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Art Pen Laser
Personalização de Canetas. Divulgue sua ideia e sua
marca, impressão colorida a laser em canetas.
Excelente maneira de presentear seus clientes e amigos.
Fone: (49) 8884-8254

Vende-se terreno
com 360 metros quadrados, com duas casas, a 150
metros do Hospital Regional. Uma delas de
alvenaria, com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro.
A outra residência mista, também com 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de TV, ambas
reformadas, com escritura. Valor R$ 190.000,00.
Aceito carro ou moto no negócio
Contato pelos telefones: 3622-8814, 8823-7565,
9162-9845, 9921-4177 ou 8805-5157
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Programação do mês de aniversário
Romelândia
s comemorações iniciam dia 16 de setembro
e encerramento no dia 23,
data em que o município
comemora o cinquentenário.
De acordo com o presidente da comissão organizadora das festividades,
secretário de Administração, Laudir Perondi, as atrações da semana foram preparadas com a participação
de todos os setores da administração, bem como das
entidades organizadas.
O secretário ressalta
que um dos objetivos foi de
atender a todos os gostos.
Ele acrescenta que a Semana de Aniversário se encaixa nos 50 atos que a administração de Elizio da Fonseca pretende realizar até o
ﬁnal do ano em homenagem ao cinquentenário.
Perondi revela que 23 dos
50 atos já foram realizados.

A

Programação
Segunda Feira, dia 16
13h30: Feira social do artesanato
Local: Praça Municipal
19h30: Noite Cultural com
apresentações locais e regionais
Local: Clube de Idosos Encontro da Amizade
Terça-feira, dia 17
Local: Clube de Idosos Encontro da Amizade
Seminário gado de leite a base
de pasto
13h45: Palestra perspectiva de
produção de leite na agricultura familiar
15h30: Palestra Sanidade Animal
16h30: Café Colonial
Quarta-feira, dia 18
Local: Clube de Idosos Encontro da Amizade
9h00: Palestra sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis.
Com a doutora Rita de Cassia
Pozzati
13h30: Local: Praça Municipal
Atividades Complementares
com os proﬁssionais da Saúde.
19h: Local: Clube de Idosos -

Encontro da Amizade
Vereador por um dia, com alunos das escolas estaduais
Quinta-feira, dia 19
Troféu 50 Anos Romelândia
Local: Ginásio de Esportes
Ângelo Giotto
Quadrangular de futsal masculino e feminino
19h00: Semiﬁnal do Feminino
20h00: Semiﬁnal do Feminino
21h00: Semiﬁnal do Masculino
22h00: Semiﬁnal do Masculino
Sexta-feira, dia 20
Sicoob São Miguel E Cooper
Alfa.
8h00: Mateada em Frente a
Cooper Alfa
Com produtos da Materva
Exposição de Produtos Alfa
Exposição de veículos, motos
e equipamentos Agrícolas
13h30: Show ao vivo de música italiana com Os Filhos do
Seu Grando, de Iraceminha
19h: Ginásio Municipal
Final da Copa 50 anos de
Romelândia
19h: Final Feminina

Três dias de comemorações
Bandeirante
prefeitura deﬁniu a programação especial em alusão
ao aniversário de 18 anos de emancipação políticoadministrativa.
A programação acontece na sexta-feira, dia 20, a partir
das 17 horas na sede campeira do Grupo Cavalarianos Marcos da Fronteira. No sábado dia 21 acontece o tradicional
Café Colonial com produtos locais, produzidos na agricultura de Bandeirante e municípios próximos, o Evento inicia as 19 horas, no salão católico.
No dia 29, aniversário do município acontece no Salão
Católico o tradicional churrasco, que é oferecido de graça
aos idosos. Durante o evento acontece a premiação aos
vencedores do Jogos da Terceira Idade. Ainda no dia 29, a
tarde serrealizado um Matiné para todas as idades.
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20h: Final Masculina
Sábado, dia 21
14h: Praça Municipal
Encontro das Igrejas: Tema:
Adora Romelândia
20h: Clube de Idosos
Setember Fish Fest: com seis
horas de baile com ingressos
gratuitos
Animação: Eroni e Adriano e
Musical dose de Paixão
Domingo, dia 22
14h: Clube de Idosos
Matinê dos Idosos com animação de Eroni E Adriano
20h: Salão Paroquial
Show Pirotécnico de Fogos
20h30: Mate-baile de aniversário com entrada gratuita
Animação: Banda Passarela
Segunda, dia 23
Aniversário de 50 Anos
13h30: Praça municipal
Rua do Lazer Com:
10 Brinquedos Inﬂáveis
Musicas e Danças
Jogos de Futebol e Vôlei de
Areia
Pinturas faciais e diversas brincadeiras
Todas as diversões gratuitas
16h corte do bolo

Cartão de CPF em desuso
Joaçaba
Receita divulgou amplamente no ano passado que
deixou de emitir o cartão CPF em formato plástico,
e passou a emitir, somente, o Comprovante de Inscrição no CPF - documento gerado no ato do atendimento
realizado pelas entidades conveniadas à RFB.
Órgãos públicos e pessoas jurídicas em geral NÃO
devem solicitar ao cidadão a apresentação do cartão
CPF em formato plástico para efeito de comprovar a
sua inscrição no cadastro CPF.
A comprovação de inscrição no CPF pode ser feita
por intermédio da apresentação do antigo Cartão, da
Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
carteira de identidade proﬁssional, e similares.
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