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BM prende por porte ilegal de arma de fogoAssociação Comercial
e Industrial de Itaqui

INFORMATIVO114 anos
de História

  Se você está buscando cada vez mais su-

cesso, a  Associação Comercial e Industrial de

Itaqui oferece para você o maior  banco de da-

dos, supercompleto e avançado que tem infor-

mações das lojas e redes de todo o Brasil, com

acesso rápido prático e seguro.

 E para os associados da ACII, o SCPC
disponibiliza através de um portal pela internet

o serviço de autoconsulta de débito. Com isso,

você pode consultar em um instante o nome

do seu cliente e ter mais segurança na hora de

fechar seu negócio. Com custo baixíssimo,

entre outras funções, o sistema permite a in-

clusão e exclusão de nome imediato.

Não perca esta oportunidade.
"Juntos somos mais fortes"

Maiores informações:
3433-1716 - ACII

Edital de Casamento

Bel. Fátima Fortuna Aguilera Amantéa,
Registradora do Serviço de Registro Civil

das Pessoas Naturais desta cidade de
Itaqui/RS, faz saber que pretendem casar:

Quem souber algum impedimento, oponha-o
na forma da lei. Rua Rodrigues Lima nº 376,

sala 103 - Itaqui/RS. Telefone: (055) 3433-1622.
E-mail: cartoriocivilitaqui@gmail.com

Bel. Fátima Fortuna Aguilera Amantéa - Registradora.
Itaqui/RS, 22 de Julho de 2021.

7785 - Bruno Monson Peres
           e Laurise Gomes Leguiça;
7786 - Ivens Santos de Oliveira Júnior
            e Stefany Silveira da Silva;
7787 - Leonardo Bica da Cruz
           e Carla Fabiane Roza Corrêa.

Juízo de Casamentos
Editais

Revólver e munições foram apreendidos
pela equipe da Operação Hórus

Homem de 40 anos foi preso na madrugada
 do domingo (25/7), na área central de Itaqui.

De acordo com as informações da Brigada Mili-
tar, por volta da 1h30min, durante patrulhamento
de rotina na rua Independência, uma equipe da
Operação Hórus, fez uma abordagem de trânsito
no veículo VW Gol, após este ter realizado uma
arrancada brusca. Os policiais identificaram o
condutor do carro e também o carona. Na revista
veícular, os policiais encontraram um revólver
marca Taurus, calibre .32, com seis munições
intactas. O acusado não soube informar a situa-
ção do revólver, que não é registrado. O homem
(carona), preso em flagrante por Porte Ilegal de
Arma de Fogo, a arma e as munições apreendi-

dos, foram levadas para o Plantão da delegacia
de Polícia Civil para o registro.

Carro bate no muro de residência na  Guararapes

Descontrolado, carro saiu da pista
e parou no muro de uma residência

A Brigada Militar foi informada, via telefone 190,
 por volta das 22h20min do domingo (25/7),

de que tinha acontecido um acidente de trânsito
com lesão corporal, na rua Guararapes, no bairro
Chácara. No local, os policiais constataram que
o condutor do veiculo, havia colidido contra o muro
da residência, ficando lesionado assim como sua
carona. O motorista, segundo a Brigada Militar,
foi convidado a fazer o teste do etilômetro, sendo
Constatado 0,63mg/l, além dos sinais de embria-
guez aparentes. O Corpo de Bombeiros informou
que quando a guarnição chegou no local do aci-
dente, a passageira F.A., estava sentada no ban-
co do carona, desorientada e com um corte na
lateral da cabeça e o motorista, J.A.M.F., estava
em pé no lado de fora do carro, também desori-
entado e com um corte pequeno na cabeça. Com
o uso de EPI - Equipamentos de Proteção Indivi-
dual, os Bombeiros realizaram a avaliação inicial
e prestaram os primeiros socorros ao casal. Na

sequência chegou a equipe do SAMU, que após
reavaliar as vítimas, as conduziram até o Hospital
São Patrício a fim de serem avaliadas por um
médico. Após o atendimento, o condutor foi enca-
minhado à Delegacia de Policia Civil para o regis-
tro. O veiculo foi recolhido ao depósito.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

A Prefeita Municipal de Maçambará, visando à contratação de pessoal para as Secretarias

de Obras Transportes e Serviços Urbanos e Agricultura Indústria e Comércio, amparada em

excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal n°

1.624/2021, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e arts. 227 a 230 da Lei

Complementar Municipal n° 05/1998, torna pública a realização de Processo Seletivo Simpli-

ficado para o preenchimento das vagas temporárias abaixo nominadas e pela remuneração.

EXTRATO DE EDITAL - PSS 08/2021

Adriane Borlolaso Schramm
Prefeita Municipal.

A seleção se dará por análise de títulos e prova prática conforme previsto no edital disponível

no site, https://macambara.rs.gov.br as inscrições são gratuitas, poderão ser feitas

presencialmente ou por e-mail a ser enviado para processoseletivomacambara@gmail.com
até a data 13/08/2021.

Maçambará-RS, 29 de julho de 2021.

Quantidade de vagas

02

Função temporária

Operador de Máquinas

Carga horária semanal

40 horas

Vencimento

R$ 1.801,76


