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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
SISPREM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 01/2017 
PROCESSO Nº 2600/2017
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços 
que forneça software, suporte técnico e manutenção do siste-
ma, para atender a área de cálculo e enquadramento legal de 
aposentadorias e pensões, conforme especificações mínimas 
constantes no Anexo I do instrumento convocatório; Emissão 
de CTC – Certidão de Tempo de Contribuição; Treinamento, 
instalação e consultas.
Data da abertura dos envelopes: 27 (vinte e sete) de julho de 
2017 as 09:00 h.
Local: Sede do SISPREM em Sant’Ana do Livramento, sito à 
Rua Duque de Caxias nº 1644, Centro.
Informações: SISPREM. Fone 55-3241-2-1966 / 3241-5074
E-mail: sisprem.licitacoes@hotmail.com
Carta Convite na íntegra no site do SISPREM
www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br

Sant’Ana do Livramento, 21 de julho de 2017.
MULCY TORRES DA SILVA

Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento
Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria de Saúde está selecionando estagiários para o 
programa Primeira Infância Melhor – PIM. O programa tem a 
finalidade de promover o desenvolvimento integral da crian-
ça desde a gestação até cinco anos e onze meses de idade, 
com ênfase na faixa etária de zero a três anos. Os candidatos 
devem estar estudando nas áreas da educação ou da saúde, 
será realizado além da contratação, cadastro reserva pelo pe-
ríodo de 01 ano.
Os interessados deverão entregar os curriculum vitae pesso-
almente no endereço Rua dos Andradas n° 1157, sede do PIM, 
até o dia 05 de agosto do corrente ano, no horário das 08 horas 
às 14 horas, de segunda à sexta-feira. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone 55 3968-1023

Sant’Ana do livramento 21 de Julho de 2017
Sérgio Luis Aragón

Secretário Municipal de Saúde

Geral
Matias Moura - matiasmoura@jornalaplateia.com

Co m  u m 
a u t ê n t i c o 
sotaque de 
f r o n t e i r a , 

e u m toque ca racter ís-
t ico na su a “cord iona” 
de botão Leonel Gomez 
chega há quase 30 anos 
de carreira musical, mui-
to s  dele s  p elo s  p a lc o s 
dos festivais nativ istas 
onde conquistou vários 
prêmios. Natural de Li-
v ra mento, Lelé como é 
conhecido pelos amigos 

e no meio mu sic a l  co -
meçou sua carreira pro-
f issional como gaiteiro 
acompa n ha ndo impor-
ta ntes nomes da músi-
c a g aúch a , e g r av a ndo 
discos emblemáticos do 
nativismo como é o caso 
d a s  p a r t ic ip a ç õ e s  no s 
C D s  d e  L u i z  M a r e n c o 
com que m a nté m u m a 
estreita amizade até os 
dias de hoje.

A s u a h i s tór i a mu si-
ca l começa aos 16 a nos 

Leonel Gomez “Fronteiriando” Cantor e acordeonista
possui quase 30 anos de carreira na

música regional gaúcha (Foto: Matias Moura/AP)

Leonel Gomez recebeu a reportagem do Jornal A Plateia
em sua chácara (Foto: Matias Moura/AP)

Com quase 30 anos de carreira 
na música regional gaúcha o 

acordeonista recebeu a reportagem 
do Jornal A Plateia para falar sobre a 
sua trajetória e o novo CD que chega 

ao mercado 

de idade qua ndo teve o 
primeiro contato com a 
g a ita . “Hoje estou com 
5 5  a n o s ,  m a s  c o m e c e i 
a toca r g a ita t in ha u ns 
16 anos. Comecei tarde. 
Não conhecia gaita, mas, 
escutava as músicas pelo 

rádio, aí a minha mãe dis-
se que o irmão dela tinha 
uma cordiona e levaram 
pra mim. Como cada um 
lá em casa sabia um pou-
co e meu pa i sabia u ns 
f loreios fui aprendendo. 
Naquela época não tinha 

Errata - IX Conferência Municipal de Assis-
tência Social

 Diferentemente do que foi publicado na pági-
na 05 da edição de sexta-feira (21), a IX Confe-
rência Municipal de Assistência Social, foi voltada 
ao debate do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) e não do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Durante dois dias, o evento discutiu a política de 
assistência social, elaborando propostas para o 
município, o Estado e a União. A Conferência reu-
niu entidades de assistência social, trabalhadores 
do Sistema Único de Assistência Social de diver-
sas áreas, representantes da União das Associa-
ções de Moradores de Sant’Ana do Livramento 
(UNAMOS), da zona rural e usuários dos Centros 
de Referência da Assistência Social.
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Geral
redacao@jornalaplateia.com

SANT’ANA DO LIVRAMENTO
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL

Vara do Trabalho de Sant’Ana do Livramento-RS.

Data: 10 de agosto 2017 - às 14 horas. Local: Depósito Público - Rua 13 de Maio nº1400 – 
Sant’Ana do Livramento- RS.
01-Pr.nº0000790-34.2011.5.04.0851, PARTES: Jairo Torres Mendonça x L.V de Brito Filho 
(Churrascaria e Restaurante D’Italy). OBJETO: *12 mesas de madeira, 1,80m x 60cm, avaliadas 
cada uma em R$200,00 (duzentos reais).*2 mesas de madeira, 3m x 60cm, avaliadas cada uma 
em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). *82 cadeiras de madeira, usadas, em regular estado, 
avaliadas cada uma em R$30,00 (trinta reais). Depositário: Laudelino Vieira de Brito Filho. Loca-
lização: Av. Tamandaré, nº2424, nesta cidade. 02-Pr.nº0000375-46.2014.5.04.0851, PARTES: 
José Carlos Machado Fagundes x Clube Comercial de Quaraí. OBJETO: *Adutor x Abdutor, 
em excelente estado, avaliado em R$2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais). *Barra 
Guiada, com rolamento em ótimo estado, avaliado em R$2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta 
reais). *Elíptico, em ótimo estado, avaliado em R$3.000,00 (três mil reais). *Extensor em ótimo 
estado, avaliado em R$2.100,00 (dois mil e cem reais). *Flexor em ótimo estado s/uso, avaliado 
em R$2.040,00 (dois mil e quarenta reais). *Leg Press 45º em ótimo estado s/uso, avaliado em 
R$2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais). *Peitoral Dorsal, em ótimo estado, avaliado em 
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). *Puxada Baixa em ótimo estado s/uso, avaliado em 
R$2.124,00 (dois mil cento e vinte e quatro reais). *Puxada Alta, em ótimo estado s/uso, avaliado 
em R$2.124,00 (dois mil cento e vinte e quatro reais). Os aparelhos não foram usados. Deposi-
tário: José Luis Meira Vieira. Localização: rua João Batista de Castilho, nº234, Quarai. 03-Pr.
nº0019300-57.1995.5.04.0851, PARTES: Waldir Tamara Barreto x Dionisio Cardoso da Silva. 
OBJETO: Somente a área de 20 hectares de uma fração de campo, dentro de maior área, sem 
benfeitorias, situada no Quaraí-Mirim, lugar denominado “Jarau”, com extensão de 174,28hecta-
res, com as seguintes confrontações: Norte, com João Carlos Olímpio Giudice e Hugo Eduardo 
Giúdice Paz; Sul, com campos do outorgante vendedor; Leste, com Renato Ávila Albornoz; e, 
ao Oeste, com a estrada que liga Quaraí com a BR-290, matricula nº2.493, avaliado o hectare 
em R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais). OBS.: Conforme R-32/2.493 a área penhorada e 
acima descrita trata-se de parte ideal, dentro da área total, sem aramado e sem benfeitorias, de-
vendo ser feita a medição para sua localização. Depositário: o reclamado. Localização: Quarai 
Mirim, lugar denominado Jarau. 04-Pr.nº0000396-27.2011.5.04.0851, PARTES: União (Fazenda 
Nacional) x Mostra Modas Promoções e Eventos Ltda. OBJETO: Todo o imóvel constante da 
matricula nº20077, onde está descrito: um terreno, situado nos subúrbios desta cidade, na Vila 
Palomas, designado pelo nº09 do mapa, medindo 51m de frente para uma rua sem denomina-
ção, por 70m de frente a fundos, perfazendo a área total de 4.729m², contendo um prédio de 
alvenaria, designado pelo nº360. Área penhorada e acima descrita trata-se do terreno com uma 
casa de alvenaria, composta de um salão, próprio para negócio, aproximadamente 12m x 8m e 
mais 6 peças (sala, quartos e cozinha). Imóvel encontra-se abandonado e em péssimo estado 
de conservação, com portas e janelas quebradas, estando entregue à ação do tempo, reava-
liado em R$20.000,00 (vinte mil reais). ÔNUS: cfe R-5/20.077 hipoteca para o Estado do RS. 
Cfe R-6/20.077 penhora para a União-Fazenda nacional. Cfe Av-7/20.077 existência de ação 
no Pr.025/1130001593-1.Cfe Av-8/20.077  indisponibilidade de bens no Pr.025/1090000240-9. 
05-Pr.nº0056700-42.1994.5.04.0851, PARTES: Giulio Pacine Palma x Sucessores de Jacobo 
Deicu Blejer. OBJETO: Um terreno de forma irregular, situado nesta cidade no lugar denominado 
Carolina (Parada Armour), limitando ao Norte com a área 05 da proprietária, numa linha de dois 
segmentos delimitados pelo Arroio Carolina, de direção Noroeste-Sudeste e com a extensão 
de 100m e 35m até o limite Leste; ao Leste limita com a Av. Camilo Alves Gisler numa linha de 
direção Norte-Sul com a extensão de 275m até o limite Sul; ao Sul limita com a Av. Camila Alves 
Gisler e a área nº04 da proprietária, num ponto de encontro de convergência das linhas de limite 
Leste e Oeste; ao Oeste limita com a área nº04 da proprietária, numa linha de 4 segmentos: de 
60m, 55m e 210m até atingir o limite inicial ao Norte, num total de 23.801,25m², designado pelo 
nº06 do mapa, matricula nº16.546 do CRI de Santana do Livramento, avaliado em R$700.000,00 
(setecentos mil reias). ÔNUS: cfe R-6/16.546 penhora para João Derli F. Carvalho. Cfes R-7; 
R-10; R-11 e R-12/16.546 penhoras para o Estado do RS. Cfe R-9/16.546 arresto para o Estado 
do RS. Cfe R-14/16.546 penhora para o reclamante. Cfe Av-15/16.546 indisponibilidade de bens 
no Pr.025/1060003905-6. 06-Pr.nº0045800-19.2002.5.04.0851, PARTES: Sergio Velasques do 
Espírito Santo x Peres Vaz & Guedes Administradora de Jogos Ltda; A/C Iara Guedes e outros 
(3). OBJETO: 25% parte ideal de um terreno situado nesta cidade, no lugar denominado Jardim 
Residencial 300, designado pelo nº13 da quadra “A”, medindo 10m de frente para a rua “A”, por 
30m de frente a fundos em ambos os lados e nos fundos com a mesma metragem da frente, 
lindando na frente com a mencionada rua de um lado com o lote 12 e do outro lado com o lote 
14, ambos de propriedade de Hilmi Husein Abdullah e nos fundos linda com propriedade de 
Benevenuto e José Nunes Macedo, com a área total de 300m², matricula nº06.277 do CRI de 
Santana do Livramento, avaliada a parte penhorada (25%) pertencente a Iara Peres Vaz Guedes 
em R$6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais). ÔNUS: cfe R-9/06.277 penhora para Luiza 
Toledo de Souza. Cfe R-12/06.277 penhora para INSS. Cfe Av-13/06277 indisponibilidade no Pr. 
2003.71.06.002458-0. Cfe R-15/06.277 penhora para União-Faz Nacional. Cfe R-17/06.277 pe-
nhora para o reclamante.  Luiz Fernando Moraes da Cruz, leiloeiro designado pelo(a) MM. Sr(a). 
Dr(a)., Juiz(a) da Vara do Trabalho de Sant’Ana do Livramento– RS, venderá em Leilão Público 
Judicial, na data de 10 de agosto de 2017, os bens acima descritos. Caso não haja licitantes para 
a data estabelecida, os bens irão novamente à leilão dia 24 de agosto de 2017, no mesmo local 
e hora. INTIMAÇÃO: os devedores caso não encontrados para cientificações pessoais ficam por 
este intimados. Sinal no ato, de 25% mais comissão do leiloeiro no percentual de 6% para bens 
imóveis e 10% bens móveis.

Luiz Fernando Mores da Cruz - Telefones (55) 3241-3401 e 984031919 – SANT’ANA DO 
LIVRAMENTO-RS.

www.santamarialeiloes.com.br

Geral
redacao@jornalaplateia.com

Victor Hugo eternizado na Acil
Na manhã deste sábado, 

às 11h, acontece na Sala de 
Reuniões da Associação 
Comercial e Industrial de 
Livramento (Acil), 5º an-
dar, homenagem a Victor 
Hugo Fialho (in memo-

riam), que foi presidente 
da Acil.

A Sala de Reuniões será 
batizada com seu nome, 
eternizando a doação de 
Victor Hugo à entidade 
empresarial.

Lojas Francas
Em 26 de julho ocorrerá curso intensivo de importação
A diretoria da Associa-

ção Comercial e Industrial 
de Livramento promoveu 
na noite de quinta-feira 
uma palestra sobre Lojas 
Francas, tendo como pa-
lestrante o administrador 
e especialista em comércio 
exterior Oscar Bentancur.

O tema, de grande im-
portância para a Fronteira, 
fruto da aprovação da Lei 
12.723/2012,  que criou as 
lojas francas em cidades 
gêmeas de fronteira, foi 
abordado  de forma a dar 
ao público  presente uma 
cronolog ia do assu nto, 
desde a aprovação da Lei 
até a atualidade, quando 
se ag uarda,com g rande 
expectativa a liberação do 
software da Receita Federal 
e as normas para funciona-
mento.

O Presidente da ACIL 
Jairo Zamberlan acredi-
ta na positividade desta 

oportunidade de geração de 
emprego e de uma melhoria 
na condição do comércio 
local e começa a pensar, 
junto com a entidade, em 
formas de preparar, tanto 
os empresários, quanto os 
funcionários para essa nova 
realidade que se aproxima. 
Jairo ainda salienta que 
a realização deste evento 
é possível, porque, desde 
2009, as entidades unidas 
ACIL, CDL e SINDILO-
JAS não mediram esfor-
ços para realizar pressão 
e peregrinar pelas cidades 

que são beneficiadas, pela 
Assembléia Legislativa e,  
principalmente, na Câmara 
e Senado Federal por di-
versas vezes, participando 
de audiências e inclusive 
votações.

“Estamos dando con-
tinuidade a este profícuo 
trabalho”, diz o Presidente. 

Nessa linha de propaga-
ção de conhecimento sobre 
o assunto, Oscar Bentancur 
estará realizando um curso 
intensivo de importação no 
dia 26 de julho de 2017, com 
duração de oito horas.

Oscar palestrou para bom público na Acil (Foto: Divulgação/AP)


