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Eduquem as crian-
ças, para que não
seja necessário
punir os adultos.

Pitágoras

OSÓRIO - As comemo-
rações da Semana da Pá-
tria iniciaram por volta das
9 horas com a presença
das autoridades munici-
pais, cavalarianos, re-
presentantes da comu-
nidade, sub-prefeitos e
representantes da Liga de
Defesa Nacional.

O fogo Simbólico che-

Acendimento da Pira dá início às
atividades da Semana da Pátria
Ato solene ocorreu na Esplanada das Bandeiras com a presença de autoridades
municipais civis e do Regimento Osório da Cavalaria do Exército

gou à Esplanada das Ban-
deiras conduzido pelo cor-
po de atletas do Núcleo
Municipal da Liga de De-
fesa Nacional oriundo do
Parque Histórico Marechal
Osório.

Foram hasteadas as
bandeiras dos distritos, das
escolas homenageadas e
do Brasil, Estado e do

Município ao som do Hino
Nacional. A banda munici-
pal não se fez presente,
assim como nenhum re-
presentante da Brigada
Militar.

Após a leitura do proto-
colo foi procedido o ato
solene de acendimento da
Pira da Pátria pela escolas
municipais homenageadas

da Borrúcia, E.M.E.F. Ange-
lo Gamba; E.M.E.F. Osvaldo
Bastos e E.M.E.F. José Gari-
baldi e pelo atleta José Vito-
rino Alves Batista.

Logo em seguida foi
entregue o Certificado e
Brasão de Lapela da Liga
de Defesa Nacional a
aluna vencedora do con-
curso alusivo ao tema Es-

tadual da Semana da Pá-
tria, o patrono do Exército
Olavo Bilac.

O desfile cívico militar
está programado para o
domingo (6) pela manhã às
nove horas e que em caso
de mau tempo será realiza-
do no dia 7 no mesmo horá-
rio ou ainda no dia 13 neste
mesmo horário.

Fotos : Alesson Santos/ Momento

A Pira foi acesa pelo atleta homenageado José Vitorino Alves Batista

Momento do hasteamento das bandeiras Fusão dos fogos simbólico e chama crioula

Não há como suspender
bloqueio do RS, diz
ministro da Fazenda

Uso de tablets por
Agentes Comunitários
de Saúde segue
referenciando município

Brigada Militar realiza
prisão por tráfico de drogas
no centro de Tramandaí

Assistência social
promove Mostra de Artes

Título gaúcho de handebol
fica pela  segunda vez com
equipe de Torres
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QUARTA-FEIRA
PREVISÃO DO TEMPO

Sol e aumento de nuvens de manhã.

CIDADE              Mín.  Máx.

TORRES

TRAMANDAÍ

OSÓRIO

CAPÃO DA CANOA

PALMARES DO SUL

120    180

120    180

130    170

120    170

120     180

FASES DA  LUA

MINGUANTE
11/09

NOVA
18/09

CHEIA
04/09

CRESCENTE
25/09

Salário  mínimo Nacional............R$
Salário mínimo Regional

Menor...............R$
Maior................R$

TR 01/09 ..........................
IPCA (IBGE) SETEMBRO2015:.........
IGP-M (FGV) SETEMBRO/2015:.......
IPC (FIPE) SETEMBRO/2015:..........

Poupança...........................01/09

DOLAR
(cotação dia 01/09/2015)
(compra) Comercial...................R$
(venda) Comercial......................R$
(compra)  Paralelo.....................R$
(venda)  Paralelo.......................R$
(compra)  Turismo.....................R$
(venda)  Turismo......................R$

788,00

770,00
837,40

0,0,1077%
1,24%
1,22%
0,77%

0,5169%

...             3,6270
3,6290
3,4800
3,8700
3,4800
3,8700

INDICADOR  ECONÔMICO

Ouro(grama)..............................01/09  R$ 131,50

ArtigoEditorial

Concurso n° 3871- Dia 29.08.2015
proximo sorteio dia 02/09/2015.

Valor Acumulado

R$.1.200.000,00

MEGA-SENA LOTOMANIA

RESULTADOS 

DA LOTERIA fonte: www.caixa.gov.br

LOTOFÁCIL

DUPLA SENA

QUINA

Concurso n° 1737- Dia 29.08.2015
 para o próximo sorteio 02.09.2015

Segundo sorteio 06-07-21-25-28-29
 Primeiro sorteio 13-15-28-35-36-41

Concurso n° 1415- Dia  28.08.2015
Estimativa de Prêmio R$$ 3.600.000,00

Concurso n° 1585- Dia 29.08.2015
ACUMULOU para o próximo sorteio.

 Estimativa de prêmio

R$1.500.000,00
para o proximo concurso.

Concurso n° 1254 Dia 28.08.2015
Estimativa de Prêmio R$1.700.000,00

Para o próximo concurso, a ser
realizado em 08/09/2015

02  03  08  09  11
12  14  15  16  17
18  20  21  22  2304  15  41  66  71

05-08-42-50-51-59
04  09  15  34  41
48  49  51  58  61
63  65  67  74  82
86  90  93  95  99

A  intuição é definida nos dicionários normalmente como “o
conhecimento imediato e claro obtido por uma pessoa,
sem que ela recorra ao processo de raciocínio”. É aquele

tipo de pensamento sobre algo que nos vem à mente de maneira
automática. Mas como é possível usar o processo intuitivo como
uma “ferramenta” a mais para solucionar alguns problemas?

O que você faz quando tem um grande problema ocupando a
sua cabeça o dia inteiro? Qual a sua atitude em relação ao
problema que você já pensou inúmeras vezes e não encontrou
solução? Esse é realmente um momento crítico onde a maioria das
pessoas entra num estado emocional de desânimo ou desespero,
piorando assim ainda mais a capacidade de fazer com que o
cérebro encontre uma solução.

Mas nem todo mundo reage assim. Algumas pessoas quando
chegam no “beco sem saída” em que parece não haver solução,
simplesmente param de pensar no problema, e vão fazer algo que
as deixe tranquilas e relaxadas. Ouvir uma música, tomar um
sorvete, preparar um café ou um chá, dar uma caminhada,
apreciar a natureza, ir à banca ou livraria, ligar para um amigo,
enfim, inúmeras pequenas possibilidades de opção, que não
estejam ligadas ao problema e que permitam desligar o cérebro do
problema, mesmo que momentaneamente.

Mas o que atitudes simples como essas podem trazer de
positivo? Na verdade atitudes dessa natureza mexem com a parte
principal do problema e da solução do problema: o cérebro
humano. Quando insistimos racionalmente na busca de uma
solução, cada vez que não a encontramos ficamos frustrados ou
irritados e isso nos coloca num estado emocional que interfere na
clareza do nosso raciocínio, mesmo parecendo que ainda estamos
bem. Por outro lado, quando esgotamos todas as possibilidades de
encontrarmos racionalmente uma solução, e interrompemos esse
processo para fazer algo que nos deixe descontraídos, isso obriga
a nossa mente a funcionar em outro ritmo.

E se depois de tudo isso, ainda assim a solução para o problema
simplesmente não for encontrada, então chegamos uma magnífi-
ca conclusão já ensinada pelo Dalai Lama Tenzin Gyatsu: “porque
se preocupar com esse problema? Ele não tem solução mesmo!”
Mas não se iluda, certifique-se de que isso realmente é verdade.
Agindo assim, certamente você terá aumentado a sua capacidade
de solucionar problemas e saberá reconhecer quando um deles
realmente for insolúvel.

Intuição para problemas

Como economizar
em tempos de crise

Não é novidade pra ninguém, muito menos
para o governo, que vivemos um período
de recessão forte que atinge em cheio e

de forma muito negativa todos os brasileiros.
 Não sabemos quanto tempo vai durar, mas é

fato que esse atual momento da economia brasi-
leira vai mudar. A grave crise política que o país
enfrenta juntou-se ao momento de instabilidade
econômica, e criou um cenário muito difícil para
todos. Como ocorre no ciclo na vida, a economia
ora vai bem, ora vai mal. É ingenuidade achar
que a economia vai sempre ser positiva. Isso não
é uma expectativa aceitável, e na vida, quando
temos expectativas irreais, quase sempre sofre-
mos depois.

 Alguns cuidados já são tomados por grande
parte das pessoas: controle maior das despesas
do dia a dia, cancelamento de cartões de crédito,
redução de custos, venda de bens, pagamento de
dívidas, etc.

 O grande problema porém, é que nos encon-
tramos numa fase cheia de “eventos negativos”
simultâneos, como demissões em massa, redu-
ção de novas vagas de trabalho e aumento de
preços superiores ao reajuste dos salários.

 É comum a ocorrência eventual de “eventos
negativos” ao longo de uma vida. Porém,  estar
fragilizado por um longo período expõe a popu-
lação a ser vítima de “eventos negativos simultâ-
neos”. E isso pode ser catastrófico para as

famílias, em especial, para aquelas que não se
prepararam para esses momentos econômicos difí-
ceis.

 Daí a importância de se ter a “reserva de
emergência”. Na bonança, poucas pessoas dão
valor para isso, só que o mundo é cíclico. Uma hora
tudo vai bem, outra hora as coisas vão mal. Neste
momento de recessão, quem construiu uma “reser-
va de emergência” paulatinamente nos últimos
anos, também terá dificuldades, sim, mas com essa
condição poderá dar mais serenidade para toda a
família, até que a economia retome seu caminho
habitual.

 Por fim, para os que não tem a “reserva de
emergência”, restam as medidas mais duras, como
cortar drasticamente despesas, vender o que não
é útil, reduzir temporariamente o padrão de vida,
fazer portabilidade de dívidas entre instituições
financeiras buscando reduzir os juros, usar a cria-
tividade para não gastar e reduzir, se possível, os
empréstimos ou, pelo menos, pagá-los no venci-
mento (evitando-se as multas).

 Leia mais sobre educação financeira e incenti-
ve todos os membros de sua família à cooperarem
com o objetivo comum de superarem o momento
ruim econômico. Com a ajuda de toda família,
passar por esse momento difícil será menos penoso.
E depois, quando tempos melhores voltarem, a
família poderá retomar as metas e buscar até novos
sonhos a serem alcançados.

                                                                                     Lélio Braga Calhau 
                                                                    É Promotor de Justiça de defesa
                                                   do consumidor do Ministério Público  de Minas
                                        Gerais. Graduado em Psicologia pela UNIVALE, é
                                   Mestre em Direito do Estado e Cidadania pela UFG-RJ
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OMAR LUZ
omarluz@terra.com.br

ESTADO - Não existe
como suspender o bloqueio
de repasses de recursos ao
Rio Grande do Sulse o es-
tado não realizar os paga-
mentos de sua dívida ao
governo federal, informou
nesta terça-feira (1) o mi-
nistro da Fazenda, Joaquim
Levy, durante audiência
pública na Comissão de
Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados
que debate as dificuldades
atravessadas pelos estados
da federação.

“Não existe como sus-
pender o bloqueio. Isso está
determinado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal,
que foi votada em 2000.
Ela tem de ser respeitada e
está sendo respeitada”, dis-
se ele, ao ser questionado
por parlamentares do Rio
Grande do Sul.

O ministro da Fazenda
acrescentou ainda que
“não há acerto” a ser feito
em repasses da chamada
Lei Kandir, para compen-
sar perdas de tributos dos
estados na exportação de
mercadorias. “A Lei Kan-
dir é cumprida pelo gover-
no federal. Estamos pa-
gando todos os meses o

Não há como suspender bloqueio
do RS, diz ministro da Fazenda
‘Isso está determinado pela LRF, votada em 2000’, declarou Levy.
Disse ainda que não há ‘acerto’ a ser feito por conta da Lei Kandir.

que o Congresso estabele-
ceu. É cumprida pelo go-
verno federal”, afirmou ele
(assista ao vídeo abaixo).

 Pelo segundo mês con-
secutivo, o governo do Rio
Grande do Sul teve as con-
tas bloqueadas pelo Tesou-
ro Nacional, devido ao
atraso no pagamento da
parcela da dívida com a
Uniãoreferente a agosto.
A medida foi confirmada
na tarde desta terça-feira
(1) pelo Piratini. Apesar
da restrição, o governo
garante o pagamento do

restante dos salários dos
servidores, que neste mês
será dividido em quatro par-
celas.

O bloqueio acontece um
dia após o anúncio do par-
celamento dos salários dos
servidores públicos vincu-
lados ao Executivo, pelo
segundo mês consecutivo,
o que culminou em uma
greve geral no estado. No
primeiro dia, a prestação
de serviços essenciais,
como educação e seguran-
ça, foram as mais afetados
pela paralisação.

Em pronunciamento na
segunda-feira (31), no Pa-
lácio Piratini, o governador
José Ivo Sartoridetalhou o
cronograma de pagamen-
tos dos servidores em qua-
tro parcelas. Além dos R$
600 depositados nesta
segunda, mais R$ 800
serão pagos até o dia 11
de setembro. Já no dia
15 está programado o
crédito de R$ 1.400. A
parcela complementar
para quem ganha acima de
R$ 2.800 será creditada
até dia 22.

Ministro da Fazenda participou de audiência  na Câmara sobre situação financeira dos estados

ESTADO - Os três senadores gaúchos, Lasier Martins
(PDT), Ana Amélia Lemos (PP) e Paulo Paim (PT)
protocolaram projeto de lei complementar (PLC 561)
para mudar o índice de correção do valor da dívida dos
estados e municípios com a União. A proposta, idealiza-
da por um grupo de voluntários gaúchos, será analisada
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, se
aprovada em plenário, significará que a dívida do Senado
com a União já está paga.

O texto, elaborado pelo auditor fiscal de tributos
estaduais aposentado, João Pedro Casarotto, propõe
alteração do indexador usado para a correção da dívida.
Em vez do Índice Geral de Preços — Disponibilidade
Interna (IGP-DI), passaria a ser usado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem juros, levan-

Senadores gaúchos se unem para
buscar saída para a dívida do RS

do em conta ser justa a correção pela inflação em
empréstimos entre entes públicos. O resultado da troca
dos índices transformaria o Rio Grande do Sul em credor
da União no valor de R$ 5 bilhões.

“Entendemos que esta dívida já foi paga. A União
não pode aplicar regras de agente financeiro privado. A
obrigação federativa da União é proteger e defender os
entes federados. Só que está asfixiando os estados. A
mãe está agindo como madrasta malvada”, diz o senador
Lasier Martins.

O ex-deputado federal constituinte Hermes Zanetti,
um dos entusiastas do projeto, comemora a iniciativa dos
senadores: “Apresentamos esta proposta que passa a
ser um instrumento prático de retomada da construção
da federação brasileira.”

A troca dos índices de correção transformaria o Estado em credor da União

DOMINGO a noite foi grande movimenta-
ção de jovens no entorno da Praça da Cate-
dral. Muitos jovens estavam a conferir as van-
tagens do wi-fi gratuito que funciona até às 22
horas. O lado negativo é que alguns aprovei-
tam para circularem com carros rebaixados e
som automotivo em volume elevado, sem falar
que, na escuridão próxima aos banheiros pú-
blicos, serve como ponto de degustação de
drogas. Mesmo com as incertas da Brigada
Militar logo em seguida após a revista nova-
mente retornava às atividades de consumo de
droga.

FRUSTRAÇÃO do funcionalismo era visí-
vel ontem nas agências bancárias da cidade ao
constatar que realmente havia sido depositado
somente R$ 600,00 do salário. Tudo parecia
inacreditável e a solução tem sido postergar
pagamentos e transferir datas de vencimentos
de cartões e contas básicas como água, luz e
telefonia. Legítimo clima de fim de festa.

POLICIAIS  Rodoviários reivindicaram
apoio para a PEC que trata do adicional notur-
no, também sobre a regulamentação do adicio-
nal de fronteira para que os policiais tenham
esse direito assegurado. Muito se tem cobrado
as ações do governo federal em relação a
situação do fechamento dos postos da PRF na
região de fronteira. No estado são 756 polici-
ais atuando havendo a necessidade de efetivo
em torno de 1200 policiais. Atualmente, um
policial rodoviário possui salário inicial acima
de R$ 5 mil estando ligados ao Ministério da
Justiça e não mais ao dos Transportes.
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OSÓRIO - A Secretaria
da Saúde de Osório foi pro-
curada na sexta-feira, 28/
08, pelo enfermeiro da
Estratégia Saúde da Fa-
mília no município de
Amajari-RR, João Rodri-
gues Júnior.

O objetivo do contato
foi a busca de informações
sobre o uso de tablets pelos
Agentes Comunitários do
município de Osório. A
saúde de Amajari está ten-
tando implantar o uso de
tablets nas ações diárias
dos agentes comunitários
de saúde, e encontrou na
internet, uma reportagem
que indica Osório como
referência nesse assunto.

Rodrigues solicitou ao
secretário da Saúde de
Osório, Emerson Magni da
Silva, informações sobre a
estratégia utilizada para
aquisição desse tipo espe-
cífico de tecnologia.

O prefeito Eduardo
Abrahão enfatiza que o in-
vestimento na aquisição dos
tablets foi feito com o obje-

Uso de tablets por Agentes Comunitários
de Saúde segue referenciando município

tivo de qualificar as ações
dos profissionais. “Ficamos
felizes, porque além das
vantagens que os equipa-
mentos oferecem aos nos-
sos Agentes Comunitários
de Saúde, podemos ajudar
outros municípios, que tam-
bém primam pela melhoria
do serviço, em prol do bem
estar dos cidadãos. Vários
municípios já nos procura-
ram, é gratificante poder
dividir experiências exito-

sas”, afirmou o prefeito.
Segundo Emerson,

Osório conta com o traba-
lho de 50 Agentes Comu-
nitários de Saúde, divididos
em seis áreas e suas res-
pectivas micro-áreas.
“Desde 2009 o município
vem investido na informa-
tização de todos os servi-
ços e saúde, já temos pron-
tuário eletrônico implanta-
do entre outros diversos
serviços, todos informati-

zados. Nosso projeto com
os tablets iniciou já há mais
de dois anos, durante a
gestão do atual prefeito,
Eduardo Abrahão. Inicia-
mos contratando o softwa-
re e comprando apenas seis
tablets para um teste piloto
com uma equipe de ESF
aqui do município, e, após a
produção dessa equipe,
expandimos para o restan-
te, comprando mais 44 ta-
blets que faltavam”.

Divulgação PMO

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS

Av. Getúlio V argas nº 1560 C.P. 45
95520-000 Osório/RS

Fone/Fax (0**51) 3663 2871
E-mail: lizetef@terra.com.br

Belª Lizete Faller – Registradora Pública
Jussinara de Souza Lima – Registradora-Substituta

EDITAL DE CASAMENTO
Editais nºs 6416 a 6417. Jussinara de Souza Lima, Registradora –
Substituta do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade e
Comarca de Osório/RS, faz saber que pretendem se casar: MARCO
AURELIO DA  SILVA GOMES e CATIA OLIVEIRA DOS SANTOS, am-
bos residentes na rua Simões Lopes Neto, nº 402, em Osório/RS;
PAULO SIL VEIRA DA SILVA e JANINE TIETBÖHL  HOFFMANN, am-
bos residentes na Estrada do Palmital, nº 12600, Osório/RS.  Quem
souber de algum impedimento oponha-se na forma da Lei. Av. Getúlio
Vargas, 1560-Osório/RS. Fone-Fax (0**51)3663-2871. Em 28 de agosto
de 2015.
                                          JUSSINARA DE SOUZA LIMA
                                              Registradora - Substituta

OSÓRIO - PROJETO DE LEI Nº 140/2015 –
EXECUTIV O – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o Exercício Financeiro de 2016 e dá outras providências.

PROJETO DE LEI Nº 144/2015 – EXECUTI-
VO – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.959, de 28
de dezembro de 2006. Inclusão da alínea “n” que
possibilita a AGERGS – Agência Estadual de Regula-
ção dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do
Sul, a aplicar sanções regulatórias a CORSAN.

 PROJETO DE LEI Nº 148/2015 – LEGISLA-
TIVO – Institui o dia do condutor de ambulância no
calendário de festividades do município de Osório.

Projetos de lei aprovados pela câmara de vereadores
PROJETO DE LEI Nº 150/2015 – EXECUTI-

VO – Cria no Quadro de cargos de Provimento Efetivo, 01
(uma) vaga para o cargo de Agente de Combate às Endemias.

PROJETO DE LEI Nº 151/2015 – EXECUTI-
VO – Autoriza o Poder Executivo a licitar Contrato de
Concessão de Uso do quiosque nº 07, localizado a Beira
Mar, no Distrito de Atlântida Sul, no Município de
Osório-RS, na modalidade de Concorrência Pública.

PROJETO DE LEI Nº 161/2015 – EXECUTI-
VO – Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial
no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), na
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

TRAMANDAÍ - O prefeito em exercício Clayton
Ramos, acompanhado por diversas autoridades locais,
oficializou na terça-feira(1º), a abertura da Semana da
Pátria, em Tramandaí.

O fogo simbólico chegou à avenida da Igreja em
frente à prefeitura, conduzido por funcionárias da secre-
taria de Educação e Cultura, atletas da Equipe The
Flash, pelo Corpo de Bombeiros de Tramandaí, Brigada
Militar, alunos de escolas municipais, estaduais e parti-
culares, e de academias da cidade. Alunos de escolas do
município de Imbé acompanhados por professores, tam-
bém receberam a chama do fogo simbólico que foi
conduzida por um grupo de alunos e professores até a
cidade de Imbé. O acendimento da pira foi feito pelo
prefeito em exercício Clayton Ramos. Em seguida,
durante execução do Hino Nacional foram hasteadas as
bandeiras, com a participação de autoridades.

Neste ano de 2015 estão sendo homenageados
como  Tema Nacional: Meu jeito de ser brasileiro  Tema
Estadual: 150s Ano de Olavo Bilac e  Tema Municipal:
Tramandaí 50 anos.

Foram feitas as apresentações artísticas com alunos
do Corpo de Dança da EMEF Cândido Osório da Rosa
e Coral da EMEF Erineo Rapaki.

A caminhada cívica acontece neste sábado dia 20 de
setembro, ás 14h, na Av. Emancipação.

Prefeito em exercício Clayton
Ramos oficializa abertura
da Semana da Pátria
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O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
INFORMA:
PREGÃO ELETRÔNICO 95/2015: Registrar preço de serviço de limpe-
za e desobstrução de rede de esgoto pluvial misto do município de
Osório, através de hidrojateamento e sucção a vácuo, inclusive trans-
porte e destino dos resíduos. Data de abertura das propostas: 15-09-
2015 às 9h. Data da disputa do pregão: 15-09-2015 às 10h.
PREGÃO ELETRÔNICO 75/2015: Comunicamos que o presente pregão
foi revogado, visto que ficou em situação de “FRACASSADO”.
RETIFICAÇÃO: Onde lê-se CHAMADA PÚBLICA 001/2015, leia-se CHA-
MADA PÚBLICA Nº 002/2015 . Altera-se a data de abertura para 23/09/
2015, às 14 horas, no Setor de Licitações. As demais informações
permanecem inalteradas.
TOMADA DE PREÇOS Nº029/2015:  Contratação de empresa para exe-
cução de serviço de iluminação no Loteamento Serramar, em Osório/
RS, no dia 24/09/2015, às 14 horas, no Setor de Licitações
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº023/2015: Credenciamento de pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços de exames de tomografia computa-
dorizada, com ou sem contraste, inscrições pelo período de 12 meses,
a contar da data da publicação, devendo a documentação ser protoco-
lada para o Setor de Licitações, das 8h às 11h30min e das 13h30min às
17 horas.
CONCURSO Nº010/2015: Informamos a retificação do edital do Regu-
lamento da Programação do Art In Vento Festival de Teatro Estudantil e
Amador. Maiores informações pelo fone (51) 3663-8287/8288 ou pelo e-
mail: licitaosorio@yahoo.com.br Osório, 02 de setembro de 2015. Már-
cia Ferri. Sec. de Administração.

CONTRATO Nº 126/2015 (27.08.15)
CONTRATADA: CARLA ANGÉLICA DA SILVA SOARES
OBJETO: Concessão de financiamento, no valor de R$ 4.000,00, em
conformidade com a Lei nº 2505, de 24/03/1993 e suas alterações
posteriores, para investimento.
PRAZO: 34 (trinta e quatro) meses
EXPEDIENTE Nº 228021/2015

CONTRATO Nº 127/2015 (27.08.15)
CONTRATADA: OSVALDO PEIXOTO FERREIRA
OBJETO: Concessão de financiamento, no valor de R$ 4.000,00, em
conformidade com a Lei nº 2505, de 24/03/1993 e suas alterações
posteriores, para investimento.
PRAZO: 34 (trinta e quatro) meses
EXPEDIENTE Nº 228018/2015

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 128/2015 (27.08.15)
CONTRATADA: NIVALDO DOS ANJOS
OBJETO: Concessão de financiamento, no valor de R$ 4.000,00, em
conformidade com a Lei nº 2505, de 24/03/1993 e suas alterações
posteriores, para investimento.
PRAZO: 34 (trinta e quatro) meses
EXPEDIENTE Nº 228018/2015

CONTRATO Nº 129/2015 (27.08.15)
CONTRATADA: JOSÉ EDUARDO DA SILVA SOARES
OBJETO: Concessão de financiamento, no valor de R$ 6.000,00, em
conformidade com a Lei nº 2505, de 24/03/1993 e suas alterações
posteriores, para investimento.
PRAZO: 46 (quarenta e seis) meses
EXPEDIENTE Nº 228020/2015

2ºTA TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026/2013. CREDENCIADO:
DAVID RIBEIRO BIRNFELD - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO-
Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias, a contar de 18 de julho de 2015,
o prazo constante na Cláusula Segunda do Termo de Credenciamento
ora aditado, de serviços de médico otorrinolaringologista para atendi-
mento aos usuários da rede pública municipal - CLÁUSULA SEGUNDA
– DO REAJUSTE- O CREDENCIANTE pagará ao CREDENCIADO, men-
salmente, o valor de R$ 38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centa-
vos), reajustado pelo índice de correção do IGP-M do período de
1,0631553.
EXPEDIENTE Nº 225714/2015

1ºTA AO CONTRATO Nº 088/2014. CONTRATADO: REAL SÍNDICA DO
BRASIL SERVIÇOS E ASSESSORIA DE GESTÃO LTDA- CLÁUSULA
PRIMEIRA – DO PRAZO- Fica prorrogado por 12 (doze) meses, a contar
de 18 de julho de 2015, o prazo constante da Cláusula Quarta do contra-
to ora aditado, de elaboração de avaliação atuarial, com emissão de
nota técnica e elaboração de política de investimentos para atender a
Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e a Portaria MPS nº
403/2008 do Ministério da Previdência Social, para o Regime Próprio de
Previdência do Município de Osório - CLÁUSULA SEGUNDA – DO
REAJUSTE- O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente,
o valor de R$ 297,68 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e oito
centavos), reajustado pelo índice de correção do IGP-M do período de
1,0631553.
EXPEDIENTE Nº: 222658/2015

EDITAL Nº 069/2015. O MUNICÍPIO DE OSÓRIO, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 88.814.181/0001-30,
com sede na Av. Jorge Dariva nº 1251 em Osório-RS, NOTIFICA ISMA-
EL DOS SANTOS MUNIZ, RESIDENTE NA RUA ENGENHEIRO RO-
DOLFO AHRONS, 234 CASA, PORTO ALEGRE – RS beneficiário de

bolsa de estudos, para que entre em contato com a Controladoria Geral
do Município, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação, de
acordo com o processo nº 224225/2014.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 070/2015. O MUNICÍPIO DE OSÓRIO,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
88.814.181/0001-30, com sede na Av. Jorge Dariva nº 1251 em Osório-
RS, INTIMA A EMPRESA FEPACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI-
OS LTDA – ME, localizada na Rua Pinheiro Machado, 1515, bairro
Centro em Taquara/RS, CEP: 95.600-000, para comparecer à sala da
Comissão Permanente de Processos Administrativos, no dia 08 DE
SETEMBRO DE 2015, ÀS 09 HORAS, a fim de prestar depoimento em
Processo Administrativo Especial instaurado pela Portaria nº 1573/
2015.

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 029/2015.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO. (Chamamento Público nº 014/2015).
CREDENCIADO: BANCO DO BRASIL SA -CLÁUSULA PRIMEIRA –
DA RERRATIFICAÇÃO- Fica retificado o item XI da Cláusula Terceira
do Termo de Credenciamento nº 029/2015, passando a vigorar com a
seguinte redação:- “CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE
EXECUÇÃO… XI- O produto da arrecadação diária será contabilizado
na seguinte conta de arrecadação: agência: 0694-7, conta: 73.336-9,
conforme COSIF/BACEN, e em até 03 (três) dias úteis após a data da
arrecadação será creditado em conta de livre movimentação do CRE-
DENCIANTE, mantida no estabelecimento arrecadador.”
EXPEDIENTE Nº 226414/2015

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 021/2014.
(Chamamento Público nº 017/2014).CREDENCIADO: DOUGLAS
SCHWANTES- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO - Fica prorrogado
por 12 (doze) meses, a contar de 21 de agosto de 2015, o prazo
constante na Cláusula Segunda do Termo Credenciamento ora aditado,
de serviços de regente de coral.
EXPEDIENTE Nº: 226897/2015

EDITAL Nº 071/2015.O MUNICÍPIO DE OSÓRIO, pessoa Jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.814.181/0001-30,
com seu Centro Administrativo localizado na Av. Jorge Dariva nº 1251,
Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. EDUARDO ALU-
ISIO CARDOSO ABRAHÃO, COMUNICA QUE FOI APREENDIDO em
15 de agosto de 2015, na vila da Serra em área da lagoa com corda
permitindo que o animal atingisse a rua, em Osório/RS, um equino
macho, pelagem Zaina, tendo o proprietário o prazo de 08 (oito) dias
para o resgate do referido animal. Esgotado o prazo estabelecido sem
que tenha o proprietário resgatado o animal, este será encaminhado
para doação, conforme processo nº 228869/2015. PREFEITURA MU-
NICIPAL DE OSÓRIO, em 28 de agosto de 2015.

TRAMANDAÍ -  Nesta sexta-feira, dia 28, a Brigada
Militar de Tramandaí, após denúncia anônima, realizou a
abordagem de um veículo Honda/Fit, cor prata, com
placas DHQ7117, que circulava no centro da cidade.

Dentro do carro estavam: o menor P. G. S. N., com
antecedentes por posse de entorpecentes, L. I. M., com
antecedentes por tráfico e G. B. N., com antecedentes
por tráfico (2x) e porte ilegal de arma de fogo (2x).

Após revista pessoal, foi encontrado com o menor,
uma porção de substância semelhante à maconha, pe-
sando 21 gramas. Já no interior do carro foi encontrado
um tijolo de substância semelhante à maconha, pesando
40 gramas. Quando questionados sobre a droga, os
mesmos negaram a propriedade.

Brigada Militar realiza prisão
por tráfico de drogas

DivulgaçãoBM

IMBÉ -  Uma jovem foi encontrada morta neste domin-
go (30), no balneário Santa Terezinha em Imbé. Ao que
tudo indica Bruna de Oliveira Thimótheo, teria cometido
suicídio por enforcamento. O prefeito Pierre Emerim da
Rosa decretou três dias de luto nas repartições públicas
do município. 

Bruna era funcionária pública municipal e atuava na
Consultoria Jurídica de Imbé ela cursava o curso de
direito na Facos em Osório.

Jovem é encontrada morta
Divulgação

ESTADO - Mais de dois anos e sete meses depois da
tragédia que vitimou 242 pessoas, a Justiça do Rio Grande
do Sul condenou nesta terça-feira (1º) o primeiro réu no processo
criminal sobre o incêndio na boate Kiss. Trata-se do major Gerson
da Rosa Pereira, ex-chefe do Estado Maior do 4º Comando
Regional do Corpo de Bombeiros.

O militar foi sentenciado pelo juiz Ulysses Louzada,
responsável a seis meses de detenção, pena que pode ser
convertida em prestação de serviços à comunidade. A
defesa do major informou que vai recorrer da decisão.

Gerson Pereira, juntamente com o sargento Renan
Severo Berleze, foi denunciado pelo Ministério Público
(MP) por fraude processual. Os dois encaminharam a

Bombeiro é o primeiro condenado
no processo criminal da boate Kiss

Polícia Civil documentos que não faziam parte do plano de
prevenção contra incêndio da boate.

Em novembro, o bombeiro Renan aceitou a suspensão
condicional do processo em troca do pagamento de dois
salários mínimos e do comparecimento à justiça a cada
três meses durante dois anos. Gerson não aceitou o
mesmo acordo o processo prosseguiu na Justiça.

Na esfera criminal, outros quatro réus respondem na
Justiça por homicídio doloso, na modalidade de dolo
eventual. São eles os sócios da boate, Elissandro Spohr e
Mauro Hoffmann, além de dois integrantes da banda
Gurizada Fandangueira, o vocalista Marcelo de Jesus dos
Santos e o funcionário Luciano Bonilha Leão.

A Brigada Militar deu voz de prisão aos mesmos e
após passagem pelo Posto 24h, eles foram encaminha-
dos à Delegacia de Policia da cidade.
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J.P. da Cunha
Estudante da Escola Rural
jpcunhaborges@hotmail.com

claquete

Mad Men

Esta série ambientada em Nova York nos
anos 60 acompanha o cotidiano de publici
tários na agência fictícia “Sterling Cooper”,

especialmente o diretor de criação da empresa,
Donald Draper. Mesmo tendo um bom emprego e
uma família, Don teme os segredos de seu passado,
e utiliza o álcool e o adultério como formas de
suprimir suas preocupações.

A trama tem foco na vida profissional e pessoal
dos personagens, em meio às mudanças sociais
ocorridas nos Estados Unidos na época, tais como
eleições presidenciais, os assassinatos de John Ken-
nedy e Martin Luther King, e a guerra do Vietnã. Ela
também expõe assuntos como o tabagismo, o alco-
olismo, o feminismo, o racismo e a homofobia.

A série foi criada, escrita e dirigida por Mat-
thew Winner, que criou personagens complexos e
bem-desenvolvidos, como o anti-herói Don Dra-
per, interpretado por Jon Hamm, que dá ao seu
personagem um tom obscuro e misterioso, com
uma forte personalidade. Elisabeth Moss também
ganha destaque interpretando Peggy Olson, uma
ingênua e insegura secretária que ascende no
mundo da publicidade. Outros bons atores que
completam o elenco são Christina Hendricks, John
Slattery e Vincent Kartheiser.

A direção de arte da série, que foi cuidadosa-
mente executada, assim como os figurinos, levam
os espectadores até os anos 60, expondo o constan-
te uso de ternos pelos homens (até mesmo em
situações casuais) e objetos como as máquinas
datilográficas e telefones de discos.

“Mad Men” foi lançada no dia 19 de julho de
2007 e já recebeu diversos prêmios, como o Globo
de Ouro e o Emmy. A série está disponível na
Netflix e no canal de TV a cabo HBO. Duração
média por episódio: 50 minutos.

OSÓRIO - A I° Mostra das oficinas da
de Artes do CRAS – Centro de Refe-
rência da Assistência Social do municí-
pio aconteceu ontem, 31, a tarde com
uma série de atividades na Secretaria
de Assistência Social do Município.

O prefeito Eduardo Abrahão visitou
as diversas oficinas e se pronunciou
destacando o trabalho realizado. “ Fico
feliz em ver a integração das pessoas e
o belo trabalho que hoje estamos desen-
volvendo na Assistência social do muni-
cípio promovendo a cidadania, e a inte-
gração com a sociedade”.

Acompanhado da secretaria Vera
Regina Nunes de Oliveira o prefeito
visitou todos os setores e oficinas da
Assistência Social do Município.

Assistência social promove Mostra de Artes
Divulgação

OSÓRIO - Na noite de sexta-feira,
dia 14 de agosto de 2015, o Campus
Osório promoveu a sua primeira edi-
ção do Encontro de Coros - evento
idealizado pela professora Agnes
Schmeling, que coordena as ações do
projeto Música no IFRS - Campus
Osório - 2015. A atividade reuniu
servidores, alunos e comunidade ex-
terna no auditório para assistirem às
apresentações dos grupos Coral Jo-
vem do IFRS - Campus Osório, Coral
Barra do Ouro Encanto, Coral da
FURG, Coral do IFSUL - Campus
Sapucaia, Coral Municipal de Osório
e Coral Municipal de Tramandaí.

Para a professora Agnes, os prin-
cipais objetivos do evento foram alcançados: “Trouxe-
mos pessoas da comunidade externa para conhecer a
nossa instituição e, ao mesmo tempo, possibilitamos o
compartilhamento de características regionais e cultu-
rais próprias de cada grupo através da música”. Ela
destacou também o grande empenho dos alunos que
atuam como bolsistas e voluntários no projeto de música

Encontro de Coros do IFRS
é realizado com grande sucesso

para a organização de todo o evento, inclusive dos
espaços utilizados pelos grupos corais para aquecimento
vocal.

O Encontro de Coros encerrou com um jantar de
confraternização com todos os presentes no Bloco D. Lá
cada grupo cantou uma música e a Banda Polisenso fez
apresentação.

Divulgação Campus Osório
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FONE ;(51) 30480009 / 99755158
Rua Marechal Floriano 920,sala 206

Galeria Real- Centro- Osório
E.mail -mvr.advocacia@outlook.com

OSÓRIO - A Secretaria
da Juventude, Esporte e
Lazer, comunica aos diri-
gentes e atletas, que além
do Municipal do Comércio
de Futsal e Sub-13 e Sub-
15, estará realizando os
Campeonatos de Clubes de
Futsal (somente atletas de
Osório) e o Municipal de
Veteranos de Futebol de
campo. Vamos ficar liga-
dos a partir do dia 15/09,
estaremos abrindo as ins-
crições. Lembrando que as
vagas serão limitadas (10
no Veteranos e 16 no Clu-
bes). 

A secretaria da juventude,
esporte e lazer, comunica

ESTADO - A Associação Torrense de de Hande-
bol, ATHB, sagrou-se bicampeã do Campeonato
Gaúcho da categoria Mirim feminino, em campeo-
nato disputado no último fim de semana, com jogos
no ginásio da Ulbra Torres. A organização e reali-
zação do evento foi da Federação Gaúcha de
Handebol e ATHB.

Foram oito jogos e oito vitórias, consolidando a
equipe como a melhor do estado. “Obrigado a todos
os pais, apoiadores e principalmente às meninas,
que se dedicaram intensamente para esta conquis-
ta”, disse o professor Luan Cardoso, um dos treina-
dores da ATHB, juntamente a Diego Bueno e Tiago
Paranhos. Confira os resultados conquistados pela
equipe de Torres:
THB 08 X 06 CHCC (Capão da Canoa)
ATHB 17 X 05 UCS (Caxias do Sul)
ATHB 16 X 13 Uruguaianense (Uruguaiana)
ATHB 24 X 04 ATHB B
ATHB 17 X 01 Liga Hamburguense (Novo Hamburgo)
ATHB 15 X 11 SGNH (Novo Hamburgo)
Semi Final
ATHB 13 X 10 CHCC (Capão da Canoa)

Título gaúcho de handebol fica pela
segunda vez com equipe de Torres

Final
ATHB 12 X 11 SGNH (Novo Hamburgo)

“Vencer, medalhas e troféus se tornam detalhes,
comparado ao que aprendemos em um fim de semana
como esse. São lições de vida”, destacou Luan. Agora
o time já se prepara para um novo desafio, que é a Copa
Mercosul de Handebol, que será realizada em Santa
Maria, de 2 a 6 de setembro.

Divulgação Prefeitura Torres

Imagem meramente ilustrativa

Reprodução JM
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            Siga nas redes sociais
     Facebook.com/alesson.santos.7
         Instagram- alessonsantos7
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Osório comemorou o Dia do
Folclore brasileiro, com uma
atração especial na sexta-

feira(28).  A presença do coreógrafo e
dançarino, Carlinhos de Jesus.

O profissional encantou o público,
com seu espetáculo no Largo dos Estu-
dantes. O evento da Prefeitura de
Osório, organizado pelo Departamento de
Cultura aconteceu em parceria com a
Escola de Dança Rafael Stenzel, que
apresentou espetáculo de dança com o
grupo Estância da Serra.

O artista Carlinhos de Jesus, destacou
o município de Osório por  valorizar a
cultura Brasileira.

Noite dedicada à dança e cultura
Fotos: Alesson Santos

A  escolha da Top Miss e Top Mister Estu
dantil Litoral Norte foi  realizado no
sábado(29), no centro de eventos Aleksom.

O desfile reuniu candidatos representantes dos
municípios da região. Dentro das categorias foram
a Infantil, de 07 a11 anos, Juvenil de 12 a 15 anos
e Master de 16 a 28 anos. O concurso teve a
direção de Débora Monteiro, com objetivo de
confraternização entre as escolas bem como
descobrir novos talentos para o mundo da moda,
publicidade e passarela.

O concurso foi idealizado em homenagem a
Teresinha Nava, que foi  miss estudantil e é mãe
da  Miss Osório,  Luiza Nava. Os ganhadores
receberam  bolsa para o  curso de modelo de
Henrique Leques e, e representaram o Litoral
Norte na etapa estadual.

Também na noite do desfile um dos maiores
olheiros cassa talentos do estado, Edson Ferreira
escolheu duas candidatas que irão participar do
processo seletivo Estadual do concurso Supermo-
del da Ford Models .

Top Miss e Top Mister Estudantil animou a noite de sábado
Fotos Alesson Santos


