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MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA torna público que estarão abertas

as inscrições para Seleção Pública, destinada à seleção de Professores Substitutos

da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na UFSM, conforme Edital

N. 089/2021. O Edital na íntegra está disponível em www.ufsm.br/concurso.

Santa Maria, 29 de julho de 2021

Luciano Schuch

Vice-Reitor, no exercício da Reitoria

AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SANTA MARIA

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

IMÓVEL EM NOVA ARAÇÁ/RS

Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente

Edital, que devidamente autorizada pela Credora Fiduciária – Cooperativa de Crédito Aliança

RS/SC – Sicredi Aliança RS/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 87.795.639/0001-99, promoverá, na

forma da Lei 9.514/97, nas datas de 19/08/2021 (1º leilão) e 26/08/2021 (2º leilão), ambas

às 9h15, o leilão do seguinte lote: LOTE 1 – Nova Araçá/RS: Unidade fabril (laticínios), situada

na Faixa de Domínio da Rodovia RS-324, Barra Grande (in loco Distrito Industrial), com área

superficial de 50.000,00m² e área construída de 3.568,00m² (68,00m² + 425,00m² + 3.075,00m²).

Matrícula 9.673 do RI de Casca/RS. Obs.: Imóvel localizado próximo ao Km 21. Sobre o imóvel

existem benfeitorias não averbadas no RI, com área total aproximada de 7.971.20m² (lançada em

ITBI 8.464,20m²). Mobiliário e maquinário não integram o imóvel. Regularizações e encargos

perante os órgãos competentes de eventual ampliação/demolição e divergência da área

construída que vier a ser apurada no local com a lançada em ITBI e averbada no RI, correrão por

conta do comprador, do qual deverá previamente proceder para viabilizar a transferência, nos

termos do art. 167, inciso II, item 4, da Lei Federal nº 6.015/73. A vendedora não responde por

eventual contaminação do solo ou subsolo ou passivos de caráter ambiental. Caberá ao

comprador a apuração de eventual condição de imóvel foreiro (débitos e regularizações), bem

como demarcação física. A vendedora providenciará, sem prazo determinado, a baixa das

averbações/registros nºs Av.12, R.14 e Av.18 a Av. 45 da citada matrícula. Ocupada. (AF)

Lance mínimo: 1º leilão R$ 11.633.052,12. 2º leilão R$ 5.816.526,06 (caso não haja venda no

1º leilão). CONDIÇÕES DE PGTO.: À vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO

ONLINE: Mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de

preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 • imoveis@pestanaleiloes.com.br

Condições de Pagamento e Venda no site: www.leiloes.com.br

Operaçõesencerramfestas
clandestinasnoInterior

O
fim de semana foi de
operações de combate
às aglomerações pelo
Interior. Em Uruguaia-

na, agentes da Ronda Ostensi-
va Municipal Urbana (Romu) e
da Secretaria de Trânsito fla-
graram uma festa clandestina,
a partir de denúncia anônima,
em residência no bairro São
João, descumprindo as medidas
sanitárias dos decretos, com os
participantes sem máscara e
promovendo aglomeração. Pelo
menos 100 pessoas foram iden-
tificadas e tiveram os nomes re-
lacionados para envio ao Minis-
tério Público Estadual. O res-
ponsável pelo evento foi multa-
do em 3 mil Unidades de Refe-
rência Municipal (URMs), o
equivalente a R$ 10,4 mil.

Em Santa Maria, a Fiscaliza-
ção Municipal Integrada aten-
deu a uma denúncia de festa na
noite de sábado. A força-tarefa
confirmou a realização de come-
moração em um bar na rua Aris-
tides Ziegler, no distrito de Bo-
ca do Monte. O responsável pelo
estabelecimento recebeu autos
de infração por realizar evento
sem autorização e por aglomera-
ção e pessoas consumindo bebi-
da em via pública. A fiscaliza-
ção encontrou um palco com
uma banda tocando músicas. O

evento foi encerrado e as cerca
de 50 pessoas, dispersadas.

Em uma residência na vila
Lídia, no bairro Patronato, a fis-
calização constatou mais de
100 pessoas em uma residên-
cia. A realizadora do evento foi
autuada, e a Brigada Militar la-
vrou termo circunstanciado.
Após a festa encerrada, as pes-
soas foram liberadas. Na Rua
do Rosário, uma distribuidora
de bebidas foi notificada por es-
tar aberta fora do horário per-
mitido. Já a Patrulha da Másca-
ra percorreu praças, ruas e ave-
nidas mais movimentadas de

Santa Maria para dar orienta-
ções e distribuir máscaras.

Em Pelotas, ocorrências em
desacordo às determinações de
combate à pandemia e contraven-
ções penais foram verificadas e
coibidas pelas equipes da Opera-
ção Integrada no fim de semana.
As equipes registraram ao me-
nos duas autuações. Possíveis si-
tuações de formação de aglome-
rações e também de falta do uso
de máscaras foram identificadas
e evitadas. Em uma das ações,
agentes percorreram, ao menos,
sete pontos da cidade que costu-
mam registrar aglomerações.

CIDADES | REGIÃO METROPOLITANA

A Prefeitura de Jaguarão ins-
tituiu o selo de comprovação de
vacinação contra a Covid-19. A
iniciativa é voltada a estabeleci-
mentos comerciais que tenham
todos os funcionários, maiores
de 18 anos, 100% vacinados
com pelo menos a primeira do-
se ou com a injeção única. O se-
lo deve ser afixado em local visí-
vel aos consumidores, na entra-
da de acesso. Para o indicativo
ser expedido, os lojistas fazem
contato com a Vigilância Sanitá-
ria, os agentes vão ao local e o

empresário assina termo de res-
ponsabilidade de que todos os
colaboradores estão vacinados.

A prefeitura informa que a in-
tenção é coibir as resistências,
pois algumas pessoas ainda es-
tão evitando se vacinar. A inicia-
tiva deve começar pelo comércio
para procurar quem ainda não
se vacinou a fim de imunizar
100%, pois há disponibilidade de
doses. Já há empresas pedindo
o selo, interessadas em evitar re-
sistência do cliente de entrar no
local onde não há a iniciativa.

O município de Santa Rosa
completa 90 anos no próximo
dia 10. Para marcar a data, a
prefeitura organizou uma pro-
gramação, respeitando as medi-
das de distanciamento social da
pandemia. Nesta segunda-feira,
ocorre culto ecumênico, com
transmissão do Centro Cívico,
às 9h30min, pelas redes sociais
da Câmara de Vereadores e da
prefeitura. No dia 10, será lan-
çado o projeto “Papo 90 - Resga-
tando Nossa História”, organiza-
do pelo Encontro de Hortigran-
jeiros em parceria com o Muni-
cípio. A proposta principal é
identificar 90 personalidades e,
a partir da gravação de entre-
vistas em vídeo, registrar histó-
rias relevantes para o desenvol-
vimento de Santa Rosa.

Entre as atividades está con-
firmada a abertura da Gibiteca
de Santa Rosa. Nas escolas mu-
nicipais, estudantes podem pro-
duzir poemas com o tema “90
anos de Santa Rosa”. Todas as
entidades que quiserem reali-
zar ações alusivas ao aniversá-
rio da cidade podem entrar em
contato com a prefeitura

Novo decreto com flexibiliza-
ções entrou em vigor na Região
Covid R6, que abrange as cidades
de Taquara, Igrejinha, Parobé, Rio-
zinho, Rolante, Três Coroas, São
Francisco de Paula e Cambará do
Sul. As mudanças em restauran-
tes, bares, lanchonetes, sorvete-
rias e similares incluem a redução
do distanciamento para 1,2 metro
entre mesas e a ampliação do nú-
mero máximo de clientes senta-
dos para, no máximo, dez por me-
sa. Também foi ampliado o horá-
rio limite de funcionamento: de do-
mingo a quinta até a 1h e, nas sex-
tas e sábados, até as 2h.

Continua válida a proibição de
permanência de clientes em pé du-
rante o consumo de alimentos ou
bebidas e segue vedada a abertu-
ra e ocupação de pistas de dança
ou similares. Nos condomínios, fo-
ram liberados esportes, áreas de

piscinas e águas, saunas e acade-
mias, conforme protocolo de ativi-
dades físicas. Podem reabrir tam-
bém áreas de lazer para crianças,
em ambientes abertos, exclusiva-
mente, além de espaços comuns,
como salões de festa e churras-
queiras compartilhadas, conforme
protocolo de restaurantes.

Segundo o prefeito de Parobé
e presidente da Associação dos
Municípios do Vale do Paranha-
na (Ampara), Diego Picucha, as
medidas foram tomadas após
discussão entre os gestores e
técnicos da R6 e com observân-
cia à indicação de estabilidade
nas internações e no avanço da
vacinação contra a Covid-19 na
região. “Fazemos isso preocupa-
dos com a questão do desenvolvi-
mento das atividades econômi-
cas, mas também sempre aten-
tos aos cuidados com a saúde.”

Equipes de fiscalização de Uruguaiana flagraram aglomeração em
uma residência com ao menos 100 participantes no fim de semana

Força-tarefa de Santa Maria atendeu a denúncias de irregularidades
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Selovisa comprovarvacinação
JAGUARÃO

A Prefeitura de Alegrete rei-
naugura nesta segunda-feira o Ae-
roporto Regional Gaudêncio Ra-
mos, desativado há 40 anos. Equi-
pe da Secretaria de Infraestrutu-
ra realizou a pintura da pista de
pouso, que foi recapeada. Tam-
bém houve a revitalização do te-
lhado e calçadas. “Este é um mo-
mento que será determinante na
nossa história. Quero dedicar
meu reconhecimento aos profissio-
nais que trabalharam nas obras”,
diz o prefeito Márcio do Amaral.

O investimento na obra foi
de R$ 300 mil. Os novos voos a
partir do Aeroporto Regional
Gaudêncio Ramos ligarão Ale-
grete a Porto Alegre. As passa-
gens estão à venda no site da
companhia Azul. Todas as ope-
rações serão realizadas com as
aeronaves Cessna Grand Cara-
van, de nove assentos da empre-
sa sub-regional Azul Conecta.
Em outubro, a companhia prevê
o início de voos em aeronaves
com capacidade de 29 lugares.

Aeroporto será reinaugurado
ALEGRETE

Programação
paraos90anos

SANTA ROSA

Decretopermite flexibilizações
REGIÃO DE TAQUARA
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


