
classificados Sábado, 13 de Janeiro de 2018

ANUNCIE GRATUITAMENTE!

1 – Lavoura

Alugo máquina para fazer e em-
balar silagem de grão úmido. F: 
99142-6800.

Vendo bombonas de 250, 200 e 50 
litros. Contato fone 99116-1197.

Vendo silo p/ ração Avioeste, de 
7 toneladas. F: 99154-7705 c/ An-
dréia ou Leocir.

Vende-se 5 kits c/ disco duplo p/ 
semente, disco de cobertura e 
compactador p/ plantadeira. F: 
9.9187-0470.

Vendo pulverizador 2.000L, 18m 
de barra, 2006, montado em trator 
Ford 6.600, em ótimo estado. Ent 
+ 2 anos. F: 9.9178-8800/Tapera.

2 – Animais

Vendo f ilhotes de Pincher (um ca-
sal). F: 99219-3338.

Alugo cocheira para cavalos. F: 
99114-0159 (só whatsapp) c/ Ma-
risa.

Vendo f ilhotes de Pinscher. F: 
99174-7972 ou 99185-0189.

Vende-se 4 boizinhos c/ aprox. 110 
kg de carne. Vendo todos ou sepa-
radamente. F: 3324-5709.

3 – Imóveis

3.1 – Aluguel

Alugo apartamento no Edifício Za-
nette, na Rua José Baggio em Ta-
pera, c/ um quarto, cozinha, área 
de serviço e salão de festas. F: 
99138-2015.

Férias em Torres! Alugo apto. c/ 
2 quartos p/ 6 pessoas, camas de 
casal, ar split e todos os utensílios 
novos, 300m do mar, elevador. F: 
99187-5770 c/ Leni Fior.

Alugo sala comercial na Rua Tira-
dentes, 239/Tapera, próx. Tena-
rião, 80m², banheiro e local para 
copa. Fachada em vidro. F: 3383-
1918/(48) 99142-6278.

Alugo sala comercial na Rua Tira-
dentes, sala 1, ao lado do Tena-
rião, em Tapera. F: 99173-7256.

Alugo apto no Edifício Bela Vista, 
Rua Rui Barbosa/Tapera, próx.
praça, 2 quartos, 2 salas, banhei-
ro, 2 sacadas, cozinha, área de 
serviço, garagem. F: (55) 98427-
7727/(54) 99951-2537.

Alugo sala comercial em Ibirubá, 
na Rua General Osório, nº 1012. 
F: 99141-1373.

3.2 – Compra & Venda

Vendo terreno no Loteamento 

Cristal em Tapera, 30 mil, 259m². 
Fone 99160-4443/Claudio.

Vende-se 11,2 ha de terra, toda 
lavoura, s/ benfeitorias, em Linha 
3/Ibirubá, R$ 670 mil. Ent R$ 250 
mil + R$ 220 mil até 15/04/19 e R$ 
200 mil até 15/04/2020. F: 99976-
7412/Ildemar.

Vende-se 5 ha de terra, 100% 
aproveitáveis, em Linha Duas/
Ibirubá, s/ benfeitorias. R$ 300 
mil (ent. R$ 200 mil e restante até 
15/05/18). F: 99976-7412/Ildemar.

Vendo casa de 70m², terreno 
de 500m², cozinha c/ bancada, 
fogão embutido, 2 quartos, ba-
nheiro, sala conjugada e lavan-
deria. Ótima localização/Lagoa 
dos Três Cantos. F: (55) 99618-
7066/99648-5963.

Vende-se casa de 250m² com 2 pi-
sos independentes, 3 quartos em 
cada piso, Rua Mauá/Tapera. F: 
(55) 99166-6173.

Vende-se terreno de 400m² no 
Loteamento Ney Mattei, próx. 
Prefeitura de Tapera, escritura no 
nome do comprador. R$ 110 mil. F: 
99678-1427/99989-0355.

Vendo ou alugo casa mista, c/ 
130m², terreno 12x30, próx. RBS 
TV em Cruz Alta, excel. localiza-
ção. Preço de venda R$ 60 mil e 
aluguel R$ 400/mês. F: 99104-
5037/Clóvis.

Vendo 6ha c/ galpão, confina-
mento, estrebaria, potreiro, açu-
de, casa de material de 300m² 
(c/ porão 70m²), que pode ser 
negociada em separado. F: 3385-
1819/99177-0535.

Vendo casa na Rua Mauá/Tape-
ra, em 250m², 2 andares. F: (55) 
99166-6173.

Vendo apto c/ 150m²/Tapera, 
quartos, sala, cozinha, banheiro, 
garagem, ótimo preço. F: 3385-
1053 ou 99944-1196.

Vendo sala na Av. XV de Novem-
bro/Tapera, ótimo preço. F: 3385-
1053 ou 99944-1196.

Vendo apto c/ 230m², na Av. XV de 
Novembro/Tapera. F: 3385-1053 
ou 99944-1196.

Vende-se ou troca-se casa de al-
venaria, 3 quartos, 2 banheiros, 
piscina, cercada, Av. Tancredo 
Neves, nº 605/Tapera. F: 99664-
3554.

Vendo terreno, no Loteamento Tre-
visan Castro, c/ 290m², em Tape-
ra. F: 99981-7665.

Vendo casa de alvenaria em terre-
no de 800m², c/ garagem, portão 
eletrônico, em perfeito estado em 
LTC. F: 99121-6722.

4 – Veículos

Camionete Honda CRV 2009, 
completa, 4WD, teto solar, central 
multimídia, câmera de ré, ar gelan-
do, fone 99160-4443/Claudio.

VW Gol 2000 1.0, c/ vidros elé-
tricos, 4 portas. R$ 7.900,00. F: 
3324-3193.

Frontier ano 14/15, 4x4 Atack, 
60mil km/Tapera. Fone 99176-
2577/Duda.

Kadett GSI 94 completo, Tempra 
93 completo e Escort 99 completo, 
os três veículos por R$ 15mil. F: 
99982-8158/Tapera.

Vendo Punto Attractive preto, 1.4, 
4 portas. R$ 30 mil. F: 99108-
9982.

Gol 1.6, ano 2000, 4P, prata, DH, 
AC. F: 9.9921-9877.

Fiat Uno Mille Fire Flex, 2008, ver-
melho, rodado esportivo e som. F: 
99160-7360.

Fusca 75, azul e branco. Só rodar. 
R$ 12mil/Tapera. F: 99153-3828.

Strada Adventure 1.8 16v, cabine 
estendida, 65mil km, verde/Tape-
ra. F: 99171-5590 c/ Luiz.

Moto Fan 125, com documentação 
em dia. Tratar: 9.9694-4161.

MB 1111 truck, ano 67, motor 1113 
turb, cabine, carroceria, pneus em 
excelente estado. R$ 45mil à vista. 
Estuda-se pgto. c/ soja. F: 9.9174-
2422.

Gol 92 branco, 1.6, gasolina, com 
trava e alarme. Recebo moto ou 
troca de menor valor. Barbada. F: 
98415-9712/98107-2529.

Uno 98, 1.0, 2P, básico. Recebo 
troca de menor valor. F: 9.9987-
4436/9.8107-2529.

Compro moto 150C, com preço 
bom! F: 999162-2750.

Corsa Life Sedan 2005, c/ alarme 
e trava, superinteiro. Preço abaixo 
da Fipe. Fone 054-99174-6405.

5 – Diversos

Vendo pipas de vinho de 200L e 
100L, e mastel de madeira c/ cap. 
p/ 350kg. De brinde, uma mesa, 
bancadas e itens p/ produção de 
vinho. Fone 3324-3681.

Vendo torno mecânico convencio-
nal, c/ 1,90 m de barramento. Tra-
tar com Marcos pelo fone 99151-
5103.

Máquina de costura reta Olímpia 
mod. Luxo, 220V, revisada, acom-
panha caixa inferior de madeira. 
Costura reta c/ regulagem de al-
tura do calcador e da distância do 
ponto. F: 99210-5504/Rogelson.

Vendo máquinas de borracharia, 
compressor de ar, pneus usados, 
ferramentas p/ caminhões e trato-
res, tudo em bom estado. R$ 4mil. 
F: 99100-5527.

Vendo celular Nokia, c/ dois chips. 
R$ 100,00. F: 99206-9431.

Procuro celular em bom estado e 
barato. F: 9.9199-2897.

Vende-se Posto de Combustível, 
Ipiranga, na região Lagoa Verme-
lha, fundo de comércio e imóvel. 
Tratar fone 54-99987-3704.

Vendo máquina de assar frango, 
seminova, super inteira, apenas 2 
meses de uso. F: 99989-3883 ou 
3324-6421.

6 – Casa & Móveis

Vendo refrigerador duplex, marca 
Esmaltec, modelo ER 32D 276 li-
tros. F: 9.9921-0550.

Vendo freezer 55 litros, branco, 
220V, baixo consumo 96W. Esta-
do de conservação bom, funciona 
perfeitamente (R$ 400). F: 99921-
0550.

Vendo aspirador de pó Philco, 
novo na caixa. R$ 80. F: 3385-
1238 ou 99925-7898 c/ Maria 
Elena.

Procuro jogo de sofá em bom esta-
do e barato. F: 9.9199-2897.

Vendo Xbox One com 500 GB, 2 
controles wireless, bateria Xbox 
p/ 1 controle, fone de ouvido + 6 
jogos em mídia física. Pouco uso. 
R$ 1.500. F: (54) 99105-2144.

Vendo base cama box casal Ver-
tebralle de 20x138x188cm reves-
tida de tecido, R$ 80; cabeceira 
de cama em MDF de 153x130, R$ 
100. Fone (54) 99210-5504.

Procuro serviço como faxineira, 
babá ou atendente de caixa, te-
nho experiência nas funções. F: 
99209-9011 c/ Ágatha.

7 – Oferta & Trabalho

Fabiane procura trabalho como 
diarista ou em faxinas em turno in-
tegral, em Ibirubá. F: 99180-2623.

Procuro colocação como babá, do-
méstica ou diarista em Ibirubá no 
turno da tarde, tenho referências. 
F: 99159-3480.

Procuro serviço como cuidadora 
de idosos à noite, em Ibirubá, de 
segunda a sexta. Tenho experiên-
cia. Fone 99124-0833.

Empresa de ônibus Helios oferece 
emprego para motorista. Tratar 
com Ricardo pelo 98152-5657.

Procuro serviço como auxiliar 
de cozinha, restaurante, babá, 
doméstica, limpeza em geral. F: 
99250-8456.

Ofereço-me p/ cuidar de pessoas 
idosas, qualquer horário ou no 
hospital, de pref. em Ibirubá. Te-
nho referências. F: 99101-4869.

Procuro emprego como domés-
tica, 3x p/ semana, dia inteiro ou 
como cuidadora de crianças e ido-
sos em Tapera. F: 99161-9093.

Procuro emprego como diarista 
para faxinas ou como cuidadora 
de idosos/Tapera. F: 91188-0358.

Procuro emprego como empre-
gada doméstica ou diarista. Fone 
99167-1649.

Procuro trabalho como faxineira, 
pode ser faxina diária ou serviço 
f ixo. F: 99118-3113 c/ Andréia. 

Procuro serviço para cuidar de 

idosos, moro no interior de Arroio 
Grande Ibirubá. F: 99115-8106 ou 
contato via Facebook, com Clau-
dete Horst Kloh. 

Homem procura trabalho como 
frentista, lubrif icador ou em lava-
dor de carros, em Tapera e região. 
F: 99100-5527.

Procuro trabalho como acompa-
nhante de pessoa idosa, que não 
esteja acamada/Tapera. F: 99182-
7228 falar c/ Antônia.

O Mega Lanches de Tapera tem 
vaga de auxiliar de cozinha, tur-
no da noite. Interessados devem 
apresentar-se ou ligar após às 
18h. F: 3385-2282.

Jovem procura trabalho em Tape-
ra, serviços gerais no comércio ou 
em residências. F: 99136-1338.

Procuro serviço como doméstica 
ou babá, em Tapera. F: 9.9117-
3922.

Procuro emprego em tambo de lei-
te ou aviário, em Tapera e região. 
F: 99109-5039.

Procuro emprego como diarista, 
em Tapera. F: 99112-2762.

Faço fretes com o caminhão baú. 
F: 3324-1029 ou 99186-8524 c/ 
Gilson Hetzel.

Casal procura colocação em tam-
bo de leite ou como caseiros na 
região do Alto Jacuí. F: 98133-
8228.

Faço faxinas em geral. Possuo 
boas referências. F: 99111-7534 
c/ Rosa.

Ofereço-me para cuidar de ido-
sos. F: 99174-7767 c/ Letícia.

Faxinas de f inal de ano: forros, 
paredes, vidros e limpezas em ge-
ral. Contato 99174-5841, com as 
irmãs Jandira e Andreia.

Faço faxinas em geral. Possuo 
boas referências. F: 99111-7534 
c/ Rosa.

Ofereço-me para cuidar de ido-
sos. F: 99174-7767 c/ Letícia.

Faço faxinas à tarde na cidade, e 
também no interior c/ interesse de 

moradia, em Tapera e região. F: 
9.9130-5946.

Procuro serviço em Tapera. Faço 
faxinas. Horário a combinar. F: 
99155-5342 c/ Camila.

Casal procura colocação em chá-
cara (caseiros) no interior de Ibi-
rubá e região. F: 99140-3859 c/ 
Pedro.

Faço faxinas em residências, es-
critórios e demais estabelecimen-
tos comerciais. Lavo paredes. F: 
99225-1133 c/ Rose.

Procuro colocação em tambo de 
leite. F: 99115-6451.

Procuro serviço como babá, inte-
gral, em Tapera. F: 9.9900-2432.

Ofereço-me para trabalhar como 
doméstica e serviços gerais, o dia 
todo. F: 9.9650-9088/9.9251-9216.

Serviços de limpeza, lava jato, 
grades, calçadas, paredes, pin-
turas em geral, podas, corte de 
grama, etc. F: 99161-8310/Hilário 
Corazza/Tapera.

Procuro trabalho como faxineira, 
babá ou auxiliar de cozinha. Faço 
faxinas de f inal de ano (inclusive 
limpeza de forros e paredes) e 
limpezas em geral. F: 99250-8456 
c/ Erica. 

Procuro serviço como cuidadora 
ou babá, pela manhã/Tapera. F: 
99628-8536.
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Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Ibirubá

Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital na forma estatutária, a Presidenta, Convoca todos os trabalhadores integrantes das 
categorias profissionais do comércio que laboram nas cidades de Ibirubá, Quinze de Novembro e Boa Vista 
do Incra, associados ou não, sindicalizados ou não, representados por esta entidade, para a Assembleia Geral 
Extraordinária à realizar-se no próximo dia 18 de Janeiro de 2018, às 20:30 horas em primeira convocação ou às 
21:00 horas em segunda convocação, na Câmara de Vereadores de Ibirubá, na Rua Firmino de Paula, nº 780, 
Bairro Centro, cidade Ibirubá - RS, CEP 98200-000, para tratar sobre a seguinte Ordem do dia:

1) Deliberação sobre a previsão ou não de desconto da contribuição Sindical de toda a categoria represen-
tada em favor do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Ibirubá, segundo a reforma da CLT mediante Lei 
13.467/2017:

a) Autorização coletiva prévia e expressa, ou não, independentemente de associação e ou sindicalização, 
para descontos de contribuição sindical dos integrantes da categoria em favor do Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio de Ibirubá referente ao ano de 2018, conforme alterações nos artigos 578 e 579 da CLT, abalizada no 
enunciado 47 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho.

Obs: Independentemente de associação e ou sindicalização a decisão da assembleia geral será obrigatória 
para toda a categoria representada.

Ibirubá, 12 de novembro de 2017.

VERA STEFANIA DA SILVA - Presidenta

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Ibirubá

Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital na forma estatutária, a Presidenta, Convoca todos os trabalhadores integrantes das categorias 
profissionais do comércio que laboram nas cidades de Ibirubá, Quinze de Novembro e Boa Vista do Incra, associados 
ou não, sindicalizados ou não, representados por esta entidade, para a Assembleia Geral Extraordinária à realizar-se 
no próximo dia 18 de Janeiro de 2018, às 19:30 horas em primeira convocação ou às 20:00 horas em segunda convo-
cação, na Câmara de Vereadores de Ibirubá, na Rua Firmino de Paula, nº 780, Bairro Centro, cidade Ibirubá - RS, CEP 
98200-000, para tratar sobre a seguinte Ordem do dia:

1) Conveniência ou não para firmar convenção ou acordo coletivo de trabalho em benefício das categorias profis-
sionais representadas por este Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Ibirubá, para o ano de 2018;

2) Em caso positivo, bases para o acordo ou convenção e fixação das cláusulas;
3) Autorização para em caso de malogro nas negociações, ajuizar ação de Dissídio Coletivo Originário e/ou Revi-

são de Dissídio Coletivo, de natureza jurídica e econômica na forma disposta na legislação em vigor;
4) Bases para o pedido amigável ou judicial;
5) Concessão de amplos poderes a Presidenta do Sindicato, para em caso de malogro nas negociações, indicar 

mediador e ou árbitro, aceitar ou rejeitar o mediador e ou árbitro indicado pelo(s) suscitado(s), bem como solicitar 
mediação do Ministério do Trabalho e Emprego;

6) Concessão de amplos poderes a Presidenta do Sindicato para negociar com a categoria econômica, podendo 
aceitar ou rejeitar propostas, firmar acordo ou convenção, inclusive acordos aditivos, podendo ainda delegar poderes;

7) Conveniência ou não para alteração da data-base;
8) Autorização para a SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE IBIRUBÁ, ajuizar ações coleti-

vas e individuais na condição de substituto processual, conforme dispositivo legal;
9) Autorização para a SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE IBIRUBÁ negociar com a cate-

goria econômica, ou ainda por empresa PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de acordo com o que determina 
a Lei nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000;

10) Discussão e deliberação ou não da proibição do trabalho aos domingos e feriados;
11) Deliberação sobre a previsão ou não de desconto da contribuição assistencial e ou confederativa dos em-

pregados em favor do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Ibirubá, segundo a reforma da CLT mediante Lei 
13.467/2017:

a) Autorização coletiva prévia e expressa, ou não, independentemente de associação e ou sindicalização, para 
descontos de contribuições assistenciais e ou confederativa dos empregados em favor do Sindicato referente ao ano 
de 2018, conforme alterações nos artigos 545 da CLT, abalizada no enunciado 47 da 2ª Jornada de Direito Material e 
Processual do Trabalho;

b) Discussão e deliberação sob a fixação de valor, sistema de arrecadação e partilha da referida contribuição 
confederativa entre Sindicato, Federação e Confederação;

c) Discussão e fixação quanto à época e o recolhimento do desconto das referidas contribuições assistenciais e ou 
confederativa, assim como a fixação das penalidades para os casos de recolhimento em atraso.

Ibirubá, 12 de Janeiro de 2018.

VERA STEFANIA DA SILVA - Presidenta.

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Ibirubá

Assembleia Geral Ordinária

A Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Ibirubá, no uso de suas atribuições legais e es-
tatutárias, CONVOCA todos os associados do Sindicato, que exerçam suas atividades nos municípios de Ibirubá, 
Quinze de Novembro e Boa Vista do Incra, no âmbito de jurisdição da entidade, a comparecerem a Assembleia 
Geral Ordinária, que será realizada no dia 18 de Janeiro de 2018, às 18:00 horas em primeira convocação ou 
às 18:30 horas em segunda e última convocação, na Câmara de Vereadores de Ibirubá, rua Firmino de Paula, 
780 – Bairro Centro - Ibirubá, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) apreciação (aprovação ou não) da prestação de contas apresentada pela Diretoria Executiva relativa ao 
exercício anterior;

2) apreciação da previsão orçamentária para o exercício do ano de 2018; 
3) assuntos gerais.

Ibirubá, 12 de novembro de 2017.

VERA STEFANIA DA SILVA - Presidenta

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Tapera

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital na forma estatutária, a Presidente, Convoca todos os trabalhadores integrantes das categorias pro-
fissionais do comércio que laboram na cidade de Tapera, associados ou não, sindicalizados ou não, representados por esta 
entidade, para a Assembléia Geral Extraordinária à realizar-se no próximo dia  19 de janeiro de 2018, às 20:30 horas em 
primeira convocação ou às 21:30 horas em segunda convocação, na Sede deste Sindicato na Rua Coronel Gervásio , nº 110, 
Bairro Vila Elisa, cidade Tapera - RS, CEP 99490-00, para tratar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Deliberação sobre a previsão ou não de desconto da contribuição Sindical de toda a categoria representada em favor 
do Sindicato dos Empregados no Comercio de Tapera segundo a reforma da CLT mediante Lei 13.467/2017:

a) Autorização coletiva prévia e expressa, ou não, independentemente de associação e ou sindicalização, para descontos 
de contribuição sindical dos integrantes da categoria em favor do Sindicato dos Empregados no Comercio de Tapera referente 
ao ano de 2018, conforme alterações nos artigos 578 e 579 da CLT, abalizada no enunciado 47 da 2ª Jornada de Direito 
Material e Processual do Trabalho.

Obs: Independentemente de associação e ou sindicalização a decisão da assembleia geral será obrigatória para toda a 
categoria representada.

Tapera, 13 de janeiro de 2018.

IOLANDA DA SILVA GESCHUNDER - Presidente

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Tapera

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital na forma estatutária, a Presidente convoca todos os trabalhadores integrantes das categorias pro-
fissionais do comércio que laboram na cidade de Tapera, associados ou não, sindicalizados ou não, representados por esta 
entidade, para a Assembleia Geral  Extraordinária à realizar-se no próximo dia  19 de janeiro de  2018, às 18:30 horas em 
primeira convocação ou às 19:30 horas em segunda convocação, na Sede deste Sindicato dos Empregados no Comercio de 
Tapera, na Rua Coronel Gervásio nº110, Bairro Vila Elisa, cidade Tapera - RS, CEP 99490-000, para tratar sobre a seguinte 
Ordem do Dia:

1) Conveniência ou não para firmar convenção ou acordo coletivo de trabalho em benefício das categorias profissionais 
representadas por este Sindicato dos Empregados no Comercio de Tapera, para o ano de 2018;

2) Em caso positivo, bases para o acordo ou convenção e fixação das cláusulas;
3) Autorização para em caso de malogro nas negociações, ajuizar ação de Dissídio Coletivo Originário e/ou Revisão de 

Dissídio Coletivo, de natureza jurídica e econômica na forma disposta na legislação em vigor;
4) Bases para o pedido amigável ou judicial;
5) Concessão de amplos poderes ao Presidente do Sindicato, para em caso de malogro nas negociações, indicar me-

diador e ou árbitro, aceitar ou rejeitar o mediador e ou árbitro indicado pelo(s) suscitado(s), bem como solicitar mediação do 
Ministério do Trabalho e Emprego;

6) Concessão de amplos poderes ao Presidente do Sindicato para negociar com a categoria econômica, podendo aceitar 
ou rejeitar propostas, firmar acordo ou convenção, inclusive acordos aditivos, podendo ainda delegar poderes;

7) Conveniência ou não para alteração da data-base;
8) Autorização para o Sindicato dos Empregados no Comercio de Tapera ajuizar ações coletivas e individuais na condi-

ção de substituto processual, conforme dispositivo legal;
9) Autorização para o Sindicato dos Empregados no Comercio de Tapera negociar com a categoria econômica, ou ainda 

por empresa PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de acordo com o que determina a Lei nº 10.101 de 19 de dezembro 
de 2000;

10) Discussão e deliberação ou não da proibição do trabalho aos domingos e feriados;
11) Deliberação sobre a previsão ou não de desconto da contribuição assistencial e ou confederativa dos empregados em 

favor do Sindicato dos Empregados no comercio de Tapera , segundo a reforma da CLT mediante Lei 13.467/2017:
a) Autorização coletiva prévia e expressa, ou não, independentemente de associação e ou sindicalização, para descontos 

de contribuições assistenciais e ou confederativa dos empregados em favor do Sindicato referente ao ano de 2018, conforme 
alterações nos artigos 545 da CLT, abalizada no enunciado 47 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho;

b) Discussão e deliberação sob a fixação de valor, sistema de arrecadação e partilha da referida contribuição confedera-
tiva entre Sindicato, Federação e Confederação;

c) Discussão e fixação quanto à época e o recolhimento do desconto das referidas contribuições assistenciais e ou con-
federativa, assim como a fixação das penalidades para os casos de recolhimento em atraso.

Alerta: ainda que esta instância tem poderes deliberativos e que as decisões tomadas em escrutínio secreto atingirão 
todos os integrantes da categoria profissional, independente do comparecimento.

Tapera, 13 de janeiro de 2018.

IOLANDA DA SILVA GESCHUNDER - Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Ibirubá

Edital de Convocação

O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Tiradentes, nº 700, 
inscrito no CNPJ sob nº 87.564.381/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito de Ibirubá –RS, ABEL 
GRAVE, CONVOCA todos os associados  da Sociedade Escolar 14 de Julho, fundada em 14 de julho de 
1914, com sede na Linha Quatro, neste Município, para comparecer na Secretaria de Administração e Pla-
nejamento, sito na Rua Tiradentes, n.º 700, Centro, Ibirubá – RS, até a data de 27 de fevereiro de 2018, para 
deliberar sobre alteração da destinação de imóvel matrícula n.º 7.846, com a finalidade de regularização 
do imóvel.

Ibirubá (RS), 5 de janeiro de 2018.

Abel Grave – Prefeito Municipal
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara de Vereadores 

de Quinze de Novembro

Publicações Legais

Na 36ª Sessão Ordinária do ano, realizada no dia 26 de dezembro 
de 2017 junto a Sala de Sessões da Câmara Municipal de Quinze de 
Novembro, os vereadores deliberaram sobre o seguinte:

1) Discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.238/2017, o qual 
autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação 
Hospitalar Quinze de Novembro e dá outras providências. Aprovado 
com unanimidade de votos.

2) Discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.239/2017, o qual cria 
incentivo financeiro adicional para o programa de agentes comunitá-
rios de saúde e dá outras providências. Aprovado com unanimidade 
de votos.

3) Discussão e votação Leitura do Projeto de Lei nº 2.240/2017, o 
qual insere alterações na Lei Municipal n° 795/2002, de 08 de julho de 
2002, e dá outras providências. Aprovado com unanimidade de votos.

Quinze de Novembro, RS 26 de dezembro de 2017.

MARCOS LUIS PETRI – Presidente do Legislativo

Sindicato Intermunicipal dos 

Empregados em Cooperativas de 

Produção Agrícola do Estado do 

Rio Grande do Sul

Proclamas de Ibirubá

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

O Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Cooperativas de Produ-
ção Agrícola do Estado do Rio Grande do Sul, sociedade civil, com sede na 
Avenida Ângelo Macalós, nº 1622, sala 1, na cidade de Espumoso (RS), inscri-
ta no CNPJ 92.452.143-0001-52, por intermédio de seu presidente e com base 
no Estatuto Social, convoca os Associados funcionários das Cooperativas in-
tegrantes deste Sindicato para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada na AFECO, situada na Avenida João Bertani, s/nº, na cidade de 
Espumoso (RS), dia 31 de janeiro de 2018, às 19h em primeira convocação e 
em segunda convocação às 20h, com qualquer número de seus associados 
presentes, com a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de Contas do ano de 2017 e Parecer do Conselho Fiscal;

2) Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal para o quadriênio 2018 a 2022;

3) Assuntos gerais e de interesse dos associados.

Espumoso (RS), 5 de janeiro de 2018.

LICERIO MALDANER - Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura de Tapera

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Prefeito Municipal de 
Tapera - RS, torna público a Dispensa de Licitação nº 004/2018, 
com base nos termos do artigo 24,II, da Lei Federal nº 8.666/93, 
referente contratação de empresa especializada para manuten-
ção de elevadores e plataforma de acessibilidade, para o Centro 
de Eventos e Cais, com a empresa Engetec Brasil Indústria Co-
mércio e Serviços em Elevadores.

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Prefeito Municipal de 
Tapera - RS, torna público a Dispensa de Licitação nº 005/2018, 
com base nos termos do artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, 
referente contratação de empresa para mão de obra de pintura 
de prédios públicos, com a empresa Luciana Terezinha Faoro.

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Prefeito Municipal de 
Tapera - RS, torna público a Dispensa de Licitação nº 006/2018, 
com base nos termos do artigo 24,II, da Lei Federal nº 8.666/93, 
Referente aquisição de peças para reparos na Máquina Car-
regadeira Case 105, com a empresa Mecânica Pompéia Ltda.

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Prefeito Municipal de 
Tapera - RS, torna público a Dispensa de Licitação nº 007/2018, 
com base nos termos do artigo 24,II, da Lei Federal nº 8.666/93, 
Referente aquisição de peças para reparos no caminhão IRZ 
5152, com a empresa Mecânica Pompéia Ltda.

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Prefeito Municipal de 
Tapera - RS, torna público a Dispensa de Licitação nº 008/2018, 
com base nos termos do artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93 
Referente aquisição de peças para reparos na Máquina retroes-
cavadeira Randon, com a empresa Mecânica Pompéia Ltda.

Gabinete do Prefeito, em 11 de janeiro de 2018

VOLMAR HELMUT KUHN - Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara de Vereadores de 

Lagoa dos Três Cantos

Avisos de Dispensa de Licitação

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de 
assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através 
de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, 
disponibilização de textos técnicos de interesse da adminis-
tração e remessa de informações técnicas. Acesso ao site do 
IGAM, onde f icarão armazenadas todas as consultas respondi-
das ao Contratante, textos técnicos, modelos de projetos de leis 
e documentos, legislações para download.

Fundamento: Artigo 25, caput II da Lei nº 8.666/83.

Contratada: IGAM Corporativo – Cursos e Assessoria Ltda. 
– IGAM, CNPJ 07.675.477-0001-16

Período: Prazo de 60 meses, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, desde que 
com aviso prédio de 30 dias.

Valor: R$ 984,17 mensais, corrigidos a cada período de 12 
meses pelo IPCA acumulado no período.

Lagoa dos Três Cantos, 5 de janeiro de 2018.

IVAIR LAVALL

Presidente do Legislativo

Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018

Processo nº 01/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de

Quinze de Novembro

A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS torna pública a reali-
zação do seguinte processo licitatório: 

Chamamento Público – CP 01/2018 – Aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar para merenda escolar Abertura: 06/02/2018, às 14h.

Mais informações e vias completas poderão ser obtidas junto a Prefeitura 
de Quinze de Novembro, sita à Rua Gonçalves Dias, nº 875, pelo fone/fax (54) 
3322-1500, no site www.quinzedenovembro.rs.gov.br ou pelo e-mail planeja-
mento@pm15nov.rs.gov.br.

Extrato de Licitação

Extrato de Contas
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro torna público que cele-

brou os seguintes termos de contratos:

Pregão Presencial PP 36/2017 – Objeto: contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, 
através de rede de internet e intranet, capacidade giga ethernet.

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

Contratado: COPREL TELECOM LTDA – R$ 4.200,00/mês

Tomada de Preços TP 07/2017 – Objeto: contratação de prestação de 
serviços de engenharia com fornecimento de materiais – pavimentação em 
bloco intertravado de concreto de passeio público na Avenida Dona Etelvina 
– 928,76 M²

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

Empresa: GILBERTO MOELHECKE E CIA LTDA – R$74.215,20

Tomada de Preços TP 08/2017 – Objeto: pavimentação poliédrica em es-
trada vicinal municipal de acesso a localidade de sete de setembro, numa ex-
tensão de 1.444,40 metros por 6,0 metros de largura, totalizando 8. 666,40 m²

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

Empresa: GILBERTO MOELHECKE E CIA LTDA – R$ 318.862,32

Extrato de Aditivos de Contrato
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, torna público que 

celebrou os seguintes termos de contratos:

1º Aditivo Pregão Presencial – PP 09/2017 – Prorrogação do prazo do 
contrato de prestação de serviços de Oficinas de Musicalização em sala de 
aula.

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

EMPRESA: THALES MAZUTTI SCHNEIDER

Vigência: 03/01/2019.

Extrato de Termo de Colaboração
A Prefeitura de Quinze de Novembro/RS torna pública a formalização 

dos seguintes Termos de Colaboração:

Termo de Colaboração 01/2017

Ente Público: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS, representada por 
seu Prefeito Municipal Gustavo Peukert Stolte

Associação: ASSOCIAÇÃO ESCOLINHA DE DESPORTO, representa-
da por seu Presidente Evanir Nietiedt

CNPJ-MF 02.477.91/0001-17

Objeto: Implementação do Projeto “Esporte Educação”

Valor: R$ 15.000,00

Data de Assinatura: 13/11/2017.

Início da Vigência: 13/112017.

Prazo de Vigência: 06 (seis) meses contados da Assinatura

Termo de Colaboração 02/2017

Ente Público: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS, representada por 
seu Prefeito Municipal Gustavo Peukert Stolte

Associação: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE QUINZE 
DE NOVEMBRO, representada por seu Presidente Patrick Boufler Stoffel

CNPJ-MF 93.540.920/0001-83

Objeto: Implementação do Projeto “13ª Expoquinze”.

Valor: R$ 50.000,00

Data de Assinatura: 13/11/2017.

Início da Vigência: 13/11/2017.

Prazo de Vigência: 03 (três) meses contados da Assinatura

Quinze de Novembro (RS), 12 de janeiro de 2018.

GUSTAVO PEUKERT STOLTE – Prefeito Municipal

Paulo Roberto Hanel, Oficial de Registro Civil de Ibirubá (RS), faz 
saber que se habilitam para casar:

TIAGO WELZE, brasileiro, natural de Ibirubá (RS), solteiro, técni-
co, residente e domiciliado nesta cidade, e DENISE ROSELI UCKER 

WELZEL, brasileira, natural de Dourados (MS), solteira, do lar, resi-
dente e domiciliada nesta cidade.

EDSON RHEINHEIMER FILHO, brasileiro, natural de Uruguaiana 
(RS), solteiro, metalúrgico, residente e domiciliado nesta cidade, e CA-

RINI DA SILVA FERNANDES, brasileira, natural de Soledade (RS), 
solteira, estudante, residente e domiciliada nesta cidade.

Se alguém souber algum impedimento, que o faça na forma da Lei.

Ibirubá (RS), 12 de janeiro de 2018.

Paulo Roberto Hanel – Oficial do Registro Civil
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Dia de Campo Soja Cotribá:
novas tecnologias, informações
e negócios para o produtor

A produção de grãos da safra 2017/2018 pode che-
gar a 227,9 milhões de toneladas, recuo de 4,1% em 
relação à safra passada (237,7 milhões de toneladas), 
mas a área total registra um crescimento de mais de 
1%, ultrapassando os 61 milhões de hectares. O estu-
do realizado pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) está no 4º Levantamento da Safra de 
Grãos 2017/2018, divulgado nesta quinta-feira (11).

Com o plantio das principais culturas já encer-
rado, soja e milho seguem atraindo a preferência 
do produtor, respondendo por quase 90% dos grãos 
produzidos no país. Para a soja, com queda de 3,2%, 
estão previstas 110,4 milhões de toneladas contra 
114,1 milhões/t do último período. No caso do milho 
total, a expectativa de redução de 5,6% muda de 97,8 
milhões de toneladas para 92,3 milhões/t atuais. A 
primeira safra, com números menores nesta fase, 
pode ficar em 25,2 milhões de t, enquanto a segun-
da pode alcançar 67,2 milhões de toneladas, registro 
próximo da produção passada de 67,4 milhões/t.

De acordo com o estudo, o algodão apresentou 
melhor cenário, com aumento de 11,4% na produ-
ção da pluma, totalizando 1,7 milhão de toneladas 
e elevação de 11,9% de área. Este aumento, junto 

com o da soja, favoreceu 
a ampliação da área to-
tal plantada. O algodão 
marca números acima 
de 1 milhão de hectares, 
enquanto que a soja, com 
maior liquidez e possibi-
lidade de melhor renta-
bilidade frente a outras 
culturas, tende a uma 
elevação média de 3,2%, 
podendo alcançar 35 mi-
lhões de hectares.

Na produtividade, le-
vando em conta que al-
gumas culturas ainda es-
tão na fase de plantio, os 
números têm como base 
a sobreposição dos ren-
dimentos apurados nas 
pesquisas de campo com 
o acompanhamento agrometeorológico e espectral 
realizado pela Companhia. A soja aponta para uma 
produtividade de 3.156 kg/hectare contra 3.364 da 

safra anterior. A pesquisa foi feita nos principais 
centros produtores de grãos do país, do dia 17 a 23 
de dezembro.

Conab estima safra de 228 milhões
de toneladas e  crescimento de área

Brasil

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de

Quinze de Novembro

Concurso Público para

Provimento de Cargos

Extrato Edital de Concurso nº 040/2017

A Prefeitura de Quinze de Novembro/RS torna pública a con-
vocação dos seguintes candidatos aprovados no Concurso Público 
nº 001/2014 e nomeada:

Prazo para posse: 10 (dez) dias a partir de 15 de janeiro de 
2018. Prazo para exercício: 05 (cinco) dias a partir da posse. O 
Edital na íntegra está divulgado no Quadro de Publicações Oficiais 
do Município.

Quinze de Novembro (RS), 12 de janeiro de 2018.

GUSTAVO PEUKERT STOLTE – Prefeito Municipal

Mais que um dia de campo, a proposta é oferecer aos as-
sociados e clientes um dia de grandes oportunidades. Este é o 
principal objetivo da Cotribá ao promover, em dois momentos, 
o Dia de Campo Soja Cotribá. O primeiro será realizado no dia 
26 de janeiro, na propriedade do associado Eugênio Tauchert, 
em frente à Asfuca, em Ibirubá. O outro será na unidade da 
cooperativa, em Santa Margarida do Sul, no dia 2 de fevereiro.

Durante os eventos, os participantes poderão se conec-
tar com as melhores tecnologias do mundo do agronegócio. 
Os campos experimentais dispõem de 33 cultivares que terão 
seus comportamentos avaliados com relação ao potencial 
produtivo, adaptabilidade às condições do solo e característi-
cas climáticas, bem como resistência à doenças e pragas. Além 
disso, os produtores também poderão visualizar o desempe-
nho dos principais produtos do mercado para o controle de 
plantas daninhas, pragas e doenças.

Conforme o gerente Técnico, engenheiro agrônomo Fer-
nando Müller, em Ibirubá o campo foi implantado no dia 17 
de outubro, com emergência dia 24. Já em Santa Margarida, 
a semeadura aconteceu no 1º de novembro e a emergência se 
deu no dia 08 daquele mês.

Para Müller, este é o melhor momento para os produtores 
buscarem informações e transformá-las em conhecimento, 
garantindo assim a segurança que precisam para investir na 
lavoura e alavancar os melhores resultados na propriedade.

“Os associados e clientes da Cotribá não precisam por em 
risco uma safra inteira testando o que dá certo e o que não 
dá, experimentando quais as melhores cultivares e sistema de 
manejo para cada fi nalidade. Nós já fi zemos isso por ele, agora 
só precisa vir ver de perto e elaborar a melhor estratégia com 
o seu assistente técnico. Sem dúvida, os agricultores que man-
tém-se atualizados largam na frente no desafi o de colher mais 
e melhor”, comenta.

Além do campo experimental, os participantes também 
poderão visitar um grande centro de negócios, na qual a coo-
perativa vai disponibilizara orientação técnica , oportunida-

des de negócios, na área do varejo, insumos agrícolas, agricul-
tura de precisão e na comercialização de grãos. Em Ibirubá, 
será na Asfuca, onde também haverá praça de alimentação 
e um ambiente de convivência agradável para descansar e 
interagir com o público. Já em Santa Margarida, o centro de 
negócios e convivência será no Clube Real, ao lado da unidade 
da Cotribá e do campo.

As empresas parceiras do Dia de campo Soja Cotribá 2018 
são Nufarm, Dow AgroCience, DuPont, Bayer, Syngenta, Arys-
ta e Dimicron. (Ascom)


