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ANUNCIE GRATUITAMENTE!

1 – Lavoura

Vendo colheitadeira New Holland ano 
90, 17 pés. Fone 99935-0325.

Vendo pulverizador autopropelido, 
2009, Jan Power Jet, 24m de barra, 
superinteiro. F: 99178-8800.

Vendo trator MF 95x, em bom estado, 
trator de repasse R$ 18mil, estudo 
troca por Strada, Montana, Saveiro. F: 
98418-6554.

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

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

2 – Animais

Vendo filhotes de cães policial, ideal 
p/ o interior, vacinados e desvermina-
dos. Tratar com Max Kalb, fone 3324-
5426.

Vendo vaca Angus e mestiça Jersey 
p/ recria e mais 2  bois. Fone 55-
99149-0977/Oldemar.

Vendo filhotes de Pincher (um casal). 
F: 99219-3338.

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

3 – Imóveis

3.1 – Aluguel

Alugo ampla sala comercial na Rua 
Mauá, 1924/Ibirubá. Tratar fone 
99140-7001.

Alugo sala comercial de 160m², na 
Rua Mauá (ao lado da Mekal e Veícu-
los Dois Irmãos), com estacionamento 
próprio em frente da loja. Fone: (51) 9 
8047-4750/Ibirubá.

Alugo apto c/ 2 quartos (1 suíte), sala, 
cozinha, banheiro, sacada e gara-
gem, em Passo Fundo, Rua Morom. 
F: 99614-1885.

Alugo casa no bairro Cohab em Tape-
ra. F: 3385-1648/99149-4511.

Alugo apto duplex p/ casal, 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
portão elet., baixo cond., Residencial 

Mª Bonita, nº 10/Ibirubá. F: 99684-
0454.

Alugo apto mobiliado no centro de 
Santa Maria, próx. saída de ônibus 
p/ univ. Sala, 2 quartos, banheiro, 
cozinha, churrasq, garagem. F: 3385-
1143.

Alugo casa com 110m², 3 quartos, 1 
garagem, na Rua Arsênio Koehler, 41/
Tapera. Tratar: (55) 99920-9579.

3.2 – Compra & Venda

Vendo apartamento novo com dois 
quartos no Bairro Esperança/Ibirubá. 
Fone 99140-7001.

Vendo casa de 2 pisos, independen-
te, 250 m², com três quartos em cada 
piso, Rua Mauá, nº 941/Tapera. F: (55) 
99166-6173

Vendo casa na esq. da Rua 
A.Wollmeister com F.Cervieri, 3 qua-
tros, sala, cozinha, banheiro, garagem 
churrasq, lav, pátio fechado. Ent R$ 
90 mil + parc. a combinar. F: 99235-
1690/Ibirubá.

Vende-se excepcional apto. 3dd suíte, 
2 garagens, área global 224m2, cen-
tro de Passo Fundo/ RS$ 850 mil. F: 
99987-3704.

Vendo terreno de 580m c/ edificação 
de 3 pisos na rua Duque de Caixas/
Tapera, próx. Escola 8 de Maio, estudo 
parcelar. R$ 400mil. F: 98418-6554.

Vendo chácara de 3,5ha, c/ benfeito-
rias, água e luz, a 6km de Tapera. R$ 
350mil. F: 98418-6554.

Vendo apto c/ 3 quartos (1 suíte), sala, 
cozinha, 2 banheiros, garagem, área 
de serviço e sacada, no Edifício Za-
nette, na Rua José Baggio/Tapera. F: 
99179-4241.

Vendo terreno no Loteamento Cris-
tal em Tapera, 30 mil, 259m². Fone 
99160-4443/Claudio.

Vende-se 11,2 ha de terra, toda la-
voura, s/ benfeitorias, em Lª 3/Ibiru-
bá, 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 5ha, 100% aprov, 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, banheiro, sala 
conjugada e lavanderia. Ótima locali-
zação/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 Lotea-
mento Ney Mattei, próx. Prefeitura de 
Tapera, escritura no nome do compra-
dor. R$ 110 mil. F: 99678-1427/99989-
0355.

4 – Veículos

Vendo Scania 113, ano 93. Tratar fone 
991440-7001.

Fiesta 98, vidro elétrico, 91 mil km, 4 
portas, R$ 7.000. Fone 99170-6011.

Vendo ou troco Gol G4, 2013, 2P/Ta-
pera. F: 99921-9877.

Compro carroceria para caminhão 
Ford F-11.000, contato com Evandro 
fone 99157-4321.

Siena 98/99, bordo, bom estado; e 
Ka 2015, modelo novo, estud o troca. 
Valor Fipe ou Fipe x Fipe. F: 98418-
6554.

Vendo carretinha p/ dois cavalos, 
nova, valor a combinar. F: 98418-
6554.

Vendo moto XRZ 200910, R$ 8 mil, 
IVA 2018 pago. Aceito metade de en-
trada e o restante na safra. Desconto 
à vista. Fone 55-99149-0977.

Citroen Xsaara Picasso 2004, 2.0 
16V, fone 99127-7888/Alexandre. 
Aceito carro de menor valor.

Camionete Honda CRV 2009, com-
pleta, 4WD, teto solar, central multi-
mídia, câmera de ré, ar gelando, fone 
99160-4443/Claudio.

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.

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

5 – Diversos

Vendo roupas infantis de menino e 
bolsa maternidade (ótimo estado). RN 
e PMG. Fone 99155-2885.

Vendo GPS Garmin Nuvi 2580, R$ 
200. Fone 99206-9431.

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 c/ 2,10m de 
barramento, marca Inor. Tratar com 
Marcos pelo fone 99151-5103.

Máquina de costura reta Olímpia mod. 
Luxo, 220V, revisada, acompanha cai-
xa inferior de madeira. Costura reta 
c/ regulagem de altura 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.

6 – Casa & Móveis

Vendo rack p/ sala, em MDF, c/ 135 cm 
de largura por 38 cm de comprimento 
e 50 cm de altura. F: (54) 99210-5504.

Vendo 2 banquetas em madeira, c/ 70 
cm de altura. F: (54) 99210-5504.

Vende-se poltrona, tipo poltrona de 
papai, seminova, R$ 180. F: 99925-
7898/3385-1238.

Faço faxinas, tenho disponibilidade 
para meio turno, horário a combinar/
Tapera. F: 99222-9061.

Procuro emprego como diarista, faço 
faxinas, horário a combinar/Tapera. F: 
99147-9531.

Procuro trabalho em lavoura ou gran-
ja. F: 99944-3081.

Procuro emprego como doméstica ou 
como cuidadora de idosos, turno inte-
gral. Possuo experiência. F: 99207-
4324/99688-4858.

7 – Oferta & Trabalho

Procuro serviço como empregada do-
méstica para meio turno. Fone 99606-
2749 ou 99107-2465.

Procuro serviço como doméstica, 
pelo turno da tarde. F: 99238-3967.

Ofereço-me para trabalhar como 
babá e faxineira em tempo integral. 
Tenho disponibilidade de horários. F: 
(55) 99875-5870.

Ofereço-me para trabalhar como mo-
torista de caminhão ou para cuidar de 
lavoura na região. F: 99916-0562.

Recolho jornais usados. F: 3385-1149.

Procuro trabalho como pedreiro, pin-
tor ou cuidador de chiqueirão de por-
co. Fone 99172-2465.

Casal com filho de 16 anos procura 
serviço em tambo de leite. Fone 51-
99786-8469.

Procuro serviço como aux. Restau-
rante, cozinha, cuidadora de idosos 
ou babá. Fone 99189-5795.

Procuro serviço p/ cuidar de chácara, 
chiqueirão ou fazenda. F: 99150-0456 
ou 99198-3986.

Procuro serviço como babá ou cuida-
dora de idosos. Fone 99198-3986.

Procuro serviço em tambo de leite 
ou chiqueirão. Fones 99115-6451 ou 
99203-3204.

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

Faço fretes, mudanças, entregas. 
Solicite orçamento e disponibilidade. 
Tratar com Sérgio, (54) 3324-3193 e 
99959-1404.

Procuro emprego como babá ou cui-
dadora de idosos, turno integral. F: 
99657-4171.

Procuro serviço como cuidadora de 
idosos, o dia todo. F: 99927-9839.

Procuro emprego em granjas, cuida-
dora de idosos. F: 99131-8337.

Ofereço-me para trabalhar como cui-
dadora de idosos, possuo experiên-
cia. F: 99194-0595.

Procuro emprego como cuidadora de 
idosos, Tapera e região. F: 99100-
9038.

Procuro emprego como doméstica, 
em Tapera. F: 99179-9369.

Procuro emprego como cuidadora de 
idosos, tenho experiência e ótimas 
referências. Fones 99110-9360 ou 
99192-8120.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de 

Quinze de Novembro

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara de Vereadores 

de Quinze de Novembro

Proclamas de Tapera
Juízo de Casamento

Edital nº 3.326

LUIZ EDUARDO RIVA NICOLINI, Oficial Desig-
nado do Registro Civil das Pessoas Naturais do Município e 
Comarca de Tapera/RS, faz saber que pretendem casar-se:

VANDERLEI SIMON, brasileiro, natural de Tapera RS, sol-
teiro, agricultor, residente e domiciliado à Rua Antônio Libório 
Bervian, nº 490, apto. 501, Bairro Progresso, nesta cidade de 
Tapera RS, e CLÁUDIA APARECIDA ANTUNES VIEIRA, bra-
sileira, natural de Tapera RS, solteira, técnica em enfermagem, 
residente e domiciliada à Rua Antônio Libório Bervian, nº 490, 
apto. 501, Bairro Progresso, nesta cidade de Tapera RS.

Quem souber de algum impedimento, 
que acuse-o na forma da Lei.

Tapera/RS, 9 de fevereiro de 2018.

Luiz Eduardo Riva Nicolini

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Tapera

Aviso de Edital de Licitações

Chamada Pública nº 002/2018

O Município de Tapera, sito à Av. Presidente Tancredo Neves, nº 965, torna 
público a CHAMADA PÚBLICA, autorizado no Processo Licitatório nº 284/2018, 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural, para aten-
dimento ao programa nacional de alimentação escolar, para o ano 2017, regi-
do pela Lei Federal nº 11.947/2009, pela Resolução/CD/FNDE nº 038/2009 e 
legislação pertinente. Receberá os envelopes contendo a documentação e a 
proposta até às 8 horas do dia 12 de março de 2018, no Setor de Licitações em 
ato público, quando será dado início à Chamada Pública. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone nº (54) 3385-3300, pelo e-mail licitaco-
es@tapera.rs.gov.br ou no site www.tapera.rs.gov.br.

Tapera (RS), 16 de fevereiro de 2018.

VOLMAR HELMUT KUHN - Prefeito Municipal

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

O presidente do conselho de administração Sr. Osmar Redin em 
exercício da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS LI-
BERAIS DO BRASIL LTDA em cumprimento das disposições estatutárias 
e pelos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 22º do Estatuto Social 
CONVOCA a todos os seus associados, para a Assembleia Geral Ordinária 
que se realizará no auditório da ESCOOP, na Rua Berlim, n° 409, Bairro São 
Geraldo, na Cidade de Porto Alegre/ RS no dia 28 de Fevereiro de 2018 (vin-
te e oito de fevereiro de dois mil e dezoito), às 13h em primeira chamada com 
a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 14h em segunda chama-
da com a presença da metade mais um dos associados e às 15h em terceira 
e última chamada com a presença de 50 (cinquenta) associados presentes 
e/ou representados; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de Contas do período de 2017 
a. Relatório de gestão
b. Balanço Geral;
c. Parecer do Conselho Fiscal;
d. Demonstrativo das Sobras/Perdas

2) Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas;
3) Eleição e Posse do Conselho Fiscal;
4) Eleição e Posse dos Membros do Conselho Administrativo;
5) Fixação de honorários da diretoria;
6) Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 16 de Fevereiro de 2018.
Osmar Redin

Presidente do Conselho de Administração

NOTAS: Para efeito de verificação de quórum, considera-se nº 438 
associados ativos nesta data.

Cooperativa de Trabalho dos 

Profissionais Liberais do Brasil Ltda
CNPJ – 02.929.157/0001-21

NIRE - 43400079220

Edital de Convocação

A Patroa do CTG Rancho dos Tropeiros Renata da Rosa Iung, 
CPF 003.989.590-48 com sede na Rua Carlos Krammes, nº 216, 
nesta cidade de Ibirubá RS, no uso das atribuições legais e estatu-
tárias, CONVOCA os associados para Assembleia Geral Ordinária 
dia 15 de março de 2018, no endereço acima citado, em primeira 
convocação às 19h30min, com presença da metade e mais um dos 
associados; e em segunda convocação às 20h, com a presença de 
qualquer número de associados, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:

1) Prestação de contas do exercício 2017/2018;
2) Eleição e posse da nova Patronagem 2018/2019;
3) Assuntos Gerais.

Ibirubá (RS), 15 de fevereiro de 2018.
Renata da Rosa Iung - Patroa

Procuro serviço como pintor. Fone 
99265-2554/Anderson.

Casal procura emprego em Chapada, 
tambo de leite ou suinocultura. Fone 
99114-7306 ou 99690-7224.

Procuro serviço como babá, cuida-
dora de idosos ou doméstica. Fone 
99189-5795.

Procuro serviços gerais na área de 
faxinas, doméstica, cuidadora de 
idosos, tenho referências. F: 99149-
9628.

Procuro serviço em tambo de lei-
te, chiqueirão, granja, chácara. F: 
99192-4424.

Disponibilizo-me para serviços ge-
rais, integral ou meio turno. Tenho 
referências. F: 99177-8653.

Procuro emprego, serviços gerais. F: 
99193-0165.

Procuro emprego como babá. Com 

experiência. F: 99177-8653

Casal c/ experiência procura trabalho 
em tampo de leite p/ Tapera e região. 
F: 99120-8002.

Procuro emprego em tambo de leite 
ou em lavouras de Tapera. F: 99126-
8600.

Procuro trabalho como acompanhan-
te de pessoa idosa ou como diarista 
em Tapera. F: 99224-1841 c/ Lenir.

Procuro serviço em lavoura, chácara 
ou granja em Tapera e região. Expe-
riência com tratores e demais maqui-
nários. F: 99153-8630 c/ Valdir.

Fabiane procura trabalho como dia-
rista ou em faxinas em turno integral, 
em Ibirubá. F: 99180-2623.

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

Extrato de Aditivo

A Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de Novembro 
RS torna público que celebrou o seguinte termo aditivo a contrato 
já celebrado:

Pregão Presencial PP 05/2016

Objeto: Contratação de empresa jornalística para divulgação 
das atividades do Poder Legislativo Municipal.

Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de 
Novembro - RS

Contratado: JL Publicidades Ltda.

Segundo Termo Aditivo

Nova Vigência: Prorrogação do contrato até 14/02/2019.

Novo Preço: R$ 269,02 (duzentos e sessenta e nove reais e 
dois centavos) por cada inserção publicada.

Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Quinze de Novembro (RS), 14 de fevereiro de 2018
LAIR BLASI - Presidente

Extrato de Licitação

A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS torna 
pública a realização dos seguintes processos licitatórios: 

Leilão – LL01/2018 – Alienação de veículos e equipa-
mentos inservíveis. Abertura: 06/03/2018, às 9h.

Pregão Presencial PP 05/2018 – Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de cessão 
de licenciamento do uso de sistemas de gestão pública, obje-
tivando atender os departamentos da Prefeitura Municipal de 
Quinze de Novembro/RS. Abertura: 07/03/2018, às 9h.

Dispensa de Licitação DL 03/2018

O Município de Quinze de Novembro RS, através da Pre-
feitura Municipal, comunica a HOMOLOGAÇÃO do Processo de 
Dispensa de Licitação DL 03/2018, tendo por objeto a contrata-
ção de Prestação de SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
devidamente autorizado pelo inciso IV do artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/03 e suas alterações posteriores.

Maiores informações e vias completas poderão ser obtidas 
junto a Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, com 
endereço na Rua Gonçalves Dias, nº 875, pelo fone/fax (54) 
3322-1500, pelo site www.quinzedenovembro.rs.gov.br ou pelo 
e-mail planejamento@pm15nov.rs.gov.br.

PAULO ADALBERTO PRANTE

Prefeito Municipal em exercício

Proclamas de Ibirubá
Paulo Roberto Hanel, Oficial do Registro Civil de 

Ibirubá RS, faz saber que se habilitam para casar:

FELIPE BEITUNI ZEILMANN, brasileiro, natural de Ibi-
rubá RS, solteiro, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado 
nesta cidade, e NATANNA PRASS, brasileira, natural de Ibiru-
bá RS, solteira, empresária, residente e domiciliada nesta cidade.

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

Ibirubá RS, 16 de fevereiro de 2018
THEOBALDO JOSÉ GEWEHR

Oficial Substituto do Registro Civil
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Foram realizados os seguin-
tes trabalhos:

• Construção de ponte, pró-
ximo a propriedade de Gustavo 
Dressler;

• Roçada lateral na Localida-
de do Butiá;

• Patrolamento na Localida-
de de Linha Jacui.

Informativo da Prefeitura de Quinze de Novembro

Uma comitiva de lideranças de Santa 
Cruz do Sul esteve em Quinze de Novem-
bro na manhã de sexta-feira (9) para fazer 
convite ofi cial ao prefeito em exercício, 
Paulo Prante, da Expoagro Afubra 2018, 
que acontece nos dias 20, 21 e 22 de mar-
ço no Parque de Exposições em Rincão Del 
Rey, em Rio Pardo.

Na oportunidade, participaram tam-
bém do ato o presidente da Emater, Clair 
Kuhn, o secretário municipal de Agricul-
tura, Laudeno Eickstaedt, e o responsável 
pelo Escritório Municipal da Emater, La-
cide Lui, onde trataram referente a parti-
cipação das Agroindústrias Familiares de 
Quinze de Novembro na respectiva feira.

Comitiva convida Quinze de Novembro 
para a 18ª Expoagro Afubra

Departamento 
de Educação

Nota
Informa que o ano letivo 2018 inicia 

no dia 22 de fevereiro, para a Educação 
Infantil, anos iniciais e fi nais do Ensino 
Fundamental.

Departamento 
de Saúde

O DMS convida todos para a abertura 
dos grupos de hipertensos e diabéticos, a 
realizar-se no Clube 25 de Julho dia 23/2, a 
partir das 13h30min. Na oportunidade será 
entregue medicação para os participantes 
e, após, palestra com o neurologista Rafael 
Agostini Annes.

Departamento de Obras
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A Grandespe Sementes realiza no próximo dia 27, na área experimental                                                                                                                                     
 da empresa, em Linha Arroio Angico/Tapera, seu Dia de Campo de Soja.

A partir das 8h30min, os produtores poderão conferir as novidades para a próxima safra, com apresentação 
de cultivares da soja, lançamentos e novidades em biotecnologia, além da palestra técnica “Construção do 

perfi l de solo para altas produtividades”, com o engenheiro agrônomo e consultor técnico Luiz Eduardo V. Salgado.

Grandespe promoverá 
Dia de Campo de Soja

Sicredi Integração Rota 
das Terras RS teve três 
associados contemplados 
no 3º sorteio da promoção 
Juntos na Rússia com seu 
cartão Sicredi Visa

A promoção Juntos na Rússia com seu car-
tão Sicredi Visa, promovida pelo Sicredi 
e pela Visa, teve a terceira apuração no 

dia 03 de fevereiro, onde foram sorteadas 85 bolas 
ofi ciais Adidas da Copa do Mundo da FIFA Rússia 
2018. A Sicredi Integração Rota das Terras RS teve 
três associados contemplados: Daniel Kussler, da 
agência Ibirubá, Diego Rosolen e João Gustavo Mal-
daner, da agência Tapera. 

A campanha iniciou em dezembro do ano 
passado e vai até 18 de abril de 2018. O período 
de participação do associado na promoção é de 
01/12/2017 até 31/03/2018. Nela, serão sorteados 
mais de dois mil prêmios, como bolas ofi ciais da 
Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018 da Adidas, 
vouchers de compras e pacotes de viagem para ir 
ao evento esportivo, cortesia Visa.

Para participar, é necessário ter o cartão Sicre-
di Visa, pessoa física ou pessoa jurídica, e cadas-
trar-se pelo site www.promocaosicredivisa.com.
br ou pelos telefones 0800 6427161 e 4020 7161. As 
transações na função crédito e débito que acumu-
larem um valor mínimo de R$ 120,00 em compras 
por semana receberão um número da sorte. A ação 
da Visa em parceria com o Sicredi já ocorreu nas 
edições das Copas de 2010 e 2014.

Informativo Sicredi

Taline S./Emater – A colheita do 
milho segue de modo normal na par-
te Norte do Rio Grande do Sul, onde 
as lavouras se encontram em estágio 
mais adiantado. Como um todo, o 
percentual de produto colhido atin-
ge 32% das lavouras plantadas nesta 
safra, fi cando dentro da média para 
o período. De acordo com o infor-
mativo conjuntural divulgado pela 
Emater/RS-Ascar quinta-feira (15), 
na região administrativa de Santa 
Rosa o percentual chega a 72%.

Nessa região, conforme informa-
ções dos técnicos locais, a produti-
vidade média das lavouras sem irri-
gação gira ao redor dos 7 mil kg/ha; 
já as irrigadas alcançam pouco mais 
de 10 mil kg/ha. A leste, na região de 
Ijuí, o percentual é semelhante e os 
rendimentos médios superam os 8 
mil kg/ha.

Tendo em vista a inconstância 
das chuvas ao longo do ciclo dessas 
lavouras, esses rendimentos podem 
ser considerados excelentes. Porém, 

as lavouras situadas ao Sul não de-
verão se aproximar desses patama-
res, infl uenciando de modo negativo 
a média geral para o Estado.

O cenário não é propriamente 
uma novidade para o Estado. Em anos 
anteriores, tal como ocorreu na safra 
2012/2013, situação semelhante foi 
registrada. Ocorre que de lá para cá, 
por razões de conjuntura e condições 
climáticas excepcionais sucessivas, a 
cultura da soja avançou de forma sig-
nifi cativa no sul do Estado.

Estiagem no Sul 
compromete média da 
produtividade no RS

Nota
O Departamento de Agricultura atendeu em 

horário especial até ontem, 16, em função das fé-
rias das funcionárias, mas o atendimento volta ao 
normal a partir do dia 19, segunda-feira.

Quem necessitar emitir uma guia de GTA em al-
gum dos dias em que não haverá atendimento junto 
ao Departamento de Agricultura, poderá fazê-lo na 
Inspetoria Veterinária do município de Ibirubá.

Tratamento Profilático 
da Piolheira Ovina

O Posto da Inspetoria Veterinária e Zootécnica 
de Quinze de Novembro informa aos produtores 
que a realização do Tratamento Profi lático Anual e 
Obrigatório da Piolheira Ovina em todos os ovinos 
da propriedade deve acontecer até 31 de março do 
corrente ano.  

A comprovação do tratamento se dará mediante 
a apresentação de nota fi scal de aquisição dos pro-
dutos, junto ao Posto da Inspetoria (Departamento 
de Agricultura), com quantidade compatível com o 
número de ovinos declarados pelo proprietário. 

A emissão de GTA para movimentação de ovi-
nos somente poderá ser realizada mediante a com-
provação deste tratamento. A responsabilidade 
pela realização do tratamento é do proprietário 
dos animais.

Informações: Daniela Bohrz
Médica Veterinária – CRMV/RS 09570

PVZ Quinze de Novembro – Fone 3322-1052

Informativo da Prefeitura 
de Quinze de Novembro

Departamento de Agricultura


