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Westfália 

A programação 
do aniversário 
de 27 anos de 

emancipação de Westfália, 
cuja data festiva é ama-
nhã, sexta-feira, 24 de 
março, tem sequência em 
sua programação hoje, 
quinta-feira, dia 23. Serão 
atrações para a comu-
nidade escolar e para as 
mulheres. Durante o dia, 
haverá Show de Mágica 

e mais surpresas junto às 
escolas. Já à noite, a par-
tir das 19h30, na Casa da 
OASE, ocorrerá o Dia da 
Mulher Westfaliana, com o 
espetáculo “Simplesmente 
Herta – Memórias e Histó-
rias”. O evento culminará 
com lanche especial para 
as participantes. Protago-
nizada pelo ator, diretor e 
autor Carlos Alberto Klein, 
a apresentação resgatará a 
trajetória dos alemães no 
Brasil por meio da caricata 

personagem Herta, que 
tem 65 anos há 10 anos 
e é de origem germânica. 
Herta se sente na fl or da 
idade, feliz, amada e per-
plexa com sua própria be-
leza. No palco, ela promete 
muito bom humor, alegria 
e descontração.

Amanhã, dia do ani-
versário, 24 de março, a 
programação será volta-
da à Melhor Idade. Na 
oportunidade, ocorre o 
baile de idosos que terá 
a animação do Musical 
Energia. O evento ocorrerá 
junto ao Galpão do Parque 
Municipal de Eventos. 
Também amanhã ocorre 
sessão solene da Câmara 
de Vereadores, na Casa 
da Oase, a partir das 19h, 
culminando com o café 
Dossland, preparado pelas 

empresas que fabricaram 
os deliciosos doces no 
município.

No dia 25, o Baile de 

Aniversário promete mar-
car em grande estilo os 27 
anos de emancipação. O 
evento terá animação da 

Banda La Montanara e 
Banda Rosa’s e ocorrerá 
junto ao Galpão do Parque 
Municipal de Eventos.

E para encerrar a pro-
gramação, no dia 31 ocorre 
o 2º Sing Abend, eviden-
ciando a tradição do can-
to coral. A programação 
inicia às 19h30, junto à 
sede do Fluminense. Os 
ingressos para a noite po-
derão ser adquiridos com 
os membros da diretoria 
da Associação Cultural 
Westfaliana.

Toda a comunidade 
westfaliana e da região 
está convidada a participar 
dos festejos alusivos aos 27 
anos do município. A pro-
gramação é uma promoção 
da administração muni-
cipal de Westfália, com o 
patrocínio de Sicredi.

Hoje tem o espetáculo “Simplesmente Herta”
PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO 
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Herta promete muito bom humor, alegria e descontração

Westfália - O município re-
alizou, dia 3 de março, a 6ª Con-
ferência Municipal de Saúde, que 
este ano teve como tema “Garantir 
direitos e defender o SUS, a vida e a 
democracia – amanhã vai ser outro 
dia”. A programação ocorreu junto 
à Casa da OASE e contou com a re-
presentação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. Os eixos 
temáticos da conferência foram: O 
Brasil que temos, o Brasil que que-
remos; O papel do controle social e 

dos movimentos sociais para salvar 
vidas; garantir direitos e defender 
o SUS, a vida e a democracia; e 
Amanhã vai ser outro dia para todas 
as pessoas. A partir destes eixos, 
foram debatidas várias propostas. 
A secretária de Saúde, Trabalho, 
Habitação e Assistência Social 
de Westfália, Simone Heemann, 
colocou que a conferência é um 
momento importante de revisão 
dos rumos da política de saúde no 
país, oportunidade de exercício da 
democracia através da participação 
popular.  “É o momento de ouvir-
mos as demandas da comunidade, 

avaliando a situação de saúde local, 
trazendo novas proposta de ade-
quação e levantando propostas para 
as esferas estadual e nacional. Nas 
etapas municipais serão elaboradas 
e aprovadas propostas e diretrizes 
que atendam às necessidades de 
saúde da população”, explicou. As 
conferências municipais antecedem 
as etapas estaduais e, por consequ-
ência, a 17ª Conferência Nacional 
de Saúde. A escolha do tema é uma 
referência celebratória aos 35 anos 
da promulgação da Constituição Ci-
dadã e do Sistema Único de Saúde, a 
serem comemorados em 2023. (A.I.)

Curto Arte/divulgação

Conferência discute direitos e defesa do SUS

  PREFEITURA MUNICIPAL 
         DE WESTFÁLIA

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 16/2023

O Município de Westfália torna público que 
foi efetuada a Inexigibilidade de Chamamento 
Público nº 16/2023, com base no art. 31 da 
Lei 13.019/2014, para contratação da ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA, CNPJ 
nº 92.454.891/0001-74, para atendimento de 
crianças, residentes no município de Westfália/
RS, matriculados na Educação Infantil, no pri-
meiro nível da Educação Básica a crianças de 0 
a 5 anos e onze meses, em seus aspectos físicos, 
emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e so-
ciais. Valor R$1.050.000,00. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas no setor de Licitações 
da Prefeitura através do telefone 51-37624553 ou 
pelo e-mail licitacao@westfalia.rs.gov.br. 

Westfália, 23 de março de 2023.
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