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Vacinação contra aftosa
Durante esta semana, o Diretor do Departa-

mento de Saúde Animal do Ministério da Agri-
cultura, Guilherme Marques, esteve reunido 
com representantes dos fabricantes da vacina 
contra a aftosa, assim como laboratórios e re-
presentantes do Departamento de Fiscalização 
de Insumos Pecuários, para discutir mudanças 
no programa de vacinação contra a aftosa.

O encontro foi para definir estratégias a fim 
de realizar uma retirada gradual da vacinação a 
partir de 2018. Segundo Marques, em primeiro 
lugar é preciso modificar a vacina, retirando 
o vírus C da composição do produto, que já 
foi totalmente erradicado no país. O Diretor 
explicou ainda que tudo será feito de maneira 
organizada, respeitando a situação sanitária 
dos estados. 

Em abril, o Ministro da Agricultura, Blairo 
Mag g i, irá a nu ncia r o cronog ra ma da mu-
dança da vacina na reunião da Comissão Sul-
-Americana para Luta Contra a Febre Aftosa, 
que acontece no começo do mês na cidade de 
Pirenópolis, em Goiás.

Com o objetivo de aumentar a competitivida-
de da cadeia láctea em nosso estado, o Sindicato 
das Indústrias dos Laticínios do Rio Grande do 
Sul (Sindilat) reuniu-se na última terça-feira 
(14) com representantes de empresas de con-
sultoria especializadas para discutir a possibi-
lidade da abertura de financiamentos e linhas 
de crédito para que produtores de leite possam 
ter mais acesso à compra de maquinários. O 
presidente do Sindilat, Alexandre Guerra apre-
sentou dados da produção gaúcha e destacou 
o crescimento do setor lácteo no estado nos 
últimos anos.

Informamos que ainda há vagas abertas para o 
curso de ‘FERRAGEAMENTO DE EQUÍDEOS’ na 
2º RPMON. A atividade ocorre nos dias 20, 21 e 22 
sob a instrução de Alberto Gazapina. Interessados 
devem entrar em contato com a Secretaria do Sin-
dicato Rural, através do telefone 3242.1204 ou no 
e-mail cursoseeventos@ruraldelivramento.com 

O Sindicato Rural de Livramento está com 
novos contatos de e-mail. Para falar com o 
atendimento ao público o endereço é: atendi-
mento@ruraldelivramento.com. Para obter 
informações sobre cursos e eventos promo-
vidos pelo Sindicato Rural: cursoseeventos@
ruraldelivramento.com. E, caso tenha alguma 
crítica ou sugestão, pode contatar o Gerente 
Executivo através do e-mail gerencia@rural-
delivramento.com. 

Rural
S I N D I C A T O 

POSTO MELO

redacao@jornalaplateia.com

ITALIANA

SEMENTES

Prefeitura de Sant’Ana do Livramento
Cidade Símbolo de Integração do Mercosul

Secretaria Municipal de Administração – 
Diretoria de Serviços de Pessoal

Edital nº. 04/2017
DSP/SMA – Processo Seletivo Simplificado – Secretaria 

Municipal de Educação.

Retifica termos do Edital n.º 03/2017, divulga a “Classifica-
ção Final” dos candidatos aos cargos de “Professor de Anos 
Finais – Técnicas Agrícolas”, e dá outras providências relativas 
aos “Recursos” ao Processo Seletivo Simplificado da Secretaria 
Municipal de Educação 2017 – Quadro dos Cargos do Magis-
tério.

 O Prefeito de Sant’Ana do Livramento/RS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Constituição Federal, a Lei Orgâ-
nica do Município, a Lei Municipal que regulamenta a contrata-
ção mediante vínculo administrativo nesta Prefeitura, o Edital 
n.º 01/2017, e as Leis Municipais especificadas no “Anexo I” do 
Edital n.º 01/2017, RETIFICA termos do Edital n.º 03/2017, tor-
na público, para conhecimento dos candidatos, a “classificação 
final” dos candidatos aos cargos de “Professor de Anos Finais – 
Técnicas Agrícolas”, e dá outras providências, conforme segue, 
relativas ao Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Mu-
nicipal de Educação 2017 – Quadro dos Cargos do Magistério 
Público Municipal:

1 – Em vista da regular tramitação dos pedidos de “Revisão 
de Grade de Atribuição de Pontuação”, e de “Recursos” às clas-
sificações “parcial” e “final” dos candidatos concorrentes aos 
cargos do Quadro do Magistério (“Professor de anos Iniciais”, 
“Professor de Anos Finais – Disciplinas”, “Educador Especial”, e 
“Pedagogo”), fica retificada a ordem de “classificação final” dos 
seguintes cargos: a) “Professor de Anos Inicias”, e b) “Educador 
Especial”, para fins de atendimento e enquadramento dos “pe-
didos de revisão” e de “recurso” que tenham sido deferidos pela 
Comissão, passando as listagens definitivas e as “Classifica-
ções Finais” definitivas a serem aquelas presentes na Diretoria 
de Serviços de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sant’Ana do 
Livramento, onde estarão à disposição dos candidatos a esses 
dois cargos para eventual consulta, seguindo-se estritamente 
essa ordem de classificação para fins de contratação;

2 – Fica divulgada, conforme “Planilha de Resultado Final” 
em anexo, a “Classificação Final” dos candidatos aos cargos 
de “Professor de Anos Finais – Técnicas Agrícolas”, que, por 
erro da edição do jornal A Plateia, não foi publicada no dia 
13/02/2017 juntamente aos demais cargos de “Professor de 
Anos Finais – Disciplinas”, e quando foi repetida pela edição a 
publicação dos “Professores de Matemática”;

3 - Fica aberto prazo, das 7:30 às 13 horas do dia 20/02/2017, 
para que os candidatos que interpuseram “Recurso” median-
te Processo Administrativo encaminhado através do Setor de 
Protocolo da Prefeitura  aos resultados do Processo Seletivo 
Simplificado S.M.E. 2017, e que tiveram seus pedidos “indefe-
ridos” pela Comissão Organizadora, encaminharem ao Prefei-
to Municipal o pedido de “Apreciação em última Instância” de 
suas contestações, o que deverá ser feito mediante simples 
requerimento de próprio punho nos mesmos autos do respecti-
vo Processo Administrativo, que se encontra à disposição dos 
seguintes candidatos junto à Secretaria Municipal de Educação, 
situada à Rua dos Andradas, n.º 660, último andar:

- Processo n.º 864/2017 – Carlos Augusto Larruscaim Ribei-
ro;

- Processo n.º 880/2017 – Elisabeth Rejane Meyer Hermann;
- Processo n.º 1303/2017 – Vânia Trindade Pires.

Sant’Ana do Livramento, 17 de fevereiro de 2017.

SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                  
LISTA CLASSIFICATÓRIA                                                                                               

(PROFESSOR DE ANOS FINAIS - 
TÉCNICAS AGRÍCOLAS)

NOME DOS CANDIDATOS CLASSIFICAÇÃO

Helena Gonçalves da Silva         1º
Mario Cezar Almeida Lopes          2º
Edson Peres Machado          3º
Ana Paula de Menezes Martins         4º
Naira Maria Dutra Martins Benia         5º
Marta Roncai Lopes          6º
Danielle Nogueira Muñoz          7º

Sindilat discute financiamentos

Cursos a serem realizados

Sindicato - novos contatos


