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POLÍCIA 11
Q

PUBLICAÇÕES LEGAIS
OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda, com unidade na Localidade de Cerro
Alegre Baixo, Santa Cruz do Sul – RS, inscrita no CNPJ sob n° 03.334.170/001920, torna público que obteve em 13 de abril de 2018 junto a Fundação de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler RS – FEPAM, a Licença de Operação
n° 02117/2018-DL para atividade de Pesquisa Agrícola, sem a realização de
experimentos com variedades/culturas transgênicas e novos agrotóxicos (RET),
válida até 23 de fevereiro de 2022.
Santa Cruz do Sul, 06 de julho de 2018.

OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda, com unidade em Santa Cruz do
Sul – RS, inscrita no CNPJ sob n° 03.334.170/0001-09, torna público que obteve em 14 de junho de 2018 junto a Fundação de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler RS – FEPAM, a Licença de Operação n° 00186/2018-DL
para atividade de Incorporação de Resíduo Sólido Industrial Classe II A em
Solo Agrícola, válida até 14 de junho de 2023.
Santa Cruz do Sul, 06 de julho de 2018.

OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

Atropelamento aconteceu próximo à entrada de Linha Santa Cruz por volta das 18 horas dessa terça-feira. Vítima morreu no local

TRÂNSITO

Ciclista morre atingido por
caminhão junto ao viaduto
Renato Antônio Felten,
de 61 anos, voltava
para casa de bicicleta
quando houve o
acidente, em uma das
alças laterais
Fernanda Szczecinski
fernanda@gaz.com.br

o fim da tarde de ontem,
Renato Antônio Felten,
de 61 anos, não conseguiu completar o trajeto que fazia
diariamente entre o trabalho, no
Bairro Country, e sua residência,
em Linha Santa Cruz. Ao lado do

N

viaduto Fritz e Frida, o aposentado, que estava de bicicleta, foi
atingido por um caminhão e morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 18 horas.
Em relato à polícia, Eugênio
Dagorte, de 67 anos, que dirigia
o caminhão, contou que trafegava por baixo do viaduto e dobrou à direita para ingressar em
uma via lateral, na entrada de Linha Santa Cruz, em frente a uma
loja de piscinas. Felten vinha da
Avenida Léo Kraether, também
por baixo do viaduto, e ingressaria em Linha Santa Cruz quando
foi atingido.
O motorista afirmou não ter
visto a vítima, nem mesmo após
o atropelamento. Ele estava den-

tro do caminhão, estacionado em
frente à sua residência, quando
foi chamado por uma vizinha e
informado de que havia atropelado um ciclista.
Felten tinha 61 anos e já era
aposentado, mas continuava trabalhando como jardineiro. Ele tinha duas filhas. O velório será realizado no necrotério da Comunidade Católica de Linha Santa
Cruz. Segundo a Funerária Machado, que cuida dos atos fúnebres, o corpo deve ser liberado
somente a partir do início da tarde, pois passará por necropsia
no Instituto Médico Legal (IML)
de Cachoeira do Sul. O sepultamento será no cemitério da localidade.

JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda, com unidade na Rua Lindolfo Kannenberg n° 157, Centro, Sinimbu – RS, inscrita no CNPJ sob n°
03.334.170/0018-49, torna público que obteve em 26 de junho de 2018 junto
a Fundação de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler RS – FEPAM, a
Licença de Operação n° 03667/2018-DL para atividade de Transporte Rodoviário de Produtos e/ou Resíduos Perigosos, com CERCAP nº 30.2116,
válida até 14 de março de 2022.
Sinimbu, 06 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018
O MUNICÍPIO DE SINIMBU, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados que
se encontra aberta a licitação na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS, conforme descrito e especificado no Edital. A data de
abertura das propostas será no dia 24 DE JULHO DE 2018, às 09 horas. Cópias do Edital
contendo detalhes poderão ser obtidas nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou
www.sinimbu.rs.gov.br. Maiores informações pelo fone (51) 3708-1175.
Secretaria de Finanças e Planejamento, em 10 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 001/2018
O Município de Herveiras - RS torna público, para conhecimento dos interessados,
que se encontra aberta a licitação na modalidade Convite 001/2018, tipo Menor
Preço Global, Processo Administrativo 017/2018, cujo objeto é a contratação de
empresa para a construção de sistema simplificado de abastecimento de água
potável na localidade de Linha Fernandes, no interior do município de Herveiras
- RS, conforme descrito e especificado em edital. A data de abertura dos envelopes
será no dia 30 de julho de 2018, às 09:30 hrs. Cópias do edital contendo detalhes
poderão ser obtidas no site www.herveiras.rs.gov.br. Maiores informações poderão
ser obtidas pelos telefones (51) 3616-2002 ou (51) 3616-2004, junto ao setor de
licitações da Prefeitura Municipal de Herveiras, no horário das 08:00 hrs às 11:00 hrs
e das 13:30 hrs às 16:30 hrs.
Herveiras, 11 de julho de 2018.
PAULO NARDELI GRASSEL - Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
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SANTA CRUZ

Veículos têm
placas furtadas
Pelo menos dois veículos
tiveram as placas dianteiras
furtadas em Santa Cruz na última semana. O primeiro caso aconteceu na Rua Tenente
Coronel Brito, na sexta-feira. O veículo era um Celta. Já
na segunda-feira, um Uno estacionado na Travessa Erico
Verissimo, no Bairro Schultz,
teve a placa levada. A Polícia
Civil acredita que o objetivo
dos ladrões tenha sido a venda do alumínio, mas não descarta outras hipóteses.

DROGAS

precisa de ajuda?
www.ctrecomecar-rs.com.br

FUTEBOL CLUBE SANTA CRUZ

de Imóveis

Comarca: SANTA CRUZ DO SUL - RS

Oficial: BEL. PAULO HEINRICH

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE INTIMACÃO

Conforme Estatuto do Futebol Clube Santa Cruz, Capítulo IV, Parágrafo 30, convocamos os
Senhores Conselheiros para a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA a ser realizada na cabana dos
Plátanos, na cidade de Santa Cruz do Sul, dia 13 de julho de 2018, em primeira chamada às 19
horas, com a presença de 1/3 (um terço) dos associados ou segunda chamada, às 19h30, com
qualquer número, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:
1) Prestação de contas da Diretoria 2017/2018, ante o encerramento do mandato (30/6/2018);
2) Deliberar sobre o processo sucessório e constituição de comissão para gerenciamento do
clube até a eleição da próxima diretoria;
3) Assuntos diversos.
Santa Cruz do Sul, 11 de julho de 2018.
NEIMAR SANTOS DA SILVA – Presidente do Conselho Deliberativo

PAULO HEINRICH, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Santa Cruz do Sul
- Estado do Rio Grande do Sul, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei n°
9.514/97, faz a presente intimação por edital, em virtude de estar em lugar ignorado, de
ELAINE MARIA DE CARVALHO, brasileira, viúva, nascida em 02/09/1965, pensionista,
portadora da CI RG n° 9036278571, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF nO461.159.940-04,
residente e domiciliada na Rua Tabelião Rudi Neumann, nO 259, bairro Goiás, nesta cidade
(qualificação constante no R-4 - 54.051, LO02 RegOGeral).
A intimada deverá comparecer a este Serviço de Registro, situado na Rua Gaspar Silveira
Martins, nO 1.065, nesta cidade, durante o expediente compreendido no horário das 09:00hs às
17:00hs, para efetuar o pagamento da importância total - posicionada em 11.07.2018, de
R$20.l71,00 (Vinte mil, cento e setenta e um reais), acrescida das despesas de intimação,
publicação de edital e emolumentos, da qual é devedora em decorrência do atraso no pagamento
de prestações relativas ao Contrato por Instrumento Particular assinado em O 1 de março de 2011
e registrado nesta Serventia no R-5 - 54.051 , LO02 RegOGeral.

AVISO DE LICITAÇÕES
O Município de Santa Cruz do Sul-RS, torna público as seguintes licitações:
Pregão Eletrônico nº 061/18 – RP aquisições de calcário dolomítico, a granel, faixa B, p/
correção de acidez do solo. DATA: 24/07/18. Recebimento das propostas: até as 08h. Abertura:
às 08h05. Início da disputa: às 08h15.
Pregão Eletrônico nº 063/18 – RP aquisições de materiais de higiene, limpeza, descartáveis
e artigos de cama, mesa e banho. DATA: 24/07/18. Recebimento das propostas: até as 09h.
Abertura: às 09h05. Início da Disputa: às 09h15.
- Editais gratuitos nos sites: www.santacruz.rs.gov.br e www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou
na Div. Licitações (taxa: R$ 5,00). Inf.: (51) 3713-8203.
AVISO DE JULGAMENTO DAS NOVAS PROPOSTAS À TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018
O Município de Santa Cruz do Sul - RS torna público que, após análise da documentação,
julgou DESCLASSIFICADAS as empresas COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA e RCL
INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI ME, pelos motivos constantes na Ata de Julgamento.
Abre-se o prazo previsto artigo 48, §3º (08 dias úteis), da Lei 8.666/93, a contar da data da
publicação.

O prazo para o pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias contados a partir da terceira e
última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do
imóvel na pessoa do credor e requerente da intimação - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
Instituição FinanCeira sob a forma de Empresa Pública, inscrita no CNPJ sob n°
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4, em Brasília-DF, por
sua agência Santa Cruz do Sul-RS.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul, aos 11 de julho de 2018.
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