal) nº 100010 Gerado em 19/01/201815:26 - 1 i 1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

SECFIN - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

L NlÍmero da Nota ~ C Data e Hora da Emissão ~ C Código de Verificação ~

20183 30/01/2018 às 18:00:19 2287528

----------- ------------
PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: .JORNAL NOVA VlsAo LTDA - ME

CPF/CNPJ 24.974.655/0001-29

Endereço: RUA ALFERES RODRIGO, 16, SALA 04 - CENTRO

Município/UF: NAO-ME-TOQUE/RS

TOl\L\DOR DO SERVIÇO

Nome' ou R,vào Socml PREFEITllRA MUNICIPAL 1>1£ CARAZINHO

CPFiCNP.I 87.613.535/0001-16

Endereço AV. FLORES DA CliNHA. 1264. - CENTRO

MunicipioiUF CARo\ZTNHOIRS

mSCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
- Referente a midia de Limapágina aniversário de Carazinho: R$ 960,00
Numero da PI: 100010
VENCIMENTO 3010112018

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ALIQUOTA 2%.

CNAE Fiscal: Edição de revistas

Teletone: 9124-8760

Inscrição Municipal: 12679

CEP: 99470-000

E-mail: JORNALNOVAVISAONMT@Gl\Lo\lL.COM

Te!et'1ne:

Inscrição MUllicipal:

CEP 99500-000

E-mail:

Item da Lista de Serviços: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações pú

Natureza da Operação: [5.9] Imposto devido em Não-Me-Toque, recolhido pelo Simples Nacional

Município da Prestação de Sen'iço:

Construção Civil:

Matrícula C£I:

Intermediário dos Sef\'iços:

NAO-ME-TOQUE

VALOR NOTA FISCAL

RS 960,00

D~contos

H R$O,OO

Rctcnçoes

RSO,OO

CÁLCULO DO ISS

ISS Retido na Fonte

RSO.OO

Valor Liquido do. Nota

RS 960.00

Valor dos Ston'icos

R$ 960,00 (-) RS 0.00

Descontos Incondicionados

H RS 0,00

Bas. d. Cálrulo do ISS

(=) R$ 960,00

Aliquotu

(.) 2,00 %

Valo •. do ISS

(=) RSO,OO

OBSERVAÇÕES
Retenções:
PIS: R$ 0.00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0.00
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Novo Visão. Edição026 . Janeira de 2018 ,;

Carazinho completa 87 anos

Fonte dos dados RS Virtual
(www.riogrande.com.br)

História do Município

Antes da sua emancipação, Carazinho fez
parte dos municípios de Rio Pardo, de São
Barja e de Cruz Alta. Finalmente, pertenceu

ao município de Passo Fundo, criado em 1837, com
quatro distritos, com o nome de Distrito de
Jacuyzinho. Em 1872, Possidônio Ribeiro de
Sant'Ana Vargas, doou terras para a constlUção de
uma capela e o início da formação do povoado de
Arraial de Carazinho, em homenagem a Pedro
Vargas, seu filho recentemente falecido. A Campanha
Abolicionista e a Revolução de 1893 marcaram
Carazinho nas duas últimas décadas do século XIX,
Ocorreu a divisão do 4° Distrito de Passo Fundo em
três secções, recebendo a primeira o nome de
Carazinho. Com a Revolução território do atual
município de Carazinho, pertencia à Provincia das
Missões e fica exatamente entre as bacias
hidrográficas do Jacui e do Uruguai, considerando-se
a avenida central, hoje Flores da Cunha, o "divisor de
águas" entre ambas.

Em 1631, na região de Pinheiro Marcado, foi
fundada a primeira aldeia indigena, com o nome de
São Carlos do Caapi. Três anos depois é fundada a .
Redução de Santa Teresa, pelo Pe. Pedro Mola,
também na região.

Em 1637, o bandeirante português André
Fernandes expulsou os últimos missioneirose
indigenas.

Após um vasto intervalo de duzentos anos,
começa a conquista brasileira desta região e,
também, a história de Carazinho, com a primeira
fazenda. Iniciada em 1827 a criação de gado de
propriedade do Alferes Rodrigo Félix Martins, nas
proximidades do atual Distrito de Pinheiro o de 1923,
Carazinho chegou a ser emancipado com o nome de
Assisópolis, quando ocon'eram os protestos pela
reeleição de Antônio Borges de Medeiros, para o
Governo do Estado, com denúncias de fraudes e
violências nas eleições. Este levante que entraria para
a história do Rio Grande do Sul, como um dos mais
imp0l1antes aqui ocorridos, iniciou em Carazinho, no
dia 24 de janeiro de 1923, durando nove meses. A
pecuária de c0l1e era o forte da economia local e
industrialização começou com a exploração da
madeira pelos imigrantes alemães e italianos ou seus
descendentes.

A emancipação de Carazinho foi oficializada
em 24 de janeiro de 1931, por ato do então Inventor,
General Flores da Cunha, cumprindo uma promessa
em retribuição pelo trabalho desenvolvido pelo
Barracão Liberal durante a Revolução de 1930.
Na época, Carazinho contava com os distritos de
Não-Me- Toque, Tapera, Colorado, Selbach,
Cochinho (mais tarde Victor Graefl), Saldanha
Marinho, Almirante Tamanda'ré, Pinheiro Marcado e
uma parte de Santa Bárbara do Sul.

Durante esse
trabalho a Revolução de
1930 veio sustentar em

, parte a execução do plano
traçado. Vitorioso o
movimento e reanimado
pela palavra do General
Flores da Cunha, que em
vibrante oração proferida
no Barracão Liberal,
junto à Estação da Viação

Férrea, por ocasião de sua
passagem em direção ao norte, o
qual prometeu a emancipação do
então distrito, continuaram na
linha traçada.

Em 24 de janeiro de 1931,
o então Interventor Federal no
Estado, Gal. Flores da Cunha,
baixou decreto n° 1.707
emancipando o município.

* Os trechos sobre a história de
Carazillho, acima,foram retirad

os do livro "Do Caapi ao Carazill/lO-
Notas sobre 300 alias de História
(1631-1931)", de Alltoria de Álvaro
Rocha Vargas, carazillhellse lIascido
em 14 de janeiro de 1937 e qlle
falecell em CarazinllO 110 dia 17 de
maiodeJ003,

Iniciando a década de
1930 avolumavam-se os
movimentos emancipacionistas.
O Espírito de luta criado com a
Revolução trazia novos ânimos às
pessoas. O progresso que se fazia
sentir em nossa região, apesar da
conjuntura internacional, que se
sentia negativa, avolumava as
vozes em favor da autonomia
administrativa. O "jornal da
Serra", de propriedade de Canuto
de Souza e dirigido pelo mesmo,
constantemente publica noticias
relacionadas com o movimento.

Em sua edição de II de
~. dezembro de 1930, sob o
~"""'JJ'::~ ,- titulo: "O Vilamento de

~.::-:'~~
-, - Carazinho", faz um

minucioso relato das
providências tomadas
pela comunidade,
visando à emancipação.

, Era o primeiro de um
movimento realmente
efetivo e que reunindo
três lideres: Paulo

Coutinho, Coletor federal e pessoa
que exerceu liderança etn todas as
atividades comunitário , sendo
segundo nossa opinião o expoente
da emancipação de Carazinho.
Também o DI'. Homero Guerra,
jovem idealista, que vin ser o 10
Prefeito Municipal, assim como
Coronel Alberto Graetf, líder

político respeitado.

Primeiros Habitantes

Meireles da Silva, Fidelis
Michelíni, Polydoro Ferreira de
Albuquerque, Belizário da Rocha
Ribeiro, Galdino Rodrigues
Marques, João Antõnio de Barros,
Maria Lourença da Conceição,
Salvador Balté, Manoel Francisco
Martins, Antônio Umbelino de
Oliveira, João J. Martins, Antônio
Corrêa Leite e Silva, José Franco
de Almeida, Joaquim Moreira,
Generoso Fanha, Vicente Antônio
de Barros e Maria Joana Martins.
Mal essas dezoito pessoas tinham
concluido suas casas tratou-se da
capela, que em menos de dois anos
estava pronta e tomou o titulo de
Senhor Bom Jesus de Iguape,
Posteriormente foi autorizada e
efetuada sua benção,

Logo p~' 'ipiou a distribuição dos
terrenos urbano para os primeiros
habitantes, sendo esses, Vicente
Braz Ferreira Martins, Simão

do Padre João Gheno Neto, foram
levadm' ara Matriz do nosso
Senhor 80m. Jesus, onde se
encontram.

Foi enterrado Pedro Vargas no
antigo cemitério de Carazinho,
localizado à época onde estão hoje
os prédios nos 594 e 618 da
Avenida Flores da Cunha.
Posteriormente seus restos mortais
foram trasladados para um jazigo
da tàmilia Vargas, no segundo
cemitério, que se localizava na
esquina da rua Itararé com
Princesa Isabel, na Glória. Em 20
de janeiro de 1963, por iniciativa

então. Sabendo do perigo dos
indios e da total falta de recursos a
que seriam submetidos.No longínquo ano de 1872,

conta a tradição, em uma
cancha de carreira

existente no local onde hoje está a
nossa Avenida Flores da Cunha, na
direção da Prefeitura para os lados
da saída de Passo Fundo,
possivelmente em uma tarde de
domingo, Pedro Ribeiro da
Santana Vargas, jovem habitante
das redondezas, talvez tenha dito a
seu pai Possidônio Ribeiro da
Santana Vargas: "- Que lugar
bonito, meu pai, para constmir
uma capela e fundar um povoado".
Repetia ele um desejo de todos,
que há alguns anos sonhavam com
um novo centro
populacional, como aquele
de onde procediam.

E não pensando
mais, Pedro Vargas botou
mãos à obra, organizando
uma lista de contribuições
para adquirir a terra que
pei-tcncia a Floriano José
de Oliveira. Abriu-a com
120 mil réis, conseguindo
mais 80 mil réis,
totalizando 200 mil réis, que era o
preço da terra. E após o memorável
domingo de carreiras, conforme a
tradição novamente, ocorrido em
1872, onde se iniciou a doação da
terra para o povoado, e que
efetivamente se concretizaria em
28 de dezembro de 1880,
novamente os designios do
Destino. No seu afã de
transportar tropas de gado,
ao atravessar o Rio da
Várzea, próximo a uma
cachoeira ali existente, ou
talvez no no arroio dos
Cabritos, durante uma
cheia, surgiu a fatalidade.
Ao tentar salvar a vida de
um escravo que se
afogava, encontrou a
morte por afogamento. O
mesmo escravo que o teria salvo
em São Paulo na passagem do
Ribeirão do Iguape, anos antes.
Deixava de existir aos 33 anos um
homem. Pelos padrões da época
um pouco antes do que seria
previsto. Pelos padrões atuais,
muito cedo. Nascido em Ponta
Grossa em 09 de novembro de
1844, faleceu em Carazinho em 08
de agosto de 1878.

E assim nasceu
Carazinho. Com a presença de
homens que pertenciam a uma
sociedade já desenvolvida, como
Ponta Grossa, Castro, Curitiba, e
outras, migrando para uma região
completamente desabitada e sem
nenhum dos confortos conhecidos

http://www.riogrande.com.br
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Partiu Viagem ...

Sob O Sol de Cortona
Depois de alguns
quilômetros percebemos o
erro, estávamos perdidos e
o GPS não queria funcionar.
Mas num lugar belo assim
quem se importa, foi só
parar no caminho, encontrar
alguém e perguntar.
Deveríamos retomar pelo
mesmo caminho até
Cortona.

emocionante que neste local
esteve Francisco o protetor
da paz e da ecologia.
Deixamos o Eremo delle
Celle e sem muita atenção,
percorremos uma estrada
com muitas curvas, ladeada
de belos bosques e
precipícios, cada vez mais
deserta, subindo as
montanhas Apeninas.

escadarias, na parte alta
visitamos a igreja de São
Francisco e fotografamos as
muralhas, parte etmsca e
romana.

Depois que
gastamos muita energia
fotografando belos detalhes
e percorrendo as ruas
antigas e dificeis, fomos
almoçar. Encontramos a
Trattoria La Grotta,
escondida num recanto
perto da piazza, o local
possui características
medievais, charmoso e com •
a saborosa comida da
Toscana. Em .. seguida
deixamos a cidade e nos
dirigimos ao Eremo delle
Celle. percorremos apenas
2 km de uma estrada
sinuosa ladeada por árvores
com cores encantadoras e
logo avistamos o convento
dos franciscanos. O local
foi mandado constmir por
Francisco de Assis no
bosque, um lugar isolado,
porém de grande beleza. O
convento parecia estar
deserto, percorri uma
ruazinha de pedra muito
íngreme e logo avistei a
estátua de Francisco de
braços abertos acolhendo os
visitantes, tudo no mais
absoluto silêncio, mas com
muita beleza: a velha ponte,
as casas de pedra, a
igrejinha. E o mais

povos, se recuperando no
final do período medieval.
Talvez esse fato, manteve-a
isolada e com suas
características medievais.
Hoje, conta com 22 104
habitantes e pertence a
província de Arezzo, sendo
atualmente, invadida por
turistas que procuram as
belezas descritas no livro ou
vistas no filme Sob o Sol da
Toscano.

Entramos na cidade
por uma de suas portas e
vencemos uma elevação de
600 metros, facilitada por
algumas escadas rolantes, a
vista do alto é
deslumbrante, logo
chegamos na Piazza r' 'Ia
Repubblica, a mais fanlvsa
da cidade, onde estão o
Palazzo deI Capitano dei
Popolo e Pala7-0
Comunale. Próximo fil,," a
Piazza Signorelli, onde
encontramos o Palazzo
Casal i e o Museo
dell'Accademia Etmsca e
della Città di Cortona. A
arquitetura é majestosa com
belos palácios e muitas
igrejas, visitamos a
Catedral, cuja construção
remonta ao ano 1000.
Conhecer Cortona exige
bom preparo fisico, pois as
ruas são muito íngremes,
sendo que em algumas delas
se percorre longas

A manhã
estava bela
e gelada,

mas apesar do frio,
resolvemos viajar a
Cortona. Eu estava muito
entusiasmada para
conhecê-la, talvez por causa
do filme Sob o Sol da
Toscana, que teve diversas
cenas feitas na cidade, ou
para seguir os passos de São
Francisco de Assis, já que
era local de passagem e
descanso deste quando
viajava entre Assis e Siena.
Ao longo da estrada vi
muita beleza: a geada cobria
o solo com seu manto
branco tendo como limite os
bosques de outono em tons
de amarelo, laranja e ocre. A
Toscana e belíssima em
todas as estações!

Depois de duas
horas de viagem avistamos
ao longe a cidade, no alto de
uma colina, destacando-se a
antiga muralha e os
campanários das diversas
igrejas. COI.tona possui
raízes etmscas e foi fundada
entre os séculos VI e V a.C.,
cresceu e ganhou
importância e nessa época
foram constmídas trechos
de suas muralhas, depois
tornou-se parte do Império
Romano. Na Idade Média
sofreu um grande declínio e
foi invadida por muitos

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAElMF 04/000116/2017 e 04/000102/2017. Promoçao
válida para o periodo de 01/12/2017 a 1B/0412018 para os associados do Sicredl. Consulte o worldwide partner
regulamento ccmp/e!o da promoçao e cadastre-8e no slte promocaoslcredl\llsa.com,br ou pelos telefones
0800642716' e 40207161. Imagens meramente ilustrativas

Promoção Juntos na Rússia
com seu cartão SicrediVisa

~i..~n •• -- ••••RUSSIA
. 2018.

Cadastre-se no site da promoção:
www.promocaosicredivisa.com.br

R$ 120 semanais =. 1número da sorte

~) 5" d"'i,;' lere I

Concorra a viagens
com acompanhante para curtir
a Copa do Mundo da FIFA.

Uma cortesia Visa.
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Veículo Jornal Visão Carazinhense
JORNAL VISÃO CARAZINHENSE EDiÇÃO DE JORNAIS LTOA
Av. Flores da Cunha - Centro - CarazinhO/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 26.855.096/0001-63

Cliente Prefeitura de Carazinho
Prefeitura de Carazinho
Av. Flores da Cunha - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNP,J: 87.613.535/0001-16

Título Anúncio Edição especial Aniversário de Carazinho

Anúnóo

SeçãoiRetranca

Determinação
Anúncio 1/2 pág I 25x18cm I Caderno
especial em comemoração aos 87 anos de
Carazinho

123456789
STQQSSDST

Inserts

Tipo
Institucional

Formato
5,00 cal X 18,00 cm

11 12 13 14 15 16
Q 5 5 D 5 T

Mês
Janeiroi2018

Total de anúncios

1

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Q S 5 D 5 T Q Q 5 5 o S T Q

Entregar por

Domingo

Dias Úteis

Sabado

Observação

Já publicado em

cm/col x Inserções

R$ 26,40 x
~, ,_ •• _,_, .• _.w._,.~ .•'._

R$ 0.00 x --O

+ Acresc.

Cores
Policromia

• Desc. Rep.

IPreços

Edição
Interior

Total

Faturar contra o Cliente pelo valor liquido.
A nola, 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.

Desc. Padrão Ag.

Prazo

20,00% (R$ 300,00)

20 DFM (20;0212018)

Local

Responsável

Bento Gonçalves / RS

Edilaine

Emissão 19/01/2018

,~-_.-.._ •.._._ ..__ .__ .,-----_._.~---_.__ ._---_._---_.--_._---- -,--------,----------_. __ ._----'-_ •.._._~_.-
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Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

S..etoLd.elWlizaçilluie.IritruNs
.Av flores da Cunha 1264 - CENTBO-..LCAMZl!:lliQ...:...BS.LW; 99500000.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFSe

26
Folha 1/1

Código de Verificação

faf4ee44

01/2018

Micro Empresa

Período de Competência:

Reg. Especial Tributaçào:

Dentro do MunicípIO

26/01/2018 - 15:08

CMAZINHO

Data / Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERViÇOS

Razão Social
VISAO CARAZINHENSE EDICAO DE JORNAIS LTDA ME

Inscrição Municipal
103069
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1131 SALA B • CENTRO

fone/fax Simples Nacional
Sim

CEP Exibilidade
99500000 Exigivel

CPF/CNPj
26.855.096{OOOl.63
Inscrição Estadual

CARAZINHO 1RS

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

,azão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO

Inscrição
Municipal
94162
Endereço
AV. FLORESDA CUNHA, 1264, , CENTRO- 99500000 - CARAZINHO { RS

DADOS COMPLEMENTARES

Codigo Tributação Municipio: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografla.

CNAE:J5812301 - EdiÃ~Ãfo de jornais diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

1 ANUNCIOMEIAPAGINAVALOR BRUTO R$ 1500,00 COMISÃOR$ 300,00 VALOR LIQUIDO R$ 1200,00

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 1.200,00

PIS (R$l
0,00

COfINS(RS)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (RS)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Deduções
0.00
ISSPrestador (RS)
0,00

ISSTomador (RS)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
1.200,00
Valor Total da Nota (R$)
1.200,00

Alíquota %
2,00
Valor Uquido (R$)
1.200,00

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:_tributos@carazinho.rs.gov.br
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Carazir

Vereador Lucas Lopes,
seraonovo
secretário

de Educação
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Rainhas e Misters que Representarão
Carazinho em 2018

c.

Prefeito Milton Schmitz e primeira dama Andréia Schmitz n~rticiparam com muita alegria da
entrega de faixas e coroas as Rainhas e Misters que represei., .• rão Carazinho em 2018.

I

PARABENS CARAZINHO PELOS SEUS
87 ANOS

B: Eletrocar www.eletrocar.com.br • 0800 541 0099

http://www.eletrocar.com.br
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. • ' . 'A LIÇÃODEAGRADECER
. Amanheci com um sentimento de que devo fazer algo melhor.
'Comose hoje fosse meu aniversário, pensei no que gostaria de
, ter para mim e as pessoaspára comemorar no próximo aniver-.

ximo ano, na próxima década.

ít~da virada, devotei o di " • escrever
a ínlnha.vida futura: Não fi etas ou

a nãoser 6de escrever algo bom. orno é desá-"
sobre coisas boas que querémospara nós sem

e do materialismo, . '

Cidadania Plena
Advogado Wilson Moreira

OAB/RS 50.304

•... . ..... ",'

, não lançar coisas, primordiais imediatas, nem-
sá . iatas e atéuits sonhos, sem derrapar para as coísas
do consumo. ' , ' , '

. ->,...;,...~
ítar, mesmo, sobre o-que"falo;-a"Iltimeira grande

constatação a ser lansada no seu livro será o desejo de ter saú-
,)e;' . .esc~parádessapretensão: ser saudável.,

Parei nesse ítem, e'não conseguia evoluir. Juro quê queria lan'
çar mais coisas boas no livro, mas, não conseguia escrever mais
, uma linna.sequer isém deparar'me coma constatação de que a
, saúde não vem só de um estado físico, '

Nãoc?J}segui mais abandonar essa primeira impressão, pen-
sandonas,pessoas ,acometidas de doenças, aviltadas no seu
mododeyida, onde a dor. o sofrimento e a desesperança são
fiéisco~panheiras: '

A~tes,~e~ross~guir,pareíPara agradecer. Para agradecer. caro
'desafia~o,devemosreservar muitos livros de bom calibre, de
", espessura. Não vá direto para as coisas,grandes, mirabolantes
, que marcaram tunida. Comece pelas máis pequenas, e não te.
nha press~, D~scobrirá que omaior bem é estar vivoj e, o maior
desafio p~ra manter-se benré agradecer tudo o que temos.

M COl1lráriodelistar coisas boas' que queremos. nos depara'
,'/mose 'q~~játJvemos de bom. Senti. um conforto interior,
;])ors uep?~so,sempre. ter olJ1el~or na minh~ lista, se
Jorag oa9que.tenho: Saudável é quem vive sua vida fa'
zend~ .'< .', , e tem,?melhor.Jmaginemse as pessoas que estão
doe~tes~erel1des~em ~os meros queixulDes, o que elas escre-
verlamilo livro da Vida? Quanta lição emagradecer.

. ...•.... ,.. ',<:-,'

'a, muito breve, com a convicção de que pouco nos
:: fal pTÍr as, necessidades matefiais. AquÍ não falo de
( Clll1fór'nlismo com o que a gente consegue de bens, mas 4a ver-
..., , " . o que um homem necessita para,viver

NOTIFlCAÇOES
AAll continua notificando os moradores da beira dos
trilhos. Desta vez intenta contra os moradores e co.
merclantes que estão localizados desde o prédio da De-
legacia, sentido rodoviária no lado direito dos trilhos.
O pavor bateu, pois, a linha divisória da faixa de domí.
nio - área pretendida para retomada e desfazimento
das obras - entrará nos quartos, cozinhas, instalações
de vários prédios ali postos. Essa iniciativa não fica
restrita à Carazinho, pois correm notícias em várias cio
dades de que a All, resolveu, de vez, desopilar a mar.
gem, a beira trilhos.

FECHANDOVAGAS
Pois li no jornal que o Governo do estado pretende fe.
char 2.000 turmas. Você leu bem: 2.000 turmas, não
vagas. Que fenõmeno mais estranho. A diminuição
de estudantes nessa proporção. De duas uma: ou há
uma evasão escolar fantástica, ou há grande desor-
gauização, a pouto de manter todas essas turmas em
ociosidade, super.dimensionamento, professores com
pouquissimos alunos, escolas sobrepostas, e desneces.
sárias e outra com capacidade subaproveitadas. Expli.
quem melhor, pois, não dá para entender. Se o gover.
no tem razão, está sem razão igual, pois, já vai para o
último ano de mandato e não tomou providência da
adequação? É isso? Desculpe nosso parco entendimen-
to das coisas.

PROBLEMAVEUlO
Como em quase tudo que é responsabilidade dos go.
vernos, vemos lambança. não seria na ocupação do
. '1 urbano que teriamos um primor de organização,
•••,ciplina e soluções. Muitos desses casos de invasores
beira trilhos, foram sob o incentivo e complacência dos
governos municipais, e da própria Rede Ferroviária Fe-
deral. que, omissa, fechou os olhos às pessoas que se
)caram nessa margem de perigo. Sempre é assim,

o remédio tem que ser muito amargo para aprender
algo. O povo é culpado. Sim, mais por desesperança,
em alguns casos, do que por malandragem, mas, que
tem muito de malandragem ah, se tem. É o que é. Pois
o problema vai estourar no colo da atual administra.
ção, que está se esforçando para resolver e recolocar
famílias postas nessa situação perigosa, em áreas de
preservação, em lugares regularizados, menos insa.
lubres. digamos.

Quarta f" •.•trll,14 dI! Janelrt:1 de 2018

PAlPmIROS
Namedida que a data fatídica se aproxima, vicejam
palpiteiros de araque. Nossa como tem apaLxonado
político burro. Poderia dizer cegado, mas prefiro
burro mesmo. Tudo bem que devemos caçar cor.
ruptos, nem que seja um a um. mas creditar o mal
do Brasil a um só cidadão é mesmo muita burrice.
Ou é apaixonamento partidário cego. ou é proteção
aos demais larápíos de vingam soltos. Mais grave
do que ser irado. irracional pela "vingança" ao um
integrante partidário desafeto é tentar fazer de
conta que os demais - lembram do bordão: rouba
mas faz - são santinhos ou que merecem alguma
complacência. A sÍndrome da negação só e permi.
tido para tragédias pessoais. Para questões de es.
tado, doa a,quem doer. E, se um será execrado, que
todos sejam. Do contrário, é mera burrice raivosa
que a nada leva, senão denegri.lo como palpiteiro
de araque. Desacreditado.

Pitacos com Drones Vant

CAQUEDO
Numa coisa devemos concordar. Onde você mexe
salta podridão. Se procurar bem, não sobrará uma
lugar ou atividade que tenha influência política
sem uma falcatrua. Que sina a nossa. Enquanto o
povo morre nas filas e ficamos poupando bandí.
dos. Bandido não é só aquele que mata e trafica.
Bandido mesmo é aquele que desvia verba públi.
ca que serviria a saúde, o remédio, a educação, a
segurança. Enquanto não tivermos uma revolução
renovadora, teremos, sempre, essas leis protecio.
nistas que, para os crimes do colarinho branco, são
mais amenas. Analisa se pobre pode se dar ao luxo
das prisão domiciliar e lornozeleira rodeada do
luxo das mansões e dos sorrisos cinicos de quem
enganou o sistema, está com o bolso forrado e vi.
verá em paz.

PARECE
Parece que prender no lula será a redenção do
Brasil. Vai muito longe essa solução simplista. Não
será prendendo um só cidadão que termos um Bra.
sil Justo e até uma justiça Justa. Tenbo visto tan.
tas mensagens. idiotas, sobre o tema que nem dá
para reproduzir. Quando deveríamos pregar que a.
lodos sejam alcançados os rigores da justiça. nos
deparamos com pessoas raivosas com uns e bon.
dosas com outros, Ora vão rachar umas lenhas! For.
quilhas com nó.

Jornal visão
Carazinhense
Fundado em Julho d. 2011

Av. Flores da Cunha 1131
sala 02 Cep: 99500-000
Carazinho/RS

Diretor: Gilmar Fernandes
Diagramaçllo/Reportagem: Brenda Rodriguês
e Juliano Panazzolo

Fone/Fax: (54) 3329.5937 ou (54) 96724694
www.visaocarazinhense.com.br
gadjornal@hotmail.com

.Visão Carazinhense
Periodicidade: Semanal
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ANIVERSARIO DE CARAZlNHO 86 ANOS
OBELISCO NA flORES DA CUNHA, ESQUINA DO

BB, EM CARAZINHO.
Ali está ele, meio (ou inteiro) que abandonado,

desamparado e clamando pela atenção que lhe de-
vemos. Firme em seu posto ( até parece um Solda-
do da Infantaria), alusivo ao décimo aniversário
da fundação de Carazinho - 1941, mas há fotos de
que ali está de muito tempo antes.
Chegaram, lá nos anos 70, a jogar-lhe na sarje-

ta, na lata de lixo, mas uma intervenção provin-
cial do seu Chico Andrade e do Dr. Álvaro Sana,
impediram essa destruição de parte da nossa his-
tória. Entra e sai Prefeito, e sequer uma pintura
ou qualquer outro tipo de tratamento especial lhe
dão. Nem água, não para beber mas para lavar-se,
mas segue firme, como um cerne.

o ATLÉTICONO INICIO DOS ANOS 80:
Mário, Marçal, RoU, Hildo( de Sto. Antonio do Pla-

nalto), Carlos Webber(porco) e Toninho. Agachados:
Irinei, Sapinho, Denei, Giba(?) e Marianinho.
Local: Estádio Paulo Coutinho - Carazinho.

CARAZINHO 86 ANOS:
UNIÃO SOCIAL E CULTU.
RAL: CINEMA, TEATRO,
SALÃO SOCIAL, E TUDO
O MAIS TINHA AQUI,
ATÉ BOLÃO. COISAS QUE
O TEMPO CONSUMIU,
COMO MUITAS COISAS
EM CARAZINHO.

CARAZINHO, 86 ANOS:'
24 de janeiro de 1931 é a data do decreto n° 4.709, Criação do Município de

Carazinho, a data efetiva da EMANCIPAÇÃODE CARAZINHOé 24 de fevereiro
de 1931. A 24 de fevereiro de 1931 deu-se a Instalação do Município e o início
da efetiva autonomia político-administrativa. A 24 de fevereiro de 1931 o po-
voado do Carazinho, na condição de sede municipal, foi elevado à condição de
Vila de Carazinho (passando à categoria de Cidade em 1938). A 24 de fevereiro
de 1931 deu-se a Posse de Homero Guerra, o Prefeito nomeado pelo seu primo
o Interventor Federal General José Antônio Flores da Cunha. A 24 de fevereiro
de 1931 o Prefeito, logo após empossado, assinou os primeiros Atos Adminis-
trativos, um deles o Ato nO11, divisão do municipio em seis distritos. (Na foto
o Obelisco alusivo ao primeiro decênio de Carazinho - 1941, que até hoje está
ali na Avenida, em frente ao Banco do Brasil, meio que esquecido, diga-se de
passagem). Colaboração: Prof. Ney Eduardo possapp d'Avila.

60 ANOS DO PINHEIRO
A.C. DE CARAZINHO.
Essa recordação nos

foi repassada pelo amigo
Mauro Antonio LocateIli, o
Maurinho.
Equipe nos anos 80:
Sr. Luis Antônio da Luz

(Presidente) Everson Wal-
ber, Edson Walber, João,
Vitor (Farinha) Prof. Clo-
vis Roberto Souza Do Nas-
cimento (Treinador).
Agachados: Clóvis Dazzi

(Goleiro) Mauro Antonio
Locatelli, Eriberto San-
galli. Ornar Nodari(ln Me-
morian), Emerson Costa.

Colaboração especial Gilberto Kamphorst.
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Veículo

Cliente

Título

; Anúncio
!

Jornal Diário
Editora Esperança LIda.
Rua Pedro Vargas - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99.500-000
CNPJ: 02.115.089/0002-48

Prefeitura de Carazinho
Preíeitura de Carazinho
Av. Flores da Cunha - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000
CNPJ: 87.613.535/0001-16

Anúncio aniversário de Carazinho

Seção/Retranca

Determinação
Anúncio "Aniversário de Carazinho" 11/2
pág I Página indeterminada I Tamanho
26x17cm

Tipo
Institucional

Formato
5,00 cal X 17,00 cm

Mês
Janeiro/2018

Total de anúncios
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S T Q Q S S D S T Q

~"~',"'._'", ....•.. .. -'..
Inserts

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
O S S D S T a a S S D S T a Q S S D S T Q

Entregar por

Sabado

i -iObservaçao

Já publicado em

cm/col x Inserções

R$ 0,00 x O

+ Acresc.

+ 0.00%

Cores
Policromia

- Desc. Rep.

- 0.00%

IPreços

- Desc. Neg.

Edição
Interior

Total

R$ 0,00

Faturar contra o Cliente pelo valor líquido.
A nola, 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.

Desc.PadrãoAg.

Prazo

20,00% (R$ 1.250,00)

20 DFM (20/02/2018)

Local

Responsável

Bento Gonçalves / RS

Edilaine

Emissão 19101/2018

.•. -,-_._ ....~..-, ...._.-,._--~._._---~_._-~---_.'_.__._------_.__._-------------------------
SiGA IAutorização de Mídia Impressa (Jornal) n" 100014 Gerado em 23/01/2018 10:34 - 1 1 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalizacão de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO 1CARAZlNHO - RS 1 CEP: 99500000

Número da Nota

1971

Folha 1/1

Código de Verificação

9dc8d3b5

Natureza da Operação: Dentro do Municipio

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data 1 Hora Emissão:

Município Prestação:

30/01/2018 - 16:56

CARAZlNHO

Período de
Competência:

Reg. Especial
Tributação:

01/2018

Normal

PRESTADOR DE SERViÇOS

Razão Social

EDITORA ESPERANCA LTDA.

Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional

93430 (54) 3329.9665 Não

Endereço CEP Exibilidade
DIÁRIO DA MANHÃ RUA PEDRO VARGAS, 846 • CENTRO 99500000 Exigivel

CPF/CNPJ

02.115.089/0002-48

Inscrição Estadual

CARAZINHO 1 RS

Inscrição Estadual
0250106809

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ
87.613.535/0001.16
Email
financeiro@alvoglobal.com.br

Fone/Fax
(54) 3331-2699

Razão Social
MUNICIPIO DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
94162
Endereço
AV. FLORES DA CUNHA, 1264, , CENTRO - 99500000 - CARAZlNHO 1 RS

DADOS COMPLEMENTARES
Código Tributação Município: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, c1icheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5822101 - EdiÃSÂ£o integrada Ã impressÂ£o de jornais diÃjrios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 10014 - ALVOOLOBAL, Referente publicação anúncio Aniwrsário de Carazinho, 1/2 página cor, interno, indeterminado, edição de
20/01/2018, Valor Bruto R$.6.250,00 - Desconto Padrão Ag R$.1 ,250,00 = Valor Uquido R$.5.000,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 5.000,00

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

Deduçôes
0,00
ISS Prestador (R$)
150,00

ISS Tomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
5.000,00
Valor Total da Nota (R$)
5.000,00

Alíquota %
3,00
Valor Liquido (R$)
5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/0212014 e regulamentada pelo Decreto el<ecutivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta
NFS-e pode ser wrificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

1 de 1 30/01/201817:12

http://nfse.carazinho.rs
mailto:financeiro@alvoglobal.com.br


dormitório sob medida, 100% MDF,com o

melhôrpreçoe condições de pagamen- .

to ...Aguardainós sua visita. Transforme seu

sonho em realidade ... Fone 3329-4160

ELEGANCEMODA EMÓVEIS PLANEJADOS
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• preocupação na preservação do meio

",';".~i, o,ló.ià1l'\'L,i, ambiente é wn dever de todos.
)l}. c::.. ..... • Conheça o sistema de Energia Solar

e e ~ e FOTOVOLTAlCA li "e ~ ....~.".--.\3' Faça seu orçamento. ':. a,
Rua Ozilio Zolet. 227 . Carazinho/RS IFone: (54) 3330.2688/3330.1830

.g= s_

"Av. Flóres da Cunha, 1919
CarazlnhoiRS (ao lado do Bradasco)

Fone: (54) 3331.1989

EXCLUSIVO SISTEMA OE MEOIÇAo OIGITAL IVISION
DESENVOLVIDO PELA EMPRESAJAPONESE HOYALUX
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Sábado e DomIngo, 20.01.2018c 21.01.2018,Corozinho
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Pra você e pra sua casa ...conforto, qualidade e

. " - ótimo preço!!! Só a ELEGANCEMODAE

..'. ~';MÓVEISPLANEJADOStem!!! Juntas na Av.

Flores da Cunha 3914, Bairro Borb~.letti ..Na

ELEGANCEvocê encontra o melhor da moda,

as melhores marcas 'do simples ac. .•ofistica-

.'.(cio...e o conforto prasuacasa; sala, cozinha,
; '.



Brigada Militar captu ra
a cdJ([))n~s(C~ D1lft~$~(Q) lTIl1lallrrnnl al$ cdJ e

~(O)g(Q)na Zachia

Suspeitos atiraram para o alto para dispersar a multidão

Furto em veículo
Foi registrado nesta semana na Delegacia de Polfcia de

Pronto Atendimento (DPPA) lml caso de fmto em veículo
que aconteceu no Í1ltimo dia 10. A vitima deixou seu car-
ro estacionado na Rua Ramiro Barcelos entre o começo e
o final da manhã. Ao retornar, percebeu que alguém havia
aberto uma das portas sem arrombá-la. Asuspeita é de que
tenha sido usada wna chave mixa. Foram levados docu-
mentos e R$ 40,00.

BM detém homem em Sarandi
No começo da madrugada desta sexta-feira (19), a Briga-

da Militar (BM) recebeu uma ligação informando o furto de
bateria de um caminhão em Sarandi. Com as caracterís-
ticas do suspeito, uma guarnição realizava buscas na ERS
404.
O Indivíduo foi localizado junto à rodovia. Ele estava em-

purrando uma bicicleta carregando a bateria. Ele foi abor-
dado pelos policiais, mas, segundo a EM, resistiu à prisão
e inclusive sacou uma faca e investiu contra os militares,
porém, ele acabou contido pelos policiais. Ele acabou deti-
do e posteriormente foi encaminhado ao sistema prlsi.0naJ.

Dupla rouba celular e
coloca à venda na internet

Aproximadamente às 7h da quarta-feira (17), uma jo-
vem de 22 allOSfoi assaltada no bairro Vera Cruz, em Passo
Fundo. Ela caminhava em direção ao seu local de trabalho,
quando foi surpreendida por dois suspeitos que estavmn
em uma motocicieta preta e que anunciaram o roubo.
O caroneiro desceu da moto com um facão e exigiu da

vítima o seu telefone celular, que ela entregou sem reagir.
Os dois suspeitos então fugiram em direção ao bairro Dona
Júlia. No mesmo dia, à tarde, a vítima estava visualizando
sua página em uma rede social quando notou um anúncio
em um grupo de vendas.
Ela então reconheceu o seu celular, que havia sido rou-

bado horas antes, e que agora estava sendo posto à ven-
da pelo valor de R$ 400,00 por unia pessoa parecida com
aquela que lhe assaltou e que residia no bairro Dona Júlia.
A vítima então imprimiu o anúncio e o apresentou na 2"

Delegacia de Polfcia Civil de Passo Fllildo, que prosseguirá
com a investigação do caso. •

Homem é vítima de
estelionato

De acordo com o registro efetuado na Polícia Civil, um
homem recebeu ligações de uma pessoa dizendo ser seu
parente e que Iria visitá-lo. Posteriormente, ele -recebeu
outra ligação em em que o homem afinnava que seu carro
havia estragado e precisava de dinheiro para pagar o con-
serto.
O suposto parente teve o problema mecânico em seu

carro entre Carazinho e Passo Fundo. A vítima acabou efe-
tuando lml depósito de R$ 450,00 para auxiliá-lo. Poste-
riormente, percebeu que caiu em um golpe e procurou a
polícia para fazer o registro da ocorrência

CTGé alvo de ladrões pela "
terceira vez

Conforme ocorrêncla registrada na Delegacia de Polícia
de Pronto Atendimento (DPPA), o Centro de Tradições
GalÍchas (CTG) Vento Minuano, localizado no bairro Ouro_
Preto, foi alvo de ladrões nesta semana.
Do local, foram furtados um botijão de gás de 13 kg e 15

quilos de carne após uma porta de madeira ser arrombada. -
De acordo com o boletim de ocorrência, este foi o terceiro
caso de furto arrombamento na entidade em um péri;.J~,?
de dez dias. Nas outras vezes, gêneros alimentícios forani
levados.

Sábado e DomIngo, 20.01.2018 e 21.01.2018, Corallnho

adolescentes serão entre-
gues ao CASE, outros foram
entregues aos seus respon-
sáveis, e a Polícia Civil in-
vestigará a ligação do grupo
preso com as tentativas de
homicídio ocorridas nas úl-
timas semanas.

~,;"".~
Furto;em,farmáà~r" ,

Uma farmáciàde'carazinhot~y~,ííina'de 'su~s-p~rtas.
arrombadas por voltàdás51ide:~ta'quiIÍta-feira(18)~um:
homem ingr~ssou no~stabeleCimentoelogopiilárme'
disparou. Eie fugiu levando quatro pacotes de fraldas; ,.,
Imagens de câmeras flagrararriu ação e serão usadas na
investigação do crime. ;:._-" .1

começaram a' aparecer na
cidade, e que teriam ligação
com um grupo criminoso
envolvido com tráfico de
drogas. Os acusados foram
encaminhados à Delegacia
de Polícia de Pronto Aten-
dimento para o registro e
depoimento. AlgllilS dos

Um dos adolescentes possui uma tatuagem com inscrições li.
gadas à facção criminosa

Na tarde de sexta-feira
(19), viaturas do Pelotão de
Operações Especials e do
2°' Esquadrão do 3°RPMon
realizaram a apreensão de
nove pessoas e de armas de
fogo em uma operação para
desmantelar um possível
grupo criminoso que estaria
autuando em Passo Fundo.
A Brigada Militar recebeu a
denúncia de que algumas
pessoas possuíam armas em
uma residência na Rua Hugo
Busatto, no bairro Zachia.
AInda madrugada algW1s
agentes passaram a monito-
rar o local, e na tarde as via-
turas chegaram no endereço
Informado e avistaram duas
pessoas em atitude suspeita.
A dupla, ao avistar as guarni-
ções, correu para o interior
de uma residência, e então
os policiais entraram no lo-
cal e flagraram nove pessoas,
que estavam de posse de ar-
mas de fogo. Apolícia militar
apreendeu na casa uma es-
pingarda, um simulacro de
arma de fogo (réplica de re-
vólver), e uma pistola calibre
9mm, arma de uso restrito.
Sete dos nove suspeitos são
adolescentes, sendo que um
deles é da cidade de Nova
Hartz, na região metropoli-
tana, e possui uma tatuagem
no braço com inscrições
similares às pichações que

6 DIÁRIO DA MANHA

Por volta das 15h30min de
sexta-feira (19), uma agência
lotérica, localizada na Aveni-
da 7 de Setembro, foi alvo de
três assaltantes. Armados, eles
anllilciaram o assalto e rende-
ram o segurança e os atenden-
leso Segundo testemW1has, os
crinúnosos, que aparentavam
serem menores de idade, não
estavam com os rostos cober-
tos. Durante a fuga, os a'iSaltan-
tes efetuaram disparos para o
alto, assustando os comercIan-
tes próximos. Felizmente, nin-
guém se fedu. Eles fugiram pela
escadmia da rua independên-
cia. A Bligada Militar já esteve
no local e efetuou buscas pela
região. Imagens, das ec'imerns
de videomonitoramento do
estabelecimento auxiliarão na
identificação dos bandidos.
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Nova sede está localizada nas proximidades da BR 285 e representa uma ampliação nos serviços oferecidos

grande no Sest/Senat de Ca-
razinho com a nova sede",
elogia Santos.

SEST/SENAT NO RS
De acordo com Santos,

uma reunião do Conselho
do Sest/Senat no Rio Gran-
de do Sul aprovou a cons-
trução de três novas unida-
des em solo gaúcho. "Serão
construídas sedes novas do
Sest/Senat em Santa Cruz
do Sul, Vacaria e Uruguala-
na", revela.

A NOVA SEDE
Atualmente, o Sestl Senat

funciona na BR 386, pró.
ximo ao Distrito Industrial
Carlos Augusto Frltz. A nova
sede, a poucos metros da BR
285, está localizada numa
área de cerca de 34 mil mZ

e terá 4.391,98 mZ de área
construída, englobando o
espaço para os atendimen-
tos de saúde, salas de aulas
teóricas e práticas, ginásio
poliesportivo e uma lancho-
nete .

O novo! ...iJst/Senat tam-
bém ampliará a oferta de
cursos oferecidos. "Hoje já
oferecemos vários cursos
e o Sest/Senat está sempre
treinando contratando
profissionaIS para essas ca-
pacitações. Na realidade
será uma mudança muito

viços oferecidos pelo Sestl
Senat em Carazinho. "Na
nova sede, será ampliado o
atendimento odontológico,
o Sestl Senat passará a ter
profissional da área de fi-
sioterapia, enfim, vários ou-
tros serviços que não temos
hoje" ressalta.

Data de inauguração foi confirmada pelo presidente .do Sindlcar, Moisés Santos

A obra está praticamel.
pronta. Ficou um espaço
multo bonito, com padrão
de qualidade. E a Prefeitura
contribuiu ao fazer o acesso
asfáltlco", ressalta Santos
Além de ampliação do

espaço, a nova sede repre-
senta um aumento nos ser-

Rodolfo Sgorla da Silva
rodolfo@diariodamanha.

com

Com acesso asfáltico con-
cluído e as obras dos pré-
dios praticamente prontas,
a nova sede do Selviço So-
cial do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SestlSenat)
de Carazinho tem data defi-
nida para ser inaugurada. O
evento que marcará o início
das atividades no novo en-
dereço acontecerá no dia 10
de março.
• A inauguração acontecerá
às 17h. "Recebi uma ligação
.elll1\i'lsílla e a Informação
que se tem é que a nova
sede do Sest/Senat de Ca-
razinho vai ser inaugurada
mesmo no dia 10 de março
deste ano", conlenta Moisés
Santos, conselheiro do Sestl
Senat no Rio Grande do Sul.
Anova sede chama a aten-

ção pelo tamanho e pela
b~le~-das edificações. "Es-
'tive lá na segunda-feira.

IExeCElUlfttiw@ ~ITiJftIT'~~êãJ1nftlUl[@ !Hl@ITiJ@IT'nffúCE@
@J ~~ITTI~~@ ~TI~~

A honraria será entregue na sessão Solene da Câmara de Carazinho, que tem por objetivo homenagear pessoas que
contribuíram com o progresso e o bem-estar da comunidade de Carazinho

A sessão solene do Le-
gislativo, que faz parte
das comemorações alusi-
vas aos 87 anos de eman-
cipação político adminis-
trativa de Carazlnho, será
nesta segunda-feira (22),
a partir das 19h45mln, no
Rancho Bier. Na oportu-
nidade, o Poder Executivo
entregará o Título de Ci-
dadão Honorário ao em-
presário Renato Riss, pro-
prietário dos postos RH
Rlss que, ainda na adoles-
cência, com 16 anos, pas-
sou a administrar o seu
primeiro posto de com-
bustíveis, em Chapada,
juntamente com seu pai.
Foi em 1987 que a rede

de postos chegou a Ca-
razi~ho e apartlr daí, o

empresário pode empre-
endeu cada vez mais, em
várias cidades da região,
diversificando os servi-
ços oferecidos nos postos,
Incluindo o restaurante
e iojas de conveniência.
Em 45 anos de trabalho
a frente dos postos, Rlss
afirma que foram muitos
funcionários, parceiros,
fornecedores, clientes e
amigos que fazem parte
dessa trajetória.
Atualmente, o Grupo

RH R1ss tem 55 anos de
existência e, com o em-
presário a frente da admi-
nistração, concentra seu
desenvoivlmento nos ser-
viços oferecidos aos seus
clientes e também na sua
equipe de colaboradores.

HOMENAGEADOS PELO
PODER LEGISLATIVO
OShomenageados pelo Po-

der legislativo que Irão rece-
ber a Comenda O Bombeador
são: Orlando Wandscheer,
Solon saute, Paulo Foltran,
Padre Mateus Danieli, Maria
Cecília Said Baltar, Adão Car-
doso, Paulo Zanferrarl, Moacir
Braz de Oliveira e Nanei Halm
Petry.
AComenda Leonel de Mou-

ra Brlzola será entregue àDou-
glas Edoardo Mulier. Como
Destaque Jornalístico foi Indi-
cado o jornalista Marcelo Mar-
cos Kiellng, da Rádio Diário
AM 780. Para a categoria Elei-
tor Presente foi Indicado Jarbas
Tadeu Rezende Borges. Como
Cidadã Honorária foi indicada
Jacquellne Maria Daudt. Renato .Rissé o homenageado do Executivo
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Professores terão reajuste de 6,81%, conforme portaria publicada no fim do ano passado

A secretária Sandra res-
saltou qti'/:!o reajuste está
acima da vontade do Pre-
feito destacando que não
está atrelado ao servidor
municipal, refere-se ape-
nas aos professores que
estão na ativa. É um re-
curso que provém do Fun-
deb - Fundo Nacional de
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica é um recurso Federal.
Já o presidente do Sindi-

cato dos Servidores Muni-
cipais Luiz Quadros (Chi-
co) deixou claro que não
concorda "Não sou contra
o aumento, mas trabalha-
mos por Igualdade", enfa-
tizou.
As representantes da

APROCAR,Associação dos
Professores de Carazinho
Clarlsse Kaysere Elisabete
Medeiros, agradeceram, o
prefeito pelo cump-Li-min-.
to da Legislação.
O reajuste sairá no mês

de fevereiro retroativo a
janeiro.

ador Lucas Lopes, presi-
dente da Câmara, Marcio
Hoopen (Guarapa), se-
cretário Geral de Governo,
Jorge Dutra, procurador
Jurídico' do município,
Antônio Azlr, secretário
da Fazenda em exercício
SílvioSchnelder e oAgen-
te de Planejamento e Or-
çamento, Daniel Shu.

Av.Flores da Cunha, 2191 - B 3329-2007
www.cresolcentral.com.br

,
Conheça nossos produtos e serviços:
*CréditoRural *Aplicações *Recebimento
*Capitalização *InternetBanking *Aplicações
*Empréstimos *Cobranças.anLine "'Seguros

Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária/Central SC/RS
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CARAZINHO

samos cumprir", disse o
prefeito na' presença de
representantes da Asso-
ciação dos Professores
Municipais - APROCAR,
Sindicato dos Servidores
Públicos do Município,
Secretária de Educação
e Cultura, Sandra Couto,
Coordenadora da SMEC,
Cristina Cruz Vieira, vere-

Piso Nacional do Magis-
tério em 6.81%. "Pode-
mos não concordar com
os índices desse reajuste
se compararmos com os
demais servidores, mas é
uma Lei Federal e preci-

Df UKiâtJ de-
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Na manhã de sexta-
-feia (19), o prefeito Mil-
ton Schmitz anunciou
que irá cumprir a Portaria
1.595 de 28 de dezembro
de 2017 do Ministério da
Educação que reajusta o

.. ",.,10-'"': ••••.. :
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Cliente

Título

; Anúncio~

Jornal Diário
Editora Esperança LIda.
Rua Pedro Vargas - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99.500-000
CNPJ: 02.115.089/0002-48

Prefeitura de Carazinho
Preieitura de Carazinho
Av. Flores da Cunha. Centro - CarazinhclRS - CEP: 99500-000
CNPJ: 87.613.535/0001-t6

Anúncio edição especial de aniversário de Carazinho

Seção/Retranca

Determinação
Anúncio "Aniversário de Carazinho" I
Página Inteira I 26x35cm ICaderno
especial de aniversário do município

Tipo
Institucional

Formato
5,00 col X 35,00 cm

Mês
Janeiro/2018

Total de anúncios
1

Inserts

Entregar por Já publicado em Cores
Policromia

~Observa cão
~ .>

cm/col x Inserções + Acresc. • Desc. Rep.

~!Preços
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.

Prazo

Local

Responsável

Bento Gonçalves / RS

Edilaine

Emissão 23/01/2018
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Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

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

1970

Folha 1/1

13bc87e4

CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
02.115.089/0002.48

Inscrição Estadual

Código de Verificação

01/2018

Normal

Simples Nacional
Não

Exibilidade
Exigivel

Fone/Fax
(54) 3329-9665

CEP
99500000

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

PRESTADOR DE SERViÇOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFSe

30/01/2018 - 16:48

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Razão Social
EDITORA ESPERANCA LTDA.

Inscrição Municipal
93430

Endereço
DIÁRIO DA MANHÁ RUA PEDRO VARGAS, 846 • CENTRO

Data / Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

Inscrição Estadual
0250106809

fi nanceiro@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 - EdiÃ9Ãfo integrada Ã impressÃfo de jornais diÃirios

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

PI100015 -ALVOGLOBAL- Referente publicação anúncio Aniversário de Carazinho, pagina inteira, 26cm x 3S, caderno Especial Aniversário, edição
de 24/01/2018. Valor Bruto r$.12.500,OO - Desconto Padrão Ag R$.2.500,OO = Valor Líquido R$10.000,OO

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 10.000,00

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$)
300,00

ISSTomador (R$)
0,00

Desconto Incondicionado
0,00
Desconto Condicionado
0,00

Base de Cálculo
10.000,00
Valor Total da Nota (R$)
10.000,00

Alíquota %
3,00
Valor Liquido (R$)
10.000,00

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

mailto:nceiro@alvoglobal.com.br
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Setor/oi um dos que mais rendeu frutos para Carazinho no que passou

dag6gico e financeiro da
rede pública", salientou
Sandra Couto.

Para 2018, a Secretaria
seguirá engajada na pro-
posta do governo munici-
pal, seguindo com ética,
respeito, profissionalismo
e trabalho.

Equipe da SMECseguirá trabalhando em 2018 em prol dos
alunos da rede municipal. (Na foto, Sandra Citolin (centro), em

uma das confraternizações com a sua equipe)

ficação e melhorias para a
educação municipal. "In-
vestimos na qualificação e
formação permanente dos
profissionais da educação,
para termos uma gestão
de resultados, produzindo
maior eficiência nos âm-
bitos administrativo, pe-
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~)Felicidades a; todos o

carazinhenses!

vendo o talento criativo
de cada um", salientou a
atual secretária. Um gran-
de avanço, segundo os
dados da Secretaria, foi
o aumento do índice de
aprendizagem dos alu-
nos, diminuindo a repro-
vação e a evasão escolar.
"Conseguimos fazer um
trabalho efetivo em rede
com outras Secretarias,
maximizando as ações e
trazendo resultados mais
eficientes", comentou
Sandra Couto, que tam-
bém destacou as parce-
rias que foram feitas entre
a SMECe escolas, empre-
sas, entidades, promo-
vendo um maior envolvi-
mento e responsabilidade
da sociedade para com a
educação.

2018
Atualmente a Secreta-

ria ainda passa por. adap-
tações devido ao faleci-
mento de Sandra Citolin.
Porém, de acordo com a
atual secretá-
ria, a equipe
seguirá inves-
tindo na quali-

ria da Fazenda, os dados
apontam que a ampliação
das vagas nas escolas ge-
rou mais recursos para a
cidade.

"Superamos desafios,
implantamos projetos,
qualificamos espaços e
servidores", conta a atu-
ai gestora da Educação e
Cultura, Sandra Couto.
Ela salienta, tam m, o
investimento na qualifica-
ção dos espaços escolares,
com melhorias tal}to no
espaço físico qua,' ') dos
equipamentos, c0••Lando
com a implantação de Pia-
nos de Prevenção Contra
Incêndios (PPCI).

Outro diferencial foram
as propostas curriculares
das Emeis e das Emefs, de-
senvolvidas pelas equipes
pedag6gicas e professores,
aplicadas através dos eixos
da Cultura de Paz, Susten-
tabilidade, ,Educação Fis-
cal e Empreendedorismo.
"Tivemos escolas e alunos
recebendo vários prêmios,
pelo desempenho, pela
diminuição de violência
escolar, protagonismo
do estudante e desenvol-

Supervisão: Jussara Sirena
Projeto Editorial: Nadja Hartmann

Edição: Fabiana Duarte
Reportagens: Alessandro Tavares, Isabela Westphalen,

Rodolfo Sgorla da Silva e Sereno Azevedo
Diagramação e Arte Gráfica: Jeferson V.Couto

As ações da Secretaria
de Educação e Cultura de
Carazinho foram desen-
volvidas ao longo de 2017,
a partir do lema "#poru-
macidadequeeduca". Se-
gundo a atual secretária,
Sandra Couto, foi um pe-
ríodo de grandes realiza-
ções. Entre os exemplos
estão as mais de 500 no-
vas vagas na educação in-
fantil, além da educação
integral em todas as Esco-

. Ias Municipais de Ensino
Fundamental, com ênfase
em português e matemá-
tica. Oficinas de esporte,
informática, dança, entre
outras, com a adesão ao
programa federal "Novo
Mais Educação".

Outras pastas da admi-
nistração reconhecem
que a Educação promo-
veu um trabalho intenso
no último período. Co-
mandada até então por
Sandra Citolin (que fale-
ceu no dia 02 de janeiro
deste ano, em decorrência
de um infarto), a Secreta-
ria foi líder de demandas
feitas à Secretaria de Pla-
nejamento. Já na Secreta-
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Resolução de problemas com alagamentos também é objetivo para este ano

I

I',

Ao longo de 2010, Carazi-
nho deve ter várias frentes
de trabalho em obras públi-
cas. Ao menos esta é a expec-
tativa do secretário de Obras,
Alexandre Capitânia. Con-
forme o gestor da pasta, pelo

Conforme Alexandre
Capitânio, resolução de
problemas crônicos de
alagamentos na cidade
também é objetivo para

este ano

menos 60 trechos de ruas
da cidade devem receber
pavimentação asfáltica ou
calçamento. Metade destas
deverá ser executada com
recursos pr6prios. A outra
metade deverá contar com
emendas parlamentares dos
deputados federais, Márcio
Biolehi e Ronaldo Nogueira.

O secretário explica que
as vias que passarão por
melhorias a partir de recur-
sos pr6prios do municfpio
receberão calçamento e as
equipes serão contratadas a
partir de licitação. Os levan-
tamentos topográficos já fo-
ram solicitados ao setor de
Planejamento da Prefeitura.

De acordo com Capitânia,
outra meta para esse ano
é de que sejam resolvid,os
problemas crônicos de~ 1-
gamentos na cidade, como
os que são registrados com
frequência nas imediações
do F6rum e da Rua Dinarde
da Costa, no Bairro Sassi~ -'"J1

2017, 700 tubos de div~l~OS
diâmetros foram instalados
nas vias e foi procedida a
recuperação de mais de 100

bocas de lobo. Dentre. os
trabalhos elencados como
pequenos serviços, também
foram recolhidos 1300 car-
gas de galhos.

COLETA MECÂNICA
AMPLIADA AOS BAIRROS
Ainda no primeiro trimes-

tre deste ano, a Administra-
ção Municipal pretende fa-
zer a aqlÚsição de mais 100
a 150 novos contêineres para
a coleta mecanizada de lixo.
Em 2017,150 equipamentos
foram adquiridos e ainda es-
tão sendo alocados na área
central da cidade. De acordo
com o secretário, serão com-
prados contêineres brancos
e a pretensão é de que os
novos aparelhos sejam ins-
talados em, ao menos, cinco
bairros, passando a ser aten-
didos pela sistemática de co-
leta mecanizada.

Além dos contêineres, a
Secretaria deverá fazer a
aquisição de um novo vei-
culo para a coleta. Capitânia
revela que, em médio pra-
zo, o sistema de contêineres
poderá ser estendido para

todos os bairros. Além disso,
informa já ter manifestado a
necessidade da aquisição de
mais um caminhão para car-
regamento de cascalho e de
uma retroescavadeira.

PONTILHÕES DE MADEIRA
SERÃO SUBSTITUÍDOS
Mais de 20 sangas e c6r-

regos estão localizados no
perímetro urbano de Cara-
zinho, com pontos que têm
pontilhões de madeira. Em
2017, ao menos quatro des-
tes pontilhões foram substi-
tuídos por material de con-
creto. Além de melhorar as
condições de trafegabilida-
de das vias, a troca evita pro-
blemas de alagamentos. Em
2010, está prevista a subs-
tituição de outros quatro
pontilhõr-.nos bairros Prin-
cesa, MJ ... ineira e Dileta.

REPERFILAGEM ASFÁL TICA
Obras de reperfilagem as-

fáltica .; .itinuarão acon-
tecendo ao longo de 2010,
trabalho executado pelos
operários da Secretaria. A
previsão de inicio é o mês de

fevereiro. Conforme Capitâ-
nia, serão priorizadas ruas
que façam ligações entre
bairros. Entre as vias elenca-
das para este tipo de obra es-
tão o entorno da Escola Érico
Verfssimo, no Bairro Prince-
sa, e a Rua Senador Salgado
Filho, no Bairro Conceição.
Também estão previstas:
Rua 21 de Abril, entre as ruas
Marcílio Dias e Antônio José
Barlette, no Bairro Santo An-
tônio, e Rua Goiás, no Bairro
Oriental.

O secretário destaca que,
em 2017, foram reperfilados
trechos das ruas Silva Jardhn,
entorno da Caixa Econô-
mica Federal, Rua Tamoios
e feita a primeira camada
da reperfilagem da Rua Se-
nador Salgado Filho, assim
como a Buenos Aires, José
de Alencar, Natalino Brum,
Tupiniquins, Taquari, Antô-
nio Vargas e Rodrigues Alves.
Outro local previsto para re-
ceber nova camada asfáltica
é a Avenida São Bento, no
trecho compreendido entre
as ruas Paissandu e Monte
Alegre.

AgD"i«:n.o[~n.oD"aquer ela bora r !P>[aD1l([])de [Q)eseD1l"oh,imeD1l~([]) lftn.oD"a[
Documento será fundamental para conquista de recursos e de novos maquinários junto ao Ministério daAgricultura

regiões do município que ne-
cessitam desse serviço. Éuma
questão de qualidade de vida
para o homem do campo",
frisa o secretário

ESTRADAS
De acordo com o secretá-

rio, como o cascalho é um
material fundamental para a
qualidade de trafegabilldade
nas estradas de chão batido
e, por este motivo, considera
importante a conquista do
licenciamento ambiental de
duas cascalheiras, em Molha
Pelego e Pinheiro Marcado.
"Isso nos permite ter o casca-
lho perto do local das obras.
Queremos licenciar mais
duas cascalheiras em 2010,
em outras regiões do municí-
pio. Em 2017, outro trabalho
importante foi unI convênio
com a Prefeitura de Coquei-
ros do Sul, pum realizarmos
melhorias na estrada que liga
à localidade de Xadrez", fina-
liza.

bém pretender continuar com
a distribuição de mudas para
a comunidade, assim como
aconteceu em diversos even-
tos no ano passado.

AGROINDÚSTRIAS E
REDES DE ÁGUA
Em 2017, a Secretaria Mu-

nicipal de Agricultura am-
pliou para cinco o número de
agroindústrias que possuem
certificação para trabalhar.
"Em 2010, queremos aumen-
tar os cadastramentos do selo
SIM no município. Já existem
produtores nrrais interessados
em obtero documento", expli-
ca o titular da pasta.

De acordo com Keyser, ou-
tro trabalho que terá continui-
dade em 2018 é a construção
de redes de água em localida-
des do interior de Carazinho.
No ano passado, cerca de 30
famflias foram beneficiadas
com a instalação de redes nas
comunidades de Cruzinha e
Santa Terezinha. "Há outras

da porteira para dentro, sem
descuidar de outras obras,
como a manutenção das es-
tradas", pontua Keyser.

Outra meta é a retomada da
Feira do Produtor. "Em dé-
cadas anteriores, esse evento
era um sucesso. As pessoas
sentem falta e nos procunun
falando isso. Por isso, já ini-
ciamos conversas com pro-
dutores rurais para retomar a
feira municipal. Agricultores
já estão interessados. Vamos
formar um conselho e nos
aliar a parceiros que enten-
dem dessa área, como a Ema-
ter", explica.

Um dos objetivos da ad-
ministração municipal é re-
alizar esta feira em uma área
pertencente ao Estado, loca-
lizada na Rua Eurico Araújo,
cujo prédio está abandona-
do. A autorização para que
o Município use o local está
tramitando Junto ao governo
estadual.

Para 2018, a Secretaria tam-

que uma empresa terceiriza-
da seja contratada para elabo-
rar o documento. "Com esse
plano concluído, podemos
buscar equipamentos e re-
cursos Junto ao Ministério da
Agricultura, que nos exige ter
esse documento elaborado.
Precisamos de mals maqlÚná-
rio para poder atender os pro-
dutores em suas demandas

A Secretaria de Agricultura
de Carazinho tem como uma
de suas pr6ximas metas a ela-
boração do Plano Municipal
de Agricultura. Reuniões já
foram realizadas com outras
instituições ligadas ao setor
primário para discutir o tema.

De acordo com o secretário
municipal de Agricultura, AI.
drin Keyser, a tendência é de

., ••••.•. " A'"
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Aldrin Keyser, secretário municipal de Agricultura, aponta que
Plano irá incrementar recursos disponíveis para a pasta
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Praça

Rádio Diário da Manhã
Aniares Radio Difusão LIda.
Rua Pedro Vargas. Centro. Carazinho/RS . CEP: 99500.000
CNPJ: 05.121.225/0002-09

Comemoração 87 anos do município de Carazinho

Carazinho

Cliente Prefeitura de Carazinho
Prefeitura de Carazinho
Av. Flores da Cunha - Centro - Carazinho/RS - CEP: 995bO-OOO
CNPJ: 87.613.535/0001-16

~
~Programas

...... _ _ _ _ _ 1

Total I
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Edilaine

Valor UnitárioExib.

Responsável

IPreços

19/01/2018Emissão8ento Gonçalves 1RSlocal

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.

Mês: Janeiro/2018 Total de inserções: 108
Peça A: Veiculação de textos IComemoração aos 87 anos de
Carazinho (60")
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VALOR

UF: J0s
Inscrição Esl.:

NOTA FISCAL DE SERViÇO DE CQMUNICAÇÃO
SÉRIEU M -4561

I'

Natureza da prestação~/72(,,( 1'U-.~ Cód.: 5~ .
Data da Emissão:~ ()J. /20 JjI.

Alíquota

ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA. EPP
CNPJ 05.121.225/0002-09 ICMS 025/0100878

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666
CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CNPJ:

8, .,UJO t (JL7

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO Ó.,,2()O,rP'
Valor do ICMS D~ ~~i,gPre:ião ..;.aI()JIJf .

ICMS calculado pela alíquota de % R$
(auALLY PRINT F. C. LTDA. ME. FONE: (5413045.4048. CNPJ: 07.251.07310001.03 • IE.: 091/0265437. 400 N.F.S.C. S.U - 4,25 .1' Via Bca: Clienle - 2' ~a Azul:Talão. 3' ~a Verde: Contab.' 4' ~aAmarela • NUM. 04.201 A 04.600 .AIDF 50003723792 DE 2310912016)



Mapa I Comprovante de Irradiação

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: 200007 - ALVO GLOBALPUBLICIDADE E PROPAGANDALTDA

PRODUTO: Comemoração aos 87 Anos de Carazinho (60')

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: 87 Anos Municipio de Carazinho

PI:200007

~~
ca~, 30 de Janeiro de 2018

Maria Ermínia Weingartner
Coord Adm Financeiro-471.755.830-87

.J)

Janeiro/2018
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000047
08/01/2018
ESTIMATIVA

SEQ. DO EMPENHO N" 463775

PROC. ADMIN (PA):II Saldo Anlarlor 380.000,00

II Saldo Alual 330.000,00

NOTA DE EMPENHO N°:
DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

Dados do Credor:
N° Credor : 144343 CNPJ: 07.001 ~6/0001-70
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE pA PAGÂNuA t=FDA
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO, 144
Munlclplo : BENTO GONÇAL VES-RS CEP: 95700000
Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

PROCESSO DE COMPRA N" 000000

AUTORIZAÇÃO N" 342913I Valor Orçado 380.000,00

I Valor Empenhado 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Órgão
Unidade

Reduzido : 33065
Licitação : _ =='
Modalidade de LICltação6êu/2fr - TOMADA DE PREÇO ~~
Caracterlstlca Peculiar : 000 - O SE APLICA

Recurso

QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0~92.00. - S VlC S DE PUBUCIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(Contraio N° 17712014 - Processo Ucltat6rio 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 AdilJvo N° 13712017 que prorroga a vigência de 29/1112017 a 27/01/2018
- Empenho por Estimativa para o perlodo de 01/0112018 a 27/01/2017 conforme solicitação via Memorando N° 13/2018
anexo no valor de R$ 50.000,00) - (Unidade: UNIDADE)

50.000,00 50.000,00

RESUMO: Contrato N° 177/2014 - Processo L1cltatório N° 00412014 - 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
antos .. - Termo AdilJvo N° 13712017 que prorroga a vigência de 29/1112017 a 27/0112018. - Empenho por Estimativa para o

perfodo de 01/01/2018 a 27/0112017 confomne solicitação via Memorando N° 1312018 anexo no valor de R$ 50.000,00.

DESTINO: TOTAL 50.000,00

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA

CHEQUE N"

BANCON"
DOCUMENTO N"

DATA

TESOUREIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNI cf PIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À;
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$
EM / /___ EM / / _

CREDOR

Emissor: marco.B1melda Data: OBlOl/1fl1t8: 00:00:00 1" via



Dados do Credor:
HOCredor : 144343 CNPJ: 07001536000170
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA
Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO
Município : BENTO GONÇALVES-RS CEP:
Banco/Ag JConta : 748 I 0167-8 130334-8
Telefone : 054 3452 6446 Fax: 054 3452 6446

Órgão
Unidade
Função
Proj/Ativ
Dotação
Elemento

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 395216
DATA DE EMiSSÃO: 19/0212018

50.000.00
II Valor do Empenho

47/2018

PREFEI'TURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura~carazí nho. rS.gov.br
87.613.53510001-16

. 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
: 01 - GABINETE DA SECRETARIA
04 - ADM INISTRACAO

. 2170 - DWULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
: 02.01.04.131.2002.2170.3339039000000.0001
3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCE1ROS-PESSOAJURlDICA

, _R_e_c_urs_o __ 1_-_L_N_R_E .....I I E~nho W_ Processo .

Dados da Ordem de Pagto.
ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO
3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 50.000,00 0.00 0,00 50000.00
ReI. Nota FISCalnO:1376, de 0910212018 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00

TOTAL DA ORDEM 50.000,00
SALDO ANlERlOR 50.000,00

OUlRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANlE 0,00

OBSERVAÇÕES:
Contrato N° 17712014. Processo Licitalõrio N° 00412014 - Tomada de Preços 001/2014.
:310rreferente contratação de Agência de Plblicidade e Propagarna para a prestação de serviços nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

- Termo Aditivo N" 13712017que prorroga a vigência de 2911112017 a 27101,2018
. El11Jenho por Estimativa para o período de 01/0112018 a 27/01/2017 cortorrne solicitação via Memorando N° 13/2018 anexo no valor de RS 50.000,00

Repasses Dados das Retenções

i TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 50.000,00

EMISSOR PAGUE-SE lESOURARJA

~-----f~RO

L-~BANCO:

N'CHEQUE

CODIGO B#lCO

VISTO

RECIBO
RECEBI (EMOS} DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÀNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á

( ) PARlt DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO
RS RS
Nome: ~ EM / / _

CREDOR



(61.600,00)
Sessenta e um mil e seiscentos reais xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FEVEREIRO 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA

~ópia do cheque nO:

Do Banco:



~~~-------( COnPROUANTE DE DEPOSITO )-----------
SICREDI - SICREDI ALTO JACUI.N---.-- -.-- ..----- .N .

ft

._.'_' __ .w

. Hrir' 'li ;fl";"lO.:l1 Hop 10"~l' _'~':Na.: L .. l ../../£ . .lO I ...: : '..~

r' Banco: 748 H'lenLÍa/UA: 0167 lOS Caix.;t: ~506
,
, {\in!:,:;.: 30334-3

Nome: ALUO GLOBAL - PUBLICIDADE E PR ' ..-. '''':~'

--_._ ..._--------_ ...._---_ .•... _--_ ....•.•. _---_. __ ._ ... _- .._----

Depoüb.do por' : f'REFEITlJkA DE CARAZINHO

: Tipo

Ualor e~ Chq. Bloq

Total do Deposito
6i. 600, 00

6í.6ÜO,00

ValorO:$)..._.y._-_._------------_._-_. __._~-------_. __._----------
. [In' BLoq ;?4H

H.600,OO--M.- ...--...-_ .._ .. . .__ .M. ... ..__ ..•.".__ .._ .. _
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1)5 che'HJ.e'; f~'5til.O sUjeitos .:10S Pi'azos d(~
cO'lilf.'ens.3.ca.o fiXilAo'; no regulamento de OF'el'.3.coes
do Banco Centr,:;.l,e so estarao disponíveis apos
e.,tf.' nii.IO.

I
{ Obrigadp!
i' Tenha. lUi! bOiB 1.1ü!
Ij ------------------------------------------------
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Memorando N° 13/ 2018.

DE: SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: PEDIDO DE EMPENHO

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, vimos por meio
deste, solicitar o empenho de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao contrato
nO 177/2014 da Agência de Publicidade Alvo Global, tendo em vista que o processo
licitatório Tomada de Preços 005/2017 foi anulado e o novo processo Iicitatório para
publicidade institucional está em andamento.

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

Carazinho, 05 de janeiro de 2018.

-Secretário Geral do Governo

SETOR DE COMPRAS

o 5 JAN 2018 f:p .

Secretaria da Fazenda,
/\a ..~.l\

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

SETOR DE UCITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 137/2017

Origem: Processo Licitat6rio nO00412014. Tomada de Preços nO001/2014. Contrato nO177/2014.

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHOIRS, Pessoa Jurrdica 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 n°
584.588.168-49.

CONTRATADA: ALVO GLOBAL PUBUCIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n°
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 n° 955.591.080-49.

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 Memo n° 010/2017 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 29/1112017 e finalizando em 27/01/2018.

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), 17 de novembro de 2017.

CONTRATANTE

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

CONTRATADA

ALVO GLOBAL PUBUCIDADE E PROPAGANDA
LTDA-ME

Aditivo n° 137/2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Memorando N° 010/2017.

DE: SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
PARA: SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE LICITAÇÕES

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a
prorrogação do contrato nO177/2014 da Agência de Publicidade Alvo Global pelo prazo de
mais 60 dias (dezembro e janeiro).

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

Carazinho, 16 de novembro de 2017.

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


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNiCíPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/3

Númerodo RPS Númeroda nota
1376

Datada emissãoda nota
09/021201814:35:29

Datado fato gerador
09/02/201814:35:29

Código de verificação
PQHBQDKV8

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

NomelRazão 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

Complemento:

Município: Carazinho

E-mail:

UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

DISCRIMINA ÃO DOS SERVI OS
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

Reembolso NF. 265 - Ref. veiculação de mídia na Revista 1.500,0000 1,0000 " 1.500,0000 "..
Agrorural (Jerri Adriani Rodrigues) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia na Revista Agrorural - NF. 265 375,0000 1,0000 375,0000
,

Reembolso NF. 064476- Ref. veiculação de mídia no Jornal 2.300,0000 1,0000 --o 2.300,0000 .,
Correio do Povo (Emp. Jornal. Caldas Junior Ltda) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Correio do Povo - 575,0000 1,0000
NF.064476

Reembolso NF. 001.290 - Ref. vêiculação de mídia no Jomal 6.000,0000 1,0000
Correio Regional (Francisco Campos - ME) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Correio Regional - 1.500,0000 1,0000
NF.001.290

Reembolso NF. 0818/0217423 - Ref. veiculação na TV Pampa 9.000,0000 1,0000
"-
9.000,0000 '

(Televisão Norte do RGS Ltda) - Janeiro/2018

Comissão retoveiculação de mídia na TVPampa - NF. 2.250,0000 1,0000 \ 2.250,0000 ,

0818/0217423

Reembolso NF. 33 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Tribuna 1.440,0000 1,0000 " 1.440,0000 '
(Cemir José AJberti -ME) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Tribuna - NF. 33 360,0000 1,0000 " 360,0000/

Reembolso NF. 34 - Ref. veiculação de mídia no Jomal Tribuna 1.760,0000 1,0000 1.760,0000 '
(Cemir José Alberti -ME) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Tribuna - NF. 34 440,0000 1,0000 440,0000 r

Reembolso NF. 043414 - Ref. veiculação de mídia no Rádio 960,0000 1,0000 \ 960,0000
Gazeta(Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho)- Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia na Rádio Gazeta - NF. 043114 240,0000 1,0000 \. 240,0000 ,/

x

x

=

=

x =

x

x

x

x =

x

x

x

x

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 2/3

Número do RPS Número da nota

1376

Data da emissão da nota
09/021201814:35:29

Data do fato gerador

09/0212018 14:35:29

Código de verificação
PQHBQDKV8

=

=

=

=

..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inscrição estadual:

UF:RS

Telefone: Celular:

960,0000 1,0000 960,0000 I'

240,0000 1,0000 \ 240,0000 ....

960,0000 1,0000 960,0000 r

240,0000 1,0000

1.200,0000 1,0000

300,0000 1,0000

'\

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 .....

1.250,0000 1,0000 \. 1.250,0000 .-

10.000,0000 1,0000 " 10.000,0000 I

2.500,0000 1,0000 " 2.500,0000 '

8.200,0000 1,0000 '\ 8.200,0000 ..

2.050,0000 1,0000 " 2.050,0000 -Comissão reto veiculação de mídia na Rádio Diário da Manhã -
NF.4565

Reembolso NF. 26 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Visão
Carazinhense - Janeiro/2018

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 Celular:

Município: Bento Gonçalves UF: RS

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

TOMADOR DE SERVI OS

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Nova Visão - NF.
20183

Reembolso NF. 1971 - Ref. veiculação de mídia no Jomal Diário
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - Janeiro/2018

Comissão reto veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã -
NF.1970

Reembolso NF. 20183 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Nova
Visão - Janeiro/2018

Reembolso NF. 043413 - Ref. veiculação de mídia no Rádio
Gazeta(Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho)- Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Visão Carazinhense
- NF. 26

Reembolso NF. 1970 - Ref. veiculação de mídia no Jornal Diário
da Manhã (Editora Esperança LTOA) - Janeiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia na Rádio Gazeta - NF. 043413

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã -
NF.1971

Reembolso NF. 4565 - Ref. veiculação de mídia no Rádio Diário
da Manhã (Antares Radiodifusão LIda) - Janeiro/2018

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

Complemento:

Município: Carazinho

E-mail:

Parcela Vencimento Tipo

À vista

Valor (R$)

61.600,00

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.

MUNiCípIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 3/3

Número do RPS Número da nota

1376
Data da emissão da nota

09/0212018 14:35:29

Data do fato gerador

09/021201814:35:29

Código de verificação

PQHBQDKV8

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

Complemento:

Município: Carazinho

E-mail:
UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

RETEN ÕES 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$ 61.600,00 Valor líquido = R$ 61.600,00

Códigos dos serviços:

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

'a NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto N° 7.131/2010 .
.dstador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduçães(R$)

49.280,00

OUTRAS INFORMA ÕES

Base de cálculo(R$) Valor ISS(R$)

alor aproximado do tributo federal- R$ 1.657,04 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal- R$ 347,42 (2,82%) , com base na
Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

mailto:dioneitramontina@pop.com.br


Relatório de Investimento Prefeitura Municipal de Carazinho - Janeiro/2018
Data Veículo/Empresa Descrição Tamanho Valor

27/12/2017 Revista Agrorural Anúncio página inteira 21x29,7cm R$ 1.875,00
13/11/2017 Jornal Correio do Povo Anúncio 1/2 pág 26x17cm R$ 2.875,00

13,20 e 27/01 Jornal Correio Regional Anúncio "Parabenização aniversário do municipio"I 1/2 pág 26x17,5cm R$ 7.500,00
27/01/2018 TV Pampa Veiculação de anúncio institucional - Aniversário de Carazinho R$ 11.250,00
24/01/2018 Jornal Tribuna Anúncio "Parabenização aniversário do municipio" I Página inteira 26x35cm R$ 1.800,00 -
24/01/2018 Jornal Tribuna Anúncio Capa"Parabenização aniversário do municipio" I Página inteira 26x35cm R$ 2.200,00 ..-

19 a 24/01 Rádio Gazeta AM Veiculação de 14 textos 30" R$1.200,00
19 a 24/01 Rádio Gazeta FM Veiculação de 18 textos 30" R$1.200,OO
24/01/2018 Jornal Nova Visao Anúncio "Parabenização aniversário do municipio" I Página Inteira 25x34cm R$1.200,OO -
24/01/2018 Jornal Visão Carazinhense Anúncio "Parabenização aniversário do municipio" I 1/2 pág 25x18cm R$1.500,OO
20/1/2018 Jornal Diário da Manhã Anúncio "Parabenização aniversário do municipio" 11/2 pág 25x17cm R$ 6.250,00 ~
24/1/2018 Jornal Diário da Manhã Anuncio "Parabenização aniversário do municipio" I Páfina inteira 25x35cm R$ 12.500,00 ~
20 a 28/01 Rádio Diário da Manhã Veiculação de 108 textos 60" R$ 10.250,00-

R$ 61.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 397761
DATA DE EMiSSÃO: 14/03/2018

Dadosdo Credor.
N° Credor : 144343 CNPJ: 07001536000170
Nome : ALVO GLOBAL PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA

Endereço : SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FilHO

Municipio : BENTO GONÇAlVES-RS CEP:

Banco/Ag.lConta : 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, INSTITUCIONAL E PATR

: 02.01.04.131.2002.2170.3339039000000.0001
: 3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

'-

_R_ec_u_rs_o__ 1_- _L1_V_R_E ---J I EmpenhoN'Processo . 2617/2018
Valor do Empenho

17.623,80

Dados da Ordem de Pagto.

i
'.

ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO
3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAl 5.381,64 0,00 0,00 5.381,64
Ref. Nota Fiscal nO:1390, de 08/03/2018 5.381,64 0,00 0,00 5.381.64

TOTAL DA ORDEM 5.381,64
SALDO ANTERIOR 6.023,80
OUTRAS ORDENS 11.600,00

VALOR RESTANTE 642,16

OBSERVAÇÕES:

)ntrato N° 177/2014 - Processo Licitatório N° 004/2014 - Tomada de Preços 001/2014.

, Valor referente contratação de Agência de Publicidade e Propa9anda para a prestação de serviços nas áreas de propaganda, promoção. merchandising e eventos.

- Termo Aditivo N° 004/2018 que prorroga a vigência de 28/01/2018 a 28/03/2018

- Empenho por Estimativa para o periodo de 28/01/2018 a 28/03/2018 conforme SOlicitação via Memorando N° 17/2018 anexo no valor de R$ 17.623,80

REF FEVEREIRO/2018

Repasses Dados das Retenções

I

~-

TOTAL 0,00

.. #-_ •••."... ••

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 5.381,64

EMISSOR PAGUE-SE TESOURARIA

CODIGOBANCO:

B f\(Ntv\~L

ujt~blN'CHEQUE:

BANCO:

VISTO

AdroaIdoDeCarli
~etário da Fazen~ kv:.------TESOURE-IR-O------

CREDOR

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$

Nome: EM / /----------------.--1 ••.•32'018-03-15Pp~~~

viYiane.gratll • 14-03-2018 08;20
1Bvía

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


~.- t
t:sta n~fjsc*ão foi assil}ada digitalmente.

MUNiCíPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

NFSe - Bento Gonçalves - RS

Página 1/2

Número do RPS Número da nota

1390

Data da emissão da nota

08/03/2018 10:27:49

Data do fato gerador

08/03/2018 10:27:49
Código de verificação

YDGIQDMHC

PRESTADOR DE SERVI OS

Nome fantasia: ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD /

Nome/Razão social:ALVO GLOB~ PUBLICIDADE E PROPAGANDAUD / Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.001.536/0001-70 f 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:

C ': 99500-000

Complemento:

Município: Carazinho

E-mail:

UF:RS

Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

DISCRIMINA ÃO DOS SERVI OS

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

Reembolso NF. 001.292 - Ref. veiculação de mídia no Jornal 2.000,0000 1,0000 2.000,0000 :- x
Correio Regional (Francisco Campos - ME) - Fevereiro/2018

Comissão ref. veiculação de. mídia no Jornal Correio Regional- 500,0000 1,0000 500,0000 .", x
NF.001.292

Reembolso NF. 36 - Ref. veiculação de mldia no Jornal People 1.760,0000 1,0000 1.760,0000 ,/ x =
(Silvana Xavier Cruz) - Fevereiro/2018

Comissão ref. veiculação de mídia no Jornal People - NF. 36 440,0000 1,0000 440,0000/ x

Criação, superv. finalização Capa Camê IPTU - Item 15 da tabela 681,6400 1,0000 681,6400./ x =

"'-.
Parcela Vencimento Tipo

Avista

Valor (R$)

5.381,64

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

RETEN ÕES FEDERAIS

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

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$ 5.381,64 Valor líquido = R$ 5.381,64

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.

~\.......- -
Atesto a veMi~o das
formalidades da Nf-e

Tesouraria

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduções(R$)

3.760,00

Base de cálculo(R$) Valor ISS(R$)

mailto:dioneitramontina@pop.com.br
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5.381,64

5.381,64

5.381,64

Ualor(RS)

Cüx,;: '505

Valor ei Chq. Eloq

Total do DePüsito

CONPRO'JANTE DE D£f'OSITO ;,
SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Dita: 15/03;2018 Hora: 10:24
Banco: 748 Ágencia/UÁ: 0167/05
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Tenha Um bom dia'
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6.080,00

004046
05/03/2018
ORDINÁRIO

3,04

VALOR UNITÁRIO

SEQ. DO EMPENHO N° 470210

PROC. ADMIN (PA):I Saldo Anterior

6.080,00

380.000,00

NOTA DE EMPENHO N°:
DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

Valor Orçado

PROCESSO DE COMPRA N° 039158

AUTORIZAÇÃO N" 349635

Dados do Credor.
N° Credor : 14576 CNPJ: 89.468.3PJ9OO1-30 ,tr";>
Nome : GRAFICA SANINI LTDA-e'Pr!5lp=7::;;;OO""'=--~'--
Endereço : R ANCHIETA,450

nic/plo : CARAZINHQ-RS CEP: 99500000
Telefone : 54 3330 2466 Fax: 54 3330 2466

I Valor Empenhado
MATERIAL OU SERViÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBUCIDADE INSTITUCIONAL
2000 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

(AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PÁGINAS NO TAMANHO 21X29,5 AFIM DE DIVULGAR AS
POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE CARAZINHO.) - (Unidade: UNIDADE)
SOLICITAÇÃO: 38738

Reduzido : 33065 _

licitação
Modalidade de Licitação: DVP - DISPENSA POR PEQUENO VALOR
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.90v.br
87.613.535'0001-16

Órgão : 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
Unidade : 01 - GABINETE DA SECRETARIA
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa : 2002 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
ProVAtlv : 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE ~

QUANT

RESUMO: AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PAGINAS NO TAMANHO 21X95,5 PARA DIVULGAR AS
PONTENCIALlDADES DO MUNICIPIO DE CARAZINHO.SECRETARIA GERAL DO GOVERNO.

CHEQUE N°

PAGUE-SE

ORDE
i
ADOR DAiDESPESA

. C f'fl..droaldo De ar,!
S=:.retário da Fa;;;enó;~

...,

BANCO N'
DOCUMENTO N°

TOTAL

TESOURARIA

DATA

TESOUREIRO

6.080,00

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

~ ~
EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor: luiz.om Data: 0510312018 Hora: 16:46:08

mailto:prefeitura@carazinho.rs.90v.br


ORDEM DE PAGAMENTO N°: 397827
DATA DE EMISSÃO : 15/03/2018

DadosdoCredor:
N° Credor : 14576 CNPJ: 89468383000130
Nome : GRAFICA SANINI LTDA EPP
Endereço : R ANCHIETA
Município : CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag.lConta : 001/0358-1 /2803-7
Telefone : 54 3330 2466 Fax: 54 3330 2466

6.080,00
ValordoEmpenho

404sh018

Órgão
Unidade
Função
Proj/Ativ
Dotação
Elemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
87.613.535"/0001-16

: 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
: 01 - GABINETE DA SECRETARIA
: 04 - ADMINISTRACAO
: 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
: 02.01.04.131.2002.2170.3339039000000.0001
: 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

L

_R_e_cu_rs_O_:_1_-L_I_V_R_E --l1 EmpenhoN"Processo .

Dados da Ordem de Pagto"
ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 6.080,00 0,00 0,00 6.080,00

Ret. Nota Fiscal nO: 429cf, de 09/03/2018 6.080,00 0,00 0,00 6.080,00

TOTAL DA ORDEM 6.080,00

SALDO ANTERIOR 6.080,00

OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:
JISIÇÃO DE 2.000 FOLOERS INSTITUCIONAIS DE 12 PAGINAS NO TAMANHO 21X95,5 PARA DIVULGAR AS PONTENCIALlDADES DO MUNICIPIO DE

CARAZINHO.SECRETARIA GERAL DO GOVERNO.

Repasses

TESOURAR~
PAGO EM

1 3 ABR 2018

..- 0,00TOTAL

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

liQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 6.0S0,oc!

EMISSOR PAGUE-SE TESOURARIA

CODIGOBANCO:

VISTO ORDENADODADES SA
Adroaldo Ctlrli
•6eac&árío da Faunda

BANCO:

N"CHEQUE:

:).1.-\0 L

Ú-GTI~L-
~M.

L~ .\,tyy.:.

t\..
TESOUREIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$
Nome:__________________ EM / / _

18 via

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


Dados da Compra

Licitação : 1
Modalidade da Licitação: - DVP - DISPENSA POR PEQUENO VALOR

Tipo de Compra DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prazo de Entrega
Observações
Cond.de Pagto
Outras Condições
Proc. Administrativo
Dados do Credor

...
- ~,~

Dados da Dotação

Dotação : 02.01.04.131.2002.2170.3339039000000.0001
Órgão : 02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
Unidade : 0201 - GABINETE DA SECRETARIA
Proj/Ativ : 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PA
Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Prog. : 2002 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 _ LIVRE Reduz : 33065-5
Destino : SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°

PROCESSO DE COMPRA N°

349635
039158

CNPJ : 89.468.383/0001-30
Complemento
CEP 99500000
FAX 54 3330 2466

Numcgm: 14576
Numero: 450
Bairro : OPERARIA
Telefone: 54 3330 2466

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Floresda Cunha,1264
CARAZINHO
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
87.613.53510001-16

GRAFICA SANINI LTOA EPP
R ANCHIETA,450
CARAZINHO-RS

Nome
Endereço
Município
Contato

SEQ. ITEM QUANT. MATERIAL OU SERViÇO
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.9.0.39.92.00.00- SERVICOSDE PUBLICIDADEINSTITUCIONAL

01 38862 2000 SERViÇOSDE TERCEIROS-PESSOAJURIDICA
3,04 6.080,00

SOLICITAÇÃO:38738
AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAISDE 12 PÁGINASNO TAMANHO
21X29,5AFIM DE DIVULGARAS POTENCIALIDADESDO MUNICIPIODE CARAZINHO.

RESUMO:AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PAGINAS NO TAMANHO 21X95,5 PARA DIVULGAR AS
PONTENCIALlDADESDO MUNICIPIO DE CARAZINHO.SECRETARIAGERALDO GOVERNO.

TOTAL
6.080,00

AUTORIZO

CARAZINHO, 05 DE MARçO DE 2018.

Depto. de Compras

~Z.pretto
Diretora de Compras

Secretaria da Fazenda

rrnn~
• Ordenador dà, Despes~

Adroaldo De Carli
Secretário da f azenà3

VISTO

Emissor: katiussa.Bzevedo Data: 0510312018

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


ORGÃO : SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

UNIDADE: GABINETE DA SECRETARIA

USUÁRIO: KATIUSSADA LUZ AZEVEDO

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 038738

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
VaI. Aprox. : R$ 6.080,00

: AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PAGINAS NO TAMANHO 21X95,5 PARA DIVULGAR AS PONTENCIALlDADES DO MUNICIPIO DE CARAZINHO.
Resumo

Dados do Solicitação
Departamento : 3. Gabinete do Prefeito

Data : 05/03/2018

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM NOME/RAZÃO SOCIAL

14576 GRAFICA SANINI LTDA EPP

CNPJ/CPF: 89468383000130

ITEM QUANT UNIDADE

ENDEREÇO

R ANCHIETA,450

MATERIAL OU SERVIÇO

MUNICípIO

CARAZINHO

VALOR UNITÁRIO

TELEFONE

54 3330 2466

VALOR TOTAL

2000 SERVIÇO

2000

3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

38862 _SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDlCA
RESUMO: AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PÁGINAS
NO TAMANHO 21X29,5 AFIM DE DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO

MUNICIPIO DE CARAZINHO.

DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO
33065 2018 3339039000000 TOTAL

RECURSO
1 - LIVRE
PROJ/ATIVIDADE
2170 _ DIVULGAÇÃO OFICIAL. INSTITUCIONAL E PATR

3,0400

3,0400

6.080,00

6.080,00

TOTAL
6.080,00

CARAZINHO, 05 DE MARçO DE 2018.

AUTORIZO
AUTORIZO

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
DIV. DE ABASTECIMENTO

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

Memorando N° 017/2018.

DE: SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a
impressão de 2.000 (DOIS MIL) folders institucionais de 12 páginas, no tamanho 21x29,5
afim de divulgar as potencialidades do município de Carazinho.

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

Carazinho, 05 de março de 2018.

D.. Schu
Agente de Planejaaento

e Orçamento

3~~~3(b~J..
3~o~S
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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


28I02J2018 Email -denisedfato@holmail.com

Fwd: Gráfica Sanini. Orçamento: 018135.-Prefeitura Municipal CRZO

for plus <forpluspropaganda@gmail.com>

ter 27/021201817:35

p",,,denisedfato@hotmail.a>m <denísedfato@hotmail.com>;

---------- Mensagem encaminhada --------
De:Juarez <~rafjcasaniní com br>
Data: 7J de fevereiro de 201817:13
Assunto: ENC: Gráfica Sanini. Orçamento: 018135.-Prefeitura Munídpal CRZO
Para: tlilmIliSiJl.llWg~waiI.WiII

De: Qafica Sanini Uda [maillD:Q[carnerjtll@.9raficasanini.CO!D.brl
Enviada em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 17:10
Para: jUill:d.grafigj:;anjn! egm,br
Assunto: G'áfica Sanini, OrçamentD : 018135,-Prefeitura Munidpal CRZO

~ Grãft<o Q. .0~.J/Ü;l!lllll!IL
rr=,,=====================;;===============91

.arazilho, 27/02/2018

À Prefeitura Munidpal CllrazInho
At.
Fone: (54)3331-2699

Prezado ciente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção does) servÇo(s} confonne especlicaç6es abaixo :

Itens solicitados do orçamento: 018135.

018135.022.000 Infol'llllltlVo

12 págnas, 460x300cm, 4x4 cores, em papel Couche fosco 1509.
Encadernado e Gtampeado,

Total: R$ &.080,00 •••1tirIo: 3,04

11

Vailade da proposta : 15 dias.

orçamentista : WDan 1) Crédto e condi;ões de pagamento sujetos a.aprovação,
2) As quantidades poderão variar 10'1l>para mas ou 10% para menos
que serão devilamente fatur.Jdas para o dente, prevalecendo o
preço untário,
3} A gráfica não se responsabila por erros de DiagIl1l'llilÇão,Gr.IIiaou
Cor, nos casos em que o dente tenha aprovado a Arte fWd. Prova
ou ailda, tenha fomeálo o arquivo,
4} Cores especiais (ouro, prata ou palltone, etc) somente serão
vá!i:losquando ilduso e especiicado no orçamento.

Atencilsamente, Autorizo a confe~ does) tem(ns) atina assiIalado(s)

Gláf'1CI sanlni Uda Prefeitura MunidpaJ CR2IO

mailto:-denisedfato@holmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL

DE CARAZlNHO

ORÇAMENTO

Segue cotação para confecção de INFORMATIVO em papel couchê 1509, fosco,

colorido, com 12 páginas no formato 300x460mm

2000 .....................................•......................................................•.. = R$ 6.170,00
Cpndíçôes:

/~ntrega: 15 dias

'Frete: Pago

...•~,Pgt": 30 dias



HooPedmluil!a!Sl(mí. 125 !(ep9~

FQflt (54) 1383. 1371 !Esp~l1/S

YIWw,lidergrafictI.ldm.br

Espumoso, 27 de Fevereiro de 2018

Prefeitura Mun. de Carazinho I RS

Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, nossa proposta para o(s) impresso(s) citado(s) abaixo:

2.000 Informativo, 46x30 fechado, em papel couche fosco lSOgrs,imp. 4x4
cores, alceamento completo com grampo (2)

3,09 6.180,00

Validade da Proposta: 15 Dias

As quantidades poderão variar até 5% para mais ou 5% para menos que serão faturadas para o cliente, pelo valor

unitário.

Pré-Impressão: CtP

Arquivos fornecidos pelo cliente.
Prazo de entrega: A combinar
Prazo de pagamento: A combinar

Gráfica Líder Ltda
CNPJ 90.589.54010001-45 -I.E. 041/0021059
Rua Pedro Luiz Fassioni, 125 - Fone I Fax (54) 3383.1373
Cep 99400-000 - Espumoso I RS
liderg rafica@lidergrafica.com.br
www.lidergrafica.com.br

19ó 589 540/0001-451
GRÁFICA LlOER LTOA.

RUI Pedro Luiz Fasalani, 125
centro

cep 994QO-OOOl-- ESPUMOSO-RS

mailto:rafica@lidergrafica.com.br
http://www.lidergrafica.com.br


Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfeJazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO
43180389468383000130550010000042901000074881

DANFE
Docwnento auxiliar da
nota fiscal eletrônica , \\m\\III\'\I\\I~'~\\\\'"III\\I\\I\11I1

O-E~A Gl
I-SAlDA ~)

N°: 4290/
SÉRIE: 1 I
FOLHA: 1 de 1

I
Rua Anchieta, 450 - Operária -
Carazinho - RS - CEP:99500-000
Fone: (54)3330-2466 •
contato@graficasanini.com.br

Gráfica Sanini Ltda
,--' . ----- -' .-' ,- -------

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143180041625555 - 09/0312018 às 17:20
CNPl.
89.468.383/0001-30 I

A

DATA DA EMISSÃO
09/0312018
DATA ENTRADA!
09/0312018
HORA DA SAÍDA
17:15

BAIRRO
Centro
INSCRIçÃO EST ADUAL
025/0 I 06809

UF
RSFONElFAX

(54)3331-2699

u;lA DA OPERAÇÃO
DA DE PRODUÇÃO DO EST.
IÇÃO ESTADUAL
1041499

lNATÁRIO / REMETENTE
! I RAZÃO SOCIAL
:itura Municipal de Carazinho
~ÇO
'Iores da Cunha 1264
ICÍPIO
lZinho

CST CFOP UNID. QTDADE. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC ICMS
O

o/olCMS %IPI

/ -
CNPl

PESO LÍQUIDO

0,00

VLR ICMS VLR IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.080,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6.080,00

0,00

PLACA DO VEÍCULO

6.080,00

PESO BRUTO

VALOR DO ICMS SUBSmUlçÃO.
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

3,04

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.
0,00
OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS

0,00

FRl!TE POR CONTA
O • Emitente í()\
I • Destinatário ~

BAIRRO

NCM

ESPÉCIE

Serviços de publicidade institucional. aquisição de 49111090 041 5101 Un 2.000
folders institucionais de 12 paginas no tamanho
21x29,5.

JANTIDADE

illOS DO PRODUTOISERVIÇO
)0100 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

DERECO

URA/DUPLlCATA
lERO VENCIMENTO VALOR
290/01 08/04/2018 6,080,00

"CULO DO IMPOSTO
E DE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS

0,00 0,00
.r ")() FRl!TE VALOR DO SEGURO

0,00 0,00

o\NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ME / RAZÃO SOCIAL

t'
Atesto a venficação das
formalidades da NF-e

Tesouraria

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMI!NT ARES

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE EMPENHO N": 004046

DADOS PARA DEPOSITO
SICREDI
AG0211
CC 160490
Vr aprox.impostos Mun(0,00)/Est(0,00)/Fed(562,40)= 562,40

http://www.nfeJazenda.gov.br
mailto:contato@graficasanini.com.br


6.080,00

ALORTOTAL

004046
05/03/2018
ORDINÁRIO

3,04

VALOR UNITÁRIO

SEQ. DO EMPENHO N° 470210

PROC. ADMIN (PA) :II Saldo Anterior 312.376,20

II Saldo Atual 306.296,20

NOTA DE EMPENHO N°:
DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

Dados do Credor:
N°Credor : 14576 CNPJ: 89.468.3~1-30 I
Nome : GRAFICA SANINI LTDA EPP ,.,,--
Endereço : R ANCHIETA,450
Município : CARAZINHQ-RS CEP: 99500000
Telefone : 54 3330 2466 Fax: 54 3330 2466

PROCESSO DE COMPRA N" 039158

AUTORIZAÇÃO N° 349635

I Valor Orçado 380.000,00

I Valor Empenhado 6.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

• SERVlCOS DE PUBUCIDADE INSTITUCIONAL
2000 SERViÇOS DE TERC ROS-PESSOA JURIDICA

(AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PÁGINAS NO TAMANHO 21X29,5 AFIM DE DIVULGAR AS
POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE CARAZINHO.) - (Unidade: UNIDADE)
SOLICITAÇÃO: 38738 '

QUANT

Reduzido : 33065 ._____-

Licitação
Modalidade de Licitação: DVP - DISPENSA POR PEQUENO VALOR
Característica Peculiar : 000 - NÃo SE APLICA

. Av Flores da Cunha,1264
CARAZlNHO
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: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa : 2002 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
ProVAtlv : 2170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - L1VRE .

"'O::SUMO: AQUISiÇÃO DE 2.000 FOLDERS INSTITUCIONAIS DE 12 PAGINAS NO TAMANHO 21X95,5 PARA DIVULGAR AS
.'lTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE CARAZINHO.SECRETARIA GERAL DO GOVERNO.

DESTINO: SECRETARIA GERAL DO GOVERNO TOTAL 6.080,00

PAGUE-5E

DATA ' ,

~OO~~
ORDENADOR DA DESPESA

CHEQUE N°

BANCO N°
DOCUMENTO N°

TESOURARIA

DATA

TESOUREIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIC[PIO DE CARAZlNHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

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

CREDOR

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


6.080,00

6.080,00

Vir Aut.

ORDEM AUXILIAR DE PAGAMENTO
Autorização nO: 7045
Pagamentos autorizados para: 11/04/2018

15103/2018

Emissão da OPCNPJ/CPF Nome do Credor
89.468.383/0001.30 GRAFICA SANINI LTDA EPP

Cta. Pag
32701.CX.FEDERAL - L1VRE-

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

397827

Total de Registros: 1

OP/Sllp

..\IIf.

•

.~

Bé!~8:wBzinho
Tesouraria>Agt3nda>ManutençSo de pagamentos emp2_ordempagamentoauxil/are02.php Emissor: 'P,aulo Ricardo Schaule De. Lima Exere: 2018 Data: 11.04.2018 - 11:16:26

Pág 1/{nb)

mailto:prefeilura@carazinho.rs.gov.br
http://www.carazinho.rs.gov.br
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DESENVOLVIMENTO



Carazinho



Balneário
Ctlmbortú.

JoInville••

T~
/2. CricÜl1a••@

NORTEDORS

CUias do sul••
Gn!~ado

Novo

Ham~

port0t'egre

Renda per capita média nacional

R$ 14.712,00 /ano

Renda per capita média regional

R$ 33.147,00 /ano

Renda per capita média estadual

R$ 18.528,OO/ano

Erechim
o

CltJ!Cl'!CÓ
.;' " o conC:"Ci8

asso Fundo

~arHinho

5antaCna
doJiUI

ClllC~ira
dooStA

@

rll!f'riseo

~
@~,Pato~

Cruz Alta.~

Informações regionais I Raio de 100km

PIB/MiI
R$ 28.733.613,00

População: 802.966

Municípios: 68



Carazinho

Grandes empresi
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Carazinho
PODE NIAIS

GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de desenvoMmento

e mobilidade urbana

55543330.1459
Av. Mauá. 221 I 2° andar
Carazinho I RS I Brasil

www.carazinho.rs.gov.br
facebook.com/prefeituracarazinho

desenvolvimentO@Carazinho.rs.gov.br

~)

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:desenvolvimentO@Carazinho.rs.gov.br
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