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PREFEITURA DE CAPÃO DO CIPÓ

Fim de semana de
futsal no município

A Escola Manoel Viana, com
apoio da Prefeitura, fará o torneio
aberto de futsal, masculino e fe-
minino, no próximo domingo, 08.
As inscrições das equipes devem
ser confirmadas até sexta(06),
sendo oito jogadores por equipe.
Categorias - Serão 6 categorias
no masculino � sub 7, sub 9, sub
11, sub 13, abaixo de 15 e abai-
xo de 17 � e uma categoria no
feminino � abaixo de 17. Haverá
medalhas para o primeiro e se-
gundo colocados em cada cate-
goria, mais troféu de campeão.
Risoto e doces - Os jogos se-
rão disputados durante o domin-
go, a partir das 8h, no ginásio Tar-
císio Colpo. O torneio está sendo
promovido pelo 9º ano da Escola
Manoel Viana, que durante a ma-
nhã fará a venda de risoto e do-
ces ao público.

Conferência Infantojuvenil
será na Câmara de Vereadores

Manoel Via-
na � Nesta se-
gunda (09)
acontece a V
Conferência
Nacional In-
fantojuvenil
pelo Meio
Ambiente com
as escolas do
município. O
evento será na
Câmara. Con-
forme Vanes-
sa Caldas, di-
retora do De-
partamento de

Educação, o processo da conferência envolve quatro etapas: lo-
cal, estadual e nacional sob o tema: �Vamos Cuidar do Brasil
Cuidando das Águas, levando a Brasília 370 adolescentes dos
estados participantes�. Nesta primeira etapa serão selecionados
os projetos que serão encaminhados à etapa estadual, e, posteri-
ormente, à nacional, em Brasília, de 15 a 19 de junho.

Manoel Viana � O projeto GráVIDA do
Centro de Referência de Assistência Soci-
al (CRAS) atende a gestantes referencia-
das ao Centro e aos ESFs 01 e 02, acom-
panhando as gestantes beneficiarias do
Bolsa Família ou inscritas no Cadastro
Único (CadÚnico). Os encontros ocorrem
todas as quintas-feiras no sede do CRAS.
São 10 vagas e as interessadas devem
procurar o CRAS, ESFs 1 e 2 ou ainda os
agentes de saúde. As inscrições são rea-
lizadas no Centro e/ou através do telefone
3256-2160.
A proposta � Acolher as gestantes e aten-
dê-las num espaço de escuta e convivên-
cia social, onde possam partilhar suas vi-
vências e sentimentos em relação à ges-
tação. O objetivo  é minimizar possíveis si-
tuações de vulnerabilidade social e esti-
mular o vínculo afetivo entre mãe e bebê.

Projeto GráVIDA
está com vagas abertas

Convite nº 02/2018.
Objeto: Contratação de empresa para efetuar a cobertura de segu-
ro total para veículos e prédios do Município de Capão do Cipó.
Data de abertura dia 16/04/2018 às 09:00 h na Sala de reuniões da
Prefeitura. Edital pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br.

Dispensa de licitação nº 04/2018.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
website ( implantação, migração, treinamento e suporte técnico
mensal) para Câmara de Vereadores. Empresa contratada: Adde-
sing Agência Digital Ltda. Valor: 320,00 mês. Fundamentação le-
gal: artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Dispensa de licitação nº 05/2018.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e for-
necimento de materiais para execução de obra no prédio da Câ-
mara de Vereadores. Empresa contratada: Serv Sul Construções e
Serviços Ltda . Valor: 7.985,00. Fundamentação legal: artigo 24,
inciso I da Lei 8.666/93.

Capão do Cipó 05 de abril de 2018.

Osvaldo Froner - Prefeito Municipal de Capão do Cipó


