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ACISAP está otimista
com o Aeroporto

CARLA ELOISA BEDENDO

Por acreditar que este dia chegaria você se esforçou e buscou cada momento o seu sonho. Lutando
contra várias horas de estudo e de idas e vindas, se
privando de outras atividades. Neste dia de sua
formatura com talento e esforço você mostrou que
tudo isso não foi em vão. Por seus próprios méritos
venceu e hoje as felicitações são todas para você.

Cicília Liberali Paes, presidente da Associação Comercial, Industrial, Serviços, e Agropecuária
(ACISAP), em entrevista
nesta semana na Rádio Noroeste não escondeu seu otimismo quanto ao avanço
que confirma que o Aeroporto de Santa Rosa está incluído no Programa de Aviação Regional do Governo
Federal.
A confirmação veio através de um documento oficial que foi solicitado pela
equipe da ACISAP e demais parceiros regionais. A
presidente lembra que inicialmente ela deveria ser
emitida em janeiro, mas o
mês passou e veio em fevereiro, através de um e-mail
oficial de forma escrita confirmando o Aeroporto no
projeto nacional, embora a
Secretaria de Aviação ainda
não saiba informar quantos
no total receberão melhorias
previstas, mas confirmam o
de Santa Rosa.

Parabéns e muito sucesso

Com carinho de seus pais Elói e Ivone, irmãos
Tiago e Elói Júnior, cunhadas Claudia e Cássia e
sobrinho Matheus.

Vó Aldorema Bólico
Camargo e
Letícia Rafaela Camargo
Em nossas vidas, acontece algo mágico, e
convivemos com pessoas maravilhosas, que
mudam nossos dias completamente. Essas
pessoas nos fortalecem nos protegem quando
precisamos, e fazem com que a gente tenha
vontade de ser melhor todos os dias.
Ouvi dizer que essas pessoas são escolhidas
por Deus para serem nossos anjos da guarda,
porque elas têm o dom de melhorar a nossa
passagem pelo mundo.
Vocês são um presente de Deus em nossas
vidas!

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Homenagem com amor e eterna admiração de toda a família! (15/02/17).

Edital de Convocação de Credores – Lei 11.101/2005 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES- LEI 11.101/2005
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA ROSA-RS – PROCESSO Nº 028/1.15.0004908-1 CNJ 000972375.2015.8.21.0028. AUTORES: TRANSAVRELLA TRANSPORTES LTDA. E TRANSVITOR TRANSPORTES LTDA.
OBJETO: FAZER SABER a todos interessados que, nos autos supramencionados, na forma dos Artigos 36 e 37 da
Lei 11.101/05, foram designados os dias 08/03/2017 em primeira convocação e 15/03/2017 em segunda convocação, para realização da Assembleia Geral de Credores, a ter lugar no SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE
SANTA ROSA-RS (SINDILOJAS), RUA ARMANDO ROOS HAAG, Nº 36, SANTA ROSA – RS. Em ambas as
convocações o credenciamento será a partir das 13h30min e a abertura da Assembleia às 14h30min. A Assembleia
ora convocada tem como finalidade a deliberação pelos credores da seguinte ordem do dia: a) decisão sobre a
instalação do Comitê de Credores e eleição dos seus membros, caso instalado; b) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial proposto pelas Recuperandas: c) deliberar sobre qualquer outra matéria de
interesse dos Credores. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação a ser submetido à deliberação da
Assembleia através do site www.albarelloschmitz.com.br no ícone Falências e Recuperações Judiciais, ou na 2ª
Vara Cível da Comarca de Santa Rosa. Para se fazerem representar na referida assembleia por mandatário ou
representante legal, os credores deverão cumprir o disposto no artigo 37, parágrafo 4º, da Lei 11.101/05, até 24 horas
antes da abertura. Os documentos serão recebidos no escritório da Administração Judicial, localizado na Rua
Horizontina, nº 1294, na cidade de Três de Maio-RS, telefone 55.3535.1282. Serão também recebidas cópias no email: assistentetm@albarelloschmitz.com.br , caso em que deverão ser substituídas pelos documentos originais no
ato de credenciamento. Santa Rosa, 08 de fevereiro de 2017. Servidor: Mílton A. Sulzbach, escrivão; JUIZ: Adalberto
Narciso Hommerding.

CÂMARA DE VEREADORES
DE SANTA ROSA
Comissão de Fiscalização,
Controle, Obras e Serviços Públicos

CONVITE
PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos da
Câmara de Vereadores, convida a população em geral para participar da
AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 21 de fevereiro de 2017
(terça-feira), a ser realizada às 19h, junto ao Plenário da Câmara de Vereadores; ocasião em que estará sendo discutida a venda de bebidas alcoólicas junto aos quiosques destinados a comercialização de gêneros alimentícios, bebidas e congêneres junto ao Parque Tape Porã, objeto do processo
de Concorrência nº 001/2017 em tramitação na Prefeitura Municipal de Santa
Rosa.
Santa Rosa/RS, 13 de fevereiro de 2017.
Ver. DOUGLAS CALIXTO
Presidente da Comissão

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
Escola Estadual de Ensino Médio
José Alfredo Nedel - EEEMJAN
Torna público que requereu, em 01/
02/2017, à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Município de Santa Rosa/RS, a Licença
Ambiental Prévia e Licença
Ambiental de Instalação, para a atividade5610-00 - ESCOLA / CRECHE, referente às obras de reforma e ampliação, localizando-se
naRua José Alfredo Nedel, n°: 310,
Distrito Sete de Setembro, Santa
Rosa, RS, CEP :98900-000, em
área de 3.016,93 m².

PERDA DE BLOCO
DE PRODUTOR RURAL
BALDUINO GEREMIA comunica
que perdeu o bloco de produtor rural de Inscrição Estadual
1521006170, nº P108 502741,
quem encontrar comunicar pelo fone
999765828

Acesse:
www.jornalnoroeste.com.br

Cicília conta que o ministro Terra não mediu esforços com o projeto.
Em setembro a cidade foi das, como o estudo
retirada do projeto e após ambiental, viabil idade
articulações políticas jun- técnica e o antes projeto,
to ao Governo Federal, fei- faltando a l icença ambitas pessoalmente pelo mi- ental. “Vamos por etapa,
nistério Osmar Terra e vol- neste momento fomos
tamos para a lista. Cicil ia reinseridos, e buscando de
conta que Terra abriu por- forma constante a garantas aos interesses da nossa tia de ampliação do projeregião em Brasíl ia e to na nossa cidade. Está
garantiu que a demanda previsto para março uma
local fosse entendida pelo posição do Governo FedeGoverno Federal.
ral, quando serão anunciO grupo que trabal ha a ados os valores que cada
ampliação do local estava cidade receberá”, d isse
com várias ações finaliza- Cicíl ia.

Em busca de livros
para a Biblioteca de Tucunduva

Os vereadores de Tucunduva, Jonas Fernando e
Milton Eucl ides, mantiveram esta semana várias
audiências em Porto Alegre. Uma das atividades foi
a busca de l ivros na Bibl ioteca Pública Estadual do
RS.

O Sistema Estadual
d isponibil iza acervo aos
municípios que tenham
bibl iotecas cadastradas e
ativas. A cada dois meses
há kits dis poníveis. Jonas
expl ica que percebeu
uma desatual ização do
cadastro de Tucunduva,

então entrou em contato
com Porto Alegre e seguiu as orientações e proced imentos para atual ização. Os vereadores levaram para o município l ivros com títulos diversificados para crianças e
adultos.

Grupo Escoteiro Terra
Vermelha retoma atividades
Em cl ima de alegria e descontração,
no sábado, 11, ocorreu a reabertura das
atividades do Grupo Escoteiro Terra
Vermel ha, com o reencontro dos amigos após o período de férias.
Nem o tempo chuvoso intimidou a
gurizada, que não vê a hora de realizar
o primeiro acampamento do ano.
As atividades do Terra Vermel ha ocorrem todos os sábados, das 14h às 17h,
na Escola Municipal Nossa Senhora da
Glória - Bairro Alto da Glória. As inscrições estão abertas para crianças e jovens de 06 anos e meio a 21 anos e podem ser realizadas no mesmo dia e horário das atividades escoteiras. Tam-

bém há vagas para adultos interessados
em desenvolver algum trabalho voluntário.
Para maiores informações acesse
terravermel ha.org ou visite página no
oficial do facebook.

Jeferson preside a CCDH
O deputado estadual Jeferson
Fernandes (PT) tomou posse na
terça-feira, 14, como presidente da Comissão de Cidadania e
Direitos
Humanos
da
Assembleia Legislativa (CCDH)
pelo biênio 2017/2018.
É a segunda vez que o parlamentar assume a titularidade
da CCDH, tendo presidido a Comissão nos anos de 2013 e 2014.
Naquele período, o petista destacou-se pela criação das Caravanas da Cidadania, atividade que levava integrantes da Comissão ao interior gaúcho para debater a importância, ajudar
a articular e organizar as redes munici-

pais de proteção a crianças,
adolescentes, mul heres e
idosos.
Para a próxima gestão, o
deputado deve priorizar a
atenção a med idas que
contribuam para o mel horamento
do
sistema
prisional, com vistas à redução da criminalidade; e
à garantia de d ireitos fundamentais da população
gaúcha, ameaçados pela
supressão de políticas públ icas e pelo corte de investimentos em saúde, educação,
segurança, cultura, implementados em
níveis federal e estadual.

