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ANUNCIE GRATUITAMENTE!

1 – Lavoura
Vendo colheitadeira MF 5650, ano 87, 
série 300.000, cabine c/ AC, 14 pés 
de corte. F: 99178-8800.

Vendo colheitadeira New Holland 
8055, ano 90, 17 pés. F: 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.

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.

Vende-se boizinhos p/ envernar ou 
confinamento. F: 3324-5709.

3 – Imóveis
3.1 – Aluguel

Alugo apto em Porto Alegre, 2 dor-
mitórios (1 suíte), 1 garagem, semi 
mobiliado, no bairro Rio Branco, próx. 
Protásio. F: (51) 99976-4772.

Alugo apto c/ piscina de aquec.solar, 
2 quartos, 2 garagens, sem condomí-
nio, cercado (elétrica + câmeras), Rua 
Presidente Vargas, B.Progresso, 156/
Tapera. F: (54) 99951-2534 ou (55) 
98457-5445.

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.

3.2 – Compra & Venda

Barbada: vende-se terrenos a partir 
de R$ 60 mil com bela vista para a 
cidade de Ibirubá. Contato fones (47) 
99976-9678 ou (54) 99122-8747.

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, es-
tudo 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.

Vendo terreno de 479,11m², no bairro 
Hermany, rua Alfredo Welzel, distante 
32m da esquina c/ a rua General Osó-
rio. F: 99199-7320 ou 99211-1287.

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.

4 – Veículos
Ford Ka, 97, VE, AC, em bom estado. 
Preço a combinar. F: 99175-4469.

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.

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.

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.

7 – Oferta & Trabalho
Ofereço-me para trabalhar em granja 
ou chácara em Tapera e região. Pos-
suo experiência c/ maquinário agríco-
la. F: 99175-4469.

Procuro trabalho em chácara em Ta-
pera e região. Tenho referência e pos-
suo experiência. F: 99162-2581.

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, 
pintor ou cuidador de chiqueirão de 
porco. 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 cháca-
ra, chiqueirão ou fazenda. F: 99150-
0456 ou 99198-3986.

Procuro serviço como babá ou cui-
dadora 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: 

Contratamos:
Técnico Agrícola e Trabalhador 

Rural para morar em São 
Gabriel do Oeste-MS. 

Necessário conhecer de 
máquinas agrícolas fazendo 

a revisão para o plantio e 
colheita de Soja e Milho e 

morar na Propriedade, Salário a 
combinar, Oferecemos Moradia 
e ótimo ambiente de trabalho. 

F: (67) 99969-
3407/99962-1406
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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 
cuidadora de idosos, possuo experi-
ência. 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.

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 como auxiliar de pa-
daria, cozinha, corto grama, auxiliar 
de servente e serviço no interior. F: 
99250-8456.

Homenagem
7º Ano de Falecimento de

JOSÉ CLÁUDIO BACKES

“Lembro-me do passado, não 
com melancolia ou saudade, 
mas com a sabedoria da ma-
turidade, que me faz projetar 

no presente aquilo que, sendo 
belo, não se perdeu”.

A vida nos ensinou a dizer 
adeus às pessoas que ama-
mos, sem tirá-las do nosso 

coração.

20/08/1930
24/02/2011

LUIZ EDUARDO RIVA NICOLINI, Oficial Designado do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Município e Comarca de Tapera/RS, faz saber que pre-
tendem casar:

RENATO FRANCISCONI, brasileiro, natural de Santo Antônio do Sudo-
este (PR), solteiro, autônomo, residente e domiciliado à Rua Tolentina Campos, 
nº 225, Vila Elisa, nesta cidade de Tapera (RS), e JURACÍ LOPES DE OLIVEI-
RA, brasileira, natural de Espumoso (RS), solteira, do lar, residente e domici-
liada à Rua Tolentina Campos, nº 225, Vila Elisa, nesta cidade de Tapera (RS).

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

Tapera (RS), 19 de fevereiro de 2018.
LUIZ EDUARDO RIVA NICOLINI - Designado do Registro Civil

Proclamas de Tapera
Juízo de Casamento

Edital nº 3.327

Foram extraviados 
três Blocos de Notas de 
Produtor Rural Modelo 15 
de propriedade de Fernando 
Nicolodi, residente em Passo 
Bonito, interior de Ibirubá. 
Inscrição estadual número 
0341090689, blocos números 
P161522241, P167460221 e 
P170282411, Localidade Passo 
dos Alemães, Cruz Alta/RS, 
conforme ocorrência registrada 
nº 335/2018.

Ibirubá RS, 21 de fevereiro 
de 2018.

Extravio de 
documento
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Estado do Rio GRandE do sul

Câmara de Vereadores de 
lagoa dos três Cantos

Sessão Extraordinária do dia 22/02/2018.

Projeto de Lei nº 002/2018: Autoriza a contratação temporá-
ria de 01 (um) professor, por excepcional interesse público, para 
atender necessidade emergencial junto à Secretaria Municipal de 
Educação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei nº 003/2018: Cria um Cargo de Professor 22 ho-
ras semanais junto ao quadro de Cargos de Provimento Efetivo do 
quadro do Magistério Público Municipal; altera a tabela constan-
te no Art.30 da Lei Municipal nº 870/11, e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade.

IVAIR LAVALL
Presidente do Legislativo

Estado do Rio GRandE do sul

Prefeitura de tapera
Aviso de Dispensa de Licitação

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Prefeito Municipal 
de Tapera - RS, torna público a Dispensa de Licitação nº 
302/2018, com base nos termos do artigo 24, II, da Lei Federal 
nº 8.666/93, referente contratação de serviços de Publicidade 
em emissora de televisão aberta com sinal regional, com a 
empresa RBS TV.

Gabinete do Prefeito, em 22 de fevereiro de 2018.
VOLMAR HELMUT KUHN - Prefeito Municipal

A comissão mista da Medida 
Provisória 803/17 aprovou 
quarta-feira (21) relató-

rio que prorroga de 28/2 para 30/4 o 
prazo final de adesão ao Programa de 
Regularização Tributária Rural (PRR), 
também chamado de “Refis rural”. O 
prazo atual foi determinado pela cha-
mada Lei do Refis Rural (13.606/18).

O PRR permite o parcelamento, 
com descontos, de débitos de produ-
tores rurais com a contribuição social 
de 2,1% sobre a receita bruta, conheci-
da popularmente como Funrural.

A medida provisória será analisada 
agora, separadamente, na Câmara dos 
Deputados e no Senado. A MP tem va-
lidade até o dia 8 de março.

A prorrogação do prazo por 60 dias 
era uma reivindicação dos produtores 
rurais. Os produtores alegam que o 
prazo da lei do Refis é curto para reu-
nir toda a documentação necessária à 
renegociação dos débitos tributários.

A relatora da MP, senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), destacou ainda que a 
regulamentação do PRR só foi divul-
gada no final de janeiro pela Receita 

Federal, o que reduziu ainda mais 
o tempo para aderir ao programa. 
“O prazo para adesão é um processo 
complexo, que exige muitas guias, 
muito estudo”, afirmou Tebet. Para 
ela, a nova data final é suficiente para 
atender pelo menos “80% dos produ-
tores rurais”.

“Teremos mais 60 dias para que 
os contadores possam entender a 
nova legislação e auxiliar o produ-
tor no que se refere ao pagamento 
parcelado da contribuição”, acres-
centou a senadora.

Aprovada prorrogação
de adesão ao Refis rural

Farsul participa de audiência da Comissão
Os vetos presidenciais à Lei 13.606/2018, que criou o Pro-

grama de Regularização Tributária Rural (PRR), foram criti-
cados terça-feira (20) por senadores e participantes de audi-
ência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
do Senado (CRA). Os vetos presidenciais anularam o perdão de 
algumas multas e encargos sobre as dívidas rurais.

O programa, conhecido como Refis Rural, foi criado com o 
objetivo de facilitar e reduzir o pagamento dos débitos rurais 
em todo o país, mas quando foi à sanção presidencial, no iní-
cio de 2018, foi aprovado com vetos. A nova forma de cobrança 
dos débitos prevista no programa ainda dever ser julgada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o presidente da comissão, senador Ivo Cas-

sol (PP-RO), os vetos à lei e a falta de uma definição jurídica 
tem provocado dúvidas junto aos produtores rurais. “O fato 
é que essa insegurança jurídica tem retardado a adesão dos 
produtores ao programa, o que, somado ao fato de terem sido 
postos vetos à lei, pode acabar inviabilizando a participação 
de boa parte daqueles que poderiam se beneficiar dessa me-
dida”, declarou.

O assessor da Federação de Agricultura do Rio Grande do 
Sul (Farsul), Eduardo Condorelli, criticou na audiência o veto 
presidencial à redução da contribuição previdenciária feita 
por produtores rurais e empresariais. “A redução que foi apli-
cada aos produtores como pessoa física deveria ter sido apli-
cada também aos produtores como pessoa jurídica”, afirmou.
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Convoca a Comunidade de Quinze de Novembro para Audiência 
Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

Paulo Adalberto Prante, Prefeito Municipal em exercício de Quinze 
de Novembro RS, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao 
disposto no parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei Complementar 101, de 04 
de maio de 2000, torna público para o conhecimento dos munícipes de 
Quinze de Novembro o que segue:

1) Fica convocada a comunidade de Quinze de Novembro para 
audiência pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 
3º Quadrimestre do ano de 2017.

2) A Audiência Pública de que trata o item 1, realizar-se-á dia 28 
de fevereiro de 2018 (quarta-feira), às 17 horas, na Câmara de Vere-
adores de Quinze de Novembro, sita à Rua Gonçalves Dias, nº 875 
– centro.

Gabinete do Prefeito, 20 de fevereiro de 2018.

ADENÍLSON LUIS T. FILIMBERTI
Coordenador do Departamento de Finanças

PAULO ADALBERTO PRANTE
Prefeito Municipal em exercício

Extrato de Licitação
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS torna pública, a 

realização dos seguintes processos licitatórios: 

Chamamento Público CP 02/2018 – cadastramento de grupos for-
mais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os 
alunos da Rede Municipal de Ensino. Abertura: 19/03/2018, às 09:00h.

Pregão Presencial PP 06/2018 – Registro de preços para aquisi-
ção de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para Meren-
da Escolar Abertura: 09/03/2018, às 09:00h.

Pregão Presencial PP 07/2018 – Aquisição de material de far-
macológico para o Departamento Municipal de Saúde  Abertura: 
13/03/2018, às 09:00h.

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@pm-
15nov.rs.gov.br.

PAULO ADALBERTO PRANTE
Prefeito Municipal em exercício

Retificação de Edital
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS torna pública a 

retificação do seguinte processo licitatório: 

Leilão LL 01/2018 – Alienação de veículos e equipamentos inserví-
veis. Nova data de Abertura: 15/03/2018, às 09:00h.

Extratos de Ata de Registro de Preços
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, torna público que 

celebrou os seguintes Processos Licitatórios para Registro de Preços:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 04/2018 – Objeto: Registro 

de Preços para aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não 
perecíveis para Merenda Escolar.

EMPRESA: Marleni Guntzel Breitenbach - ME
Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua assinatura em 20/02/2018.

Departamento de Finanças Municipal
Edital nº 001/2018

Estado do Rio GRandE do sul

Prefeitura Municipal de 
Quinze de novembro

CNA promove reunião com 
federações da Região Sul

União Agro Comercial promoveu
seu segundo dia de campo

O presidente Gedeão Perei-
ra e o primeiro vice-pre-
sidente da Farsul, ibiru-

bense Elmar Konrad, participaram 
esta semana de reunião da diretoria 
da Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA) com as federações do 
Paraná (Faep), Santa Catarina (Fa-
esc) e Rio Grande do Sul (Farsul), em 
Florianópolis. Em pauta, assuntos de 
interesse do agronegócio e reivindi-
cações regionais.

O presidente da CNA, João Mar-
tins, prestou homenagem ao pre-
sidente da Farsul, Carlos Sperotto, 
falecido em dezembro, anunciando 
que a sala de reunião do Conselho, na 
sede da confederação, em Brasília, 
levará o seu nome.

O anfitrião da reunião, presidente da Faesc e vice-
-presidente de finanças da CNA, José Zeferino Pedrozo, 

destaca que o encontro permite à direção da CNA apro-
fundar a compreensão sobre as questões relacionadas 
à agricultura dos três Estados.

A segunda edição do Dia de Cam-
po da União Agro Comercial de Ibi-
rubá reuniu centenas de produtores 
dia 16, sexta-feira, na área experi-
mental de Arroio Grande/Selbach, 
bem próxima ao trevo.

O evento iniciou às 14h com am-
pla programação. Os agricultores 
visitaram os estandes das empresas 
expositoras Syngenta, Maximus, 
Pioner, Cropfield e FIDA, que abor-

daram em suas estações diversos 
assuntos: nutrição das plantas, tec-
nologias de aplicação de produtos e 
experimentos comparativos de fun-
gicidas para controle de doenças, 
por exemplo.

Os produtores também acom-
panharam a visitação a mais de 25 
cultivares de soja e puderam conhe-
cer as novidades tecnológicas para o 
aumento de produtividade da lavou-

ra. Naquela noite ocorreu um jantar 
de confraternização, encerrando as 
atividades.

“A União Agro Comercial agra-
dece a toda a sua equipe de colabo-
radores, que não mediram esforços 
para que o evento fosse um suces-
so, e agradece aos agricultores e as 
empresas parceiras que estiveram 
presentes e que apostam e confiam 
sempre na empresa”.


