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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01/2017 
EDITAL N.º 0136/2017 

 

 
DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
N° 0135/2017 DO PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO Nº 01/2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

 
VOLMAR HELMUT KUHN, Prefeito Municipal de Tapera, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas, e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal TORNA PÚBLICO a 
RETIFICAÇÃO do EDITAL n° 0135/2017 do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO n° 01/2017. 

 

I – Fica RETIFICADO o Anexo IV – Microáreas - Localização e Abrangência do Edital n° 0135/2017, de 
07/12/2017, conforme o Anexo I deste edital. 

II – Os candidatos que já tenham preenchido o formulário de inscrição e/ou pago o boleto 
correspondente à sua inscrição, e sua micro-área esteja dentre as modificadas por este edital e necessitem 
modificar a micro-área e/ou desistir de sua inscrição, deverão entrar em contato com a empresa responsável 
pelo Processo Seletivo, pelo e-mail premier@premierconcursos.com.br até as 12h do último dia de inscrições, 
para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

III – Os demais itens do edital supracitado permanecem inalterados. 

IV – Mais informações poderão ser obtidas no mural da Prefeitura Municipal, situada à Av. Presidente 
Tancredo Neves, n° 965, Tapera, RS e nos sites www.tapera.rs.gov.br e www.premierconcursos.com.br, em 
caráter meramente informativo. 

Tapera, 13 de dezembro de 2017. 
 
 
 

VOLMAR HELMUT KUHN 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01/2017 
EDITAL N.º 136/2017 

 
ANEXO I 

 
 

“ANEXO IV 
MICROÁREAS - LOCALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA. 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA EQUIPE: 

 
EQUIPE ESF ÁREA 1: 

 
Unidade de Saúde da Família Bem Viver: Av. XV de Novembro, 705 – Centro. 

 
 Nesta Unidade será atendida a população do Centro da Cidade e também a Vila Elisa. As microáreas que serão 
atendidas nesta Unidade são: 08; 09; 10; 21; 22; 23; 24; 25. Totalizando 1290 famílias e 3630 pessoas 
aproximadamente. 
                       A Equipe será composta por: 
                        1 Médico 
                        1 Odontólogo 
                        1 Enfermeiro 
                        3 Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem 
                        8 Agentes  Comunitários de Saúde 
                        1 auxiliar de consultório Odontológico. 
                        Como serviço de apoio diagnóstico e tratamento atuará l Psicóloga, 1 Fisioterapeuta, 1 Assistente 
Social. 
 
 
MICROÁREA Nº 08 
Esta Microárea possui em média 114 famílias e 234 pessoas. 
Considerada microárea urbana. 
Inicia-se a rua Santos Dumont estendendo-se até a rua Giocondo Zanette, e retornando pelam Guido Mombelli. 
Suas residências são de madeira e alvenaria suas ruas pavimentadas, possui sistema de água, rede elétrica, 
sistema de esgoto fluvial e algumas fossas sépticas e rudimentares. 
 
 
MICROÁREA Nº 09 
Esta microárea representa a Vila Elisa Alta, iniciará ao Norte nº 03 (rua do antigo Posto de Saúde) delimitando-
se entre a Rua A e a Rua de nº 02, ficando incluídas nesta microárea então as quadras de nº 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 42 e 43. 
Esta microárea possui infra-estrutura média, sua população é carente, algumas ruas ainda não são calçadas, e 
não possui sistema de esgoto fluvial completo, algumas residências possuem fossas sépticas e rudimentares. 
Possuem sistema de água, luz e coleta de lixo. 
A microárea possui 132 famílias num total de mais ou menos 440 pessoas. 
 
 
MICROÁREA Nº 10 
Esta microárea denomina-se Vila Elisa Baixa, localizada no perímetro urbano, possui infra- estrutura média, com 
casas mistas (alvenaria e madeira), suas ruas em sua maioria calçadas, possui sistema de água, luz e coleta de 
lixo. O sistema de esgoto é parcial possuindo em algumas casas fossas. 
Delimita-se a Sul com a Rua Coronel Gervásio incluindo a Rua C, e parte da Rua B, seguindo pela Rua Arsênio 
Koeller em direção a Linha Etelvina. Serão incluídas nesta microárea a Vila Elisa Baixa e a Área da Pedreira. 
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Ficam incluídas então, nesta microárea as quadras de nº 17, 18, 19, 41, 44, 45, 46 seguindo então pela Linha 
Etelvina. 
A microárea possui 144 famílias num total de mais ou menos 490 pessoas. 
 
 
MICROÁREA Nº 21 
QUARTEIRÃO: 05 e 06 
Esta microárea possui em média 166 famílias e 485 pessoas. 
É considerada microárea urbana. 
Inicia-se na rua General Bento Gonçalves á esquerda no sentido centro/rodoviária e término na Av. Xv de 
Novembro à direita no mesmo sentido até a residência da Sra Semilda Berviam, sendo os limites laterais as ruas 
Guido Mombelli à esquerda e parte da Av Brasília. Fazem parte desta microárea as Ruas: João Bervian Filho, 
parte da Santo Durigon e Av. Brasília Adelina Mombelli, do Acre, Nilo Peçanha, Av. XV de Novembro. 
Esta microárea possui rede de água, rede elétrica, sistema de esgoto fluvial em algumas residências fossas 
sépticas e rudimentares, coleta de lixo, ruas pavimentadas. 
 
 
MICROÁREA Nº 22 
QUARTEIRÃO: 07 
Esta microárea possui em média 139 famílias e 401 pessoas. 
É considerada microárea urbana. 
Inicia-se à Av. XV de Novembro (na City Hotel) seguindo até a rua Santo Durigon, tendo como limite o Parque 
Aquático Taperense (Bairro América). 
Pertencem a esta microárea as Ruas: 28 de fevereiro, Frederico Hoffmann, João Bervian Filho, Norberto 
Ruschel, Teodoro Julio Erpen, Professor Pilar, Osvaldo Kroeling, Rondônia. 
Possui casas em alvenaria e madeira, ruas em sua maioria pavimentadas, sistema de água, rede elétrica, esgoto 
fluvial e coleta de lixo. 
 
 
MICROÁREA Nº 23 
QUARTEIRÃO: 08 
Esta microárea possui em média 211 famílias e 562 pessoas. 
É considerada microárea urbana. 
Inicia-se à Av. XV de Novembro seguindo até a Av. Presidente Tancredo Neves entre as ruas Tiradentes e 
Coronel Gervásio. 
Fazem parte desta microárea as Ruas: Tiradentes, Duque de Caxias, Pedro Würzius, Bartolomeu João Mattei e 
rua Coronel Gervásio. Av. XV de Novembro, Rui Barbosa, Olindo Boff, Mauá, Permião José Tosetto, Rosalina 
Koehler e Av. Pres. Tancredo Neves. 
Esta microárea possui rede de água, rede elétrica, sistema de esgoto fluvial, em algumas residências fossas 
sépticas e/ou rudimentares, coleta de lixo, ruas pavimentadas. 
 
 
MICROÁREA Nº 24 
QUARTEIRÃO: 09 
Esta microárea possui em média 194 famílias e 516 pessoas. 
É considerada microárea urbana. 
Inicia-se à Av. XV de Novembro até Av. Presidente Tancredo Neves, entre as ruas Clemente Mânica e 
Tiradentes. 
Fazem parte desta microárea as Ruas: Clemente Mânica, Marechal Floriano, D. Pedro II e Tiradentes, Rui 
Barbosa, 10 de Novembro, Mauá, Permião José Tosetto, José Sarturi, Vicente Basso, Av. Tancredo Neves, 
Suas residências são de madeira e alvenaria, ruas pavimentadas, possui sistema de água, rede elétrica, sistema 
de esgoto fluvial e coleta de lixo. 
 
 
MICROÁREA Nº 25 
Esta microárea possui em média 190 famílias e 420 pessoas. 
É considerada microárea urbana. 
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Inicia-se à Av. XV Dionísio Lothario Chassot à esquerda sentido Vila Brasília e a rua Guido Mombelli à direita 
seguindo pela Rua Giocondo Zanette a direita neste mesmo sentido. Tem como laterais a Av. Xv de Novembro 
(lado direito sentido rodoviária) e rua Farroupilha à esquerda no mesmo sentido. Fazem parte desta microárea as 
Ruas: Almirante Barroso, Pedro Bini, Duque de Caxias, 12 de maio e parte da Rua José Baggio. 
Suas residências são de madeira e alvenaria, ruas pavimentadas, possui sistema de água, rede elétrica, sistema 
de esgoto fluvial e coleta de lixo. 
 
 
 

 
EQUIPE ESF ÁREA 2: 

 
                                                

Unidade de Saúde da Família da Zona Sul: Rua Mauá S/N, Bairro Progresso. 
 
0 Posto da Zona Sul atenderá a população da Zona Rural mais no Posto da Vila Paz, e o quarteirão 1 onde está 
localizado este Posto de Saúde no Bairro Progresso. As Microáreas 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 e 26. Será 
uma equipe que atenderá a população do interior pelo fato de possuir algumas peculiaridades que poderão ser 
mais bem adequadas em uma equipe condicionada para este atendimento como por ex. maior incidência de 
neoplasias dermatológicas, produção de alimentos para sua subsistência, horário de atendimento adequado com 
seus afazeres domésticos e safras (plantio e colheita). 
Por ser um município de área territorial pequena o acesso ao Posto não é de grande dificuldade ou do Posto ao 
interior. A população no interior é em torno de 1.200 pessoas e os Quarteirões 01, 02 e 03, totalizando 3.200 
pessoas em 1000 famílias. 
                                     A Equipe será formada por: 
                                     1 Médico 
                                     1 Odontólogo 
                                     1 Enfermeira 
                                     2 Técnicas e/ou Auxiliares de Enfermagem 
                                     10 Agentes de Saúde 
                                     1 Auxiliar de consultório odontológico. 
No serviço de apoio diagnóstico e tratamento, 1 Psicóloga, 1 Fisioterapeuta, 1 Assistente Social. 
                                          
 
 
MICROÁREA Nº 11 
Esta microárea refere-se à Linha São Pedro e São Luis. 
Esta localizada em área rural, abrangendo em sua totalidade e Linha São Pedro, Linha São Luis e a localidade 
denominada Ponte do Colorado. 
A microárea possui características rurais, sua economia é basicamente agrícola, com algumas famílias 
residentes na localidade denominada Ponte do Colorado, consideradas muito carentes, necessitando assim do 
trabalho do Agente Comunitário de Saúde. 
A microárea possui em média 96 famílias, num total de mais ou menos 315 pessoas. 
 
 
MICROÁREA Nº 12 
Abrange Linha São Rafael e Vila Raspa com aproximadamente 90 famílias e 269 pessoas. 
Tem como divisas, ao norte a Lª Arroio Angico e ao Sul a Barra do Colorado. Ao norte segue pela TR 255 à 
direita e ao Sul pela TR 270 (à esquerda) até o acesso a RS 332 na altura da Subestação da RGE. Seguindo 
então em direção ao Norte, pelos dois lados da rodovia até o trevo de acesso ao município de Tapera. 
 
 
MICROÁREA Nº 13 
Abrange as comunidades da Barra do Colorado e Linha Teotônia com aproximadamente 100 famílias e 308 
pessoas. 
Tem como divisa ao norte, a comunidade de São Rafael na altura da ponte do Pavilhãozinho da Barra do 
Colorado. Ao sul tem como divisa o Rio Jacuí. Ao Norte segue pela TR 270 (á direita) e após TR 135 (á direita) 
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em direção a RS 332 culminando no acesso a Subestação da RGE. Seguindo pela Rodovia 332 em direção ao 
sul, abrangendo os dois lados da mesma até o entreposto da Cotrisoja à direita e acesso de entrada da Vila Paz 
à esquerda. 
 
 
MICROÁREA Nº 14 
Esta microárea possui em média 45 famílias e 144 pessoas. 
Considerada microárea rural. 
Inicia-se ao longo da RS 223 na Polícia Rodoviária seguindo pela travessa 240 incluindo aquelas famílias que 
residem no lado direito da RS, incluindo a Linha Coronel Gervásio, depois seguindo pela TR 105 até o Passo dos 
Marianos tendo como limite o Rio Jacuí na divisa com o Município de Espumoso. 
Esta microárea é essencialmente agrícola possui nas comunidades rede de água provida de poços artesianos, 
algumas propriedades mais distantes possuem poços ou nascentes, rede de energia elétrica. 
 
 
MICROÁREA Nº 15 
Esta microárea possui em média 64 famílias e 189 pessoas. 
Considerada microárea rural abrange a Linha Santana e Linha Esquina da Sorte. 
Inicia-se na perimetral (na Polícia Rodoviária) seguindo pela RS 223 incluindo todas as famílias residentes no 
lado esquerdo da Rodovia até a Linha Santana, tendo como limite a divisa dos Municípios de Tapera e Lagoa 
dos Três Cantos. Seguindo em direção à Linha Esquina da Sorte tendo como limite a TR 105 e 245, até a divisa 
dos Municípios de Victor Graeff (Rio Jacuí e Rio Glória) e Tapera. 
Esta microárea é essencialmente agrícola, possui em suas comunidades rede de água providas de poços 
artesianos, algumas residências possuem poços ou nascentes devido à distância da comunidade, possuem rede 
elétrica. 
 
 
MICROÁREA Nº 16 
Esta microárea possui em média 51 famílias e 147 pessoas. 
Considerada microárea rural abrangem a Linha Etelvina e Linha Cinco Irmãos. Inicia-se no limite da Av. Brasília 
com Perimetral leste apos Av. Brasília até a Rua Nilo Peçanha na propriedade do Sr. Oscar Haupenthal, 
estendendo-se ao longo da perimetral que dá acesso à cidade de Tapera incluindo as residências localizadas ao 
seu longo, até a divisa dos municípios de Lagoa dos Três Cantos e Tapera, a partir da residência de Antônio de 
Lucca. 
No Trevo segue em direção a cidade de Tapera até a residência da Sra Semilda Berviam, seguindo então pela 
Rua Santo Durigon á esquerda em direção a Linha Etelvina pela TR 030 tendo como limite a divisa dos 
Municípios de Lagoa dos Três Cantos e Município de Selbach. Tendo o Arroio Tapera para delimitar com a 
microárea de nº 11 (São Luis, São Pedro). 
Esta microárea é rural, mas com algumas características urbanas devido à proximidade de algumas residências 
com o perímetro urbano. Possui rede de água, rede elétrica, algumas residências com sistema de esgoto fluvial 
e coleta de lixo. 
 
 
MICROÁREA Nº 17 
QUARTEIRÃO: 01 
Esta microárea possui em média 194 famílias e 582 pessoas é considerada microárea urbana, porém possui 
algumas residências um pouco afastadas. 
Inicia-se na rua Clemente Mânica até a rua Pedro A. Vieira, seguindo até a esquina com a Rua Permião Jose 
Tosetto e então de volta a Clemente Mânica. Estão incluídas nesta microárea as Ruas: Vicente Basso, José 
Sarturi e Permião José Tosetto até a rua Clemente Mânica. Rua Arno Presser à direita no sentido trevo/centro, 
parte das ruas Presidente Getúlio Vargas, Antônio Libório Bervian e Clemente Mânica. 
Estas residências possuem rede de água, rede de energia elétrica e em sua maioria sistema de esgoto fluvial, 
em algumas residências com fossas sépticas e rudimentares, coleta de lixo, ruas pavimentadas e casas de 
alvenaria e madeira. 
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MICROÁREA Nº 18 
QUARTEIRÃO 02 
Esta microárea possui em média 169 famílias e 486 pessoas. 
É considerada Microárea urbana. 
Inicia-se ao longo da Av. XV de Novembro em direção ao centro da cidade na Esquina com a Rua Pedro a. 
Vieira até a Rua Clemente Mânica, limitando-se com a Rua Permião José Tosseto. 
Fazem parte desta microárea as Ruas: Antônio Garrafa, Rui Barbosa, Pedro A. Vieira, Arno Presser, Rua Getúlio 
Vargas, Mauá, Antônio Bervian até a rua Clemente Mânica. 
Esta microárea possui rede de água, rede de energia elétrica, e em sua maioria sistema de esgoto fluvial e em 
algumas residências fossas sépticas e rudimentares, coleta de lixo, ruas pavimentadas e casas de alvenaria e 
madeira. 
 
 
MICROÁREA Nº 19 
QUARTEIRÃO: 03 
Esta microárea possui em média 182 famílias e 523 pessoas. 
Considerada microárea urbana. 
Inicia-se na rua Cônego Dionísio Basso até a Av. Dionísio Lothário Chassot, tendo como limites laterais no 
sentido trevo/centro, a esquerda a Av. Xv de Novembro e a direita a rua Júlio Henrich. 
Fazem parte desta microárea as Ruas: Cônego Dionísio Basso, Cônego Bento, Libório Bervian, Marthias Theis, 
Marechal Deodoro até Av. Dionísio Lothário Chassot. Parte da Av. XV de Novembro, Pedro Binni, Almirante 
Barroso, Júlio Henrich.  
Esta microárea possui rede de água, rede elétrica, coleta de lixo, em sua maioria sistema de esgoto fluvial sendo 
algumas residências com fossas sépticas e rudimentares, algumas ruas ainda não possuem ruas pavimentadas, 
com casas de madeira e alvenaria. 
 
 
MICROÁREA Nº 26 
Esta microárea possui aproximadamente 81 famílias com cerca de 250 pessoas. 
Considerada microárea mista (urbana e rural), inicie-se na Linha Arroio Angico partindo Encruzilhada da casa da 
Sra Elzira Mai até o asfalto na RS 223, até o trevo de acesso à cidade de Tapera à direita. Entrando na cidade 
pelo loteamento do Bairro Progresso pela rua Vicente Basso até a rua Pedro A. Vieira. Tendo como limites 
laterais a Av. Xv de Novembro e a Rua Henrique Manuel Huber. 
Por ser microárea mista, possui tanto características rurais quanto urbanas, tanto no sentido de pavimentação, 
abastecimento de água e energia elétrica, bem como sistema de saneamento básico. 
 
 
 
 

 
EQUIPE DE ESF ÁREA 3: 

 
Unidade de Saúde da Família Anaurelina Vieira da Paixão: Rua Alberto Mânica 565, B. Cohab. 

 
Neste Posto de Saúde serão atendidas as populações das seguintes microáreas: 03; 04; 05; 06; 07; 20. 
Possuem em torno de 780 famílias e em torno de 2.500 pessoas. 
                                     A Equipe será formada por: 
                                     1 Médico 
                                     1 Odontólogo 
                                     1 Enfermeira 
                                     2 Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem 
                                     7 Agentes de Saúde 
                                     1 Auxiliar de consultório odontológico. 
O serviço de apoio, diagnóstico e tratamento terá 1 Psicóloga, 1 Fisioterapeuta, 1 Assistente Social. 
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MICROÁREA Nº 03 
Localizada em área urbana referente ao Loteamento Seibel. 
A microárea possui serviços de água, luz e sistema de esgoto. Sua população é de baixa renda, com casas de 
alvenaria em sua maioria, as ruas ainda não estão totalmente calçadas. Suas delimitações se fazem pela 
perimetral Leste passando pela Área Verde até a Rua Santa Catarina, totalizando 07 lotes. 
A microárea possui 111 famílias num total de mais ou menos 401 pessoas. 
 
 
MICROÁREA Nº 04 
Esta microárea tem como localização a Vila Pró-Morar, iniciando no Estádio Lauro Guimarães junto a perimetral 
Leste até a Rua 1º de Maio, entre a Av. Brasília e a Rua Alberto Mânica. Considerada urbana, possui infra-
estrutura média, com a maioria de suas casas de alvenaria, serviços de água, luz, com coleta de lixo, a maior 
parte das ruas calçadas, parte com paralelepípedo e parte com asfalto. Não existe sistema de esgoto fluvial. A 
maioria das casas possui sistema de fossas sépticas, rudimentares e algumas deixam os esgotos a céu aberto. 
A microárea possui 125 famílias, num total de mais ou menos 373 pessoas. 
 
 
MICROÁREA Nº 05 
Esta microárea localiza-se na Vila Brasília, iniciando a Rua 1º de Maio até a Rua São Paulo. Ambas localizadas 
entre a Av. Brasília e a Rua João Mânica. 
Localizada em perímetro urbano, possui ruas calçadas, sistemas de água e luz, e sistema parcial de esgotos, 
sendo algumas residências com fossas sépticas e rudimentares. Suas residências são em parte de alvenaria e 
parte de madeira. 
A microárea possui 133 famílias num total de mais ou menos 409 pessoas. 
 
 
MICROÁREA Nº 06 
Esta microárea refere-se à Vila Brasília que inicia à Rua São Paulo seguido até a Rua Papa João XXII, ambas 
entre a Av. Brasília e a Rua Alberto Mânica. 
Localizada em perímetro urbano, possui ruas calçadas, suas casas são parte de alvenaria e parte de madeira. 
Não possui sistema de esgoto fluvial em seu total, em algumas residências há fossas sépticas e rudimentares. A 
vila possui sistema de água, luz e coleta de lixo. 
A microárea possui 127 famílias num total de mais ou menos 415 pessoas. 
 
 
MICROÁREA Nº 07 
Esta microárea refere-se à Vila São Judas localizada em perímetro urbano iniciando-se a Rua Papa João XXII 

até a Rua Prof. Jorge Heck, localizadas entre a Av. Brasília e a Rua Alberto Mânica até esquina, ainda 
incluindo a quadra onde se localiza o “Polizinho”na Av. José Baggio. 

Esta microárea possui sistemas de água, luz e coleta de lixo, ruas calçadas e sistemas parciais de esgotos, 
sendo algumas residências com fossas sépticas e rudimentares. As residências são em parte de alvenaria e 
parte de madeira. 
A microárea possui 131 famílias num total de mais ou menos 382 pessoas. 
 
 
MICROÁREA Nº 20 
QUARTEIRÃO: 04 
Esta microárea possui em média 149 famílias e 471 pessoas. 
Considerada microárea urbana. 
Inicia-se na Av. Dionísio Lothário Chassot descendo pela Rua Farroupilha até a esquina com a Av. José Baggio 
seguindo até Rua Alberto Mânica. (Bairro Cohab) 
Fazem parte desta microárea as Ruas da Cohab Alta: Rua Albano Seibel, Rua Modesto Ficagna e Rua Augusto 
Koelher. 
As residências possuem rede de água, rede de energia elétrica, coleta de lixo, em sua maioria sistema de esgoto 
fluvial sendo algumas residências com fossas sépticas e rudimentares, algumas ruas ainda não possuem 
pavimentação, suas casas são de alvenaria e madeira. 
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EQUIPE DE ESF ÁREA 4: 
 

Vila Paz 
 

Neste Posto de Saúde serão atendidas as populações das seguintes microáreas: 01 e 02. Possuem em torno de 
300 famílias e em torno de 1000 pessoas. 
                                     A Equipe será formada por: 
                                     1 Médico 
                                     1 Odontólogo 
                                     1 Enfermeira 
                                     2 Técnicos e/ou auxiliares de enfermagem 
                                     2 Agentes de Saúde 
                                     1 Auxiliar de consultório odontológico. 
O serviço de apoio, diagnóstico e tratamento terá 1 Psicóloga, 1 Fisioterapeuta, 1 Assistente Social. 
 
 
MICROÁREA Nº 01 
Esta microárea possui em média 157 famílias e 514 pessoas. 
Esta microárea refere-se à Vila Paz. 
Considerada microárea urbana, possui características como rede de água, rede elétrica, rede de esgoto fluvial 
em algumas casas e outras com fossas sépticas e rudimentares, algumas ruas são pavimentadas. 
Situada ao lado Sul do município de Tapera, limitando-se com o Rio Jacuí divisa entre os municípios de Tapera e 
Espumoso. Ao lado Oeste delimita-se até a RS 332 (incluindo algumas famílias residentes do outro lado da 
mesma até Boate Chacrinha, ao Leste com o beco Ferro Velho, mais precisamente na antiga creche) e ao Norte 
com a Rua Massuti. 
 
 
MICROÁREA Nº 02 
Esta microárea possui em média 128 famílias e 427 pessoas. 
Considerada microárea urbana, com algumas características rurais em parte por abranger a Linha São João. 
Esta microárea abrange parte da Vila Paz iniciando na creche (no Beco do Ferro Velho), seguindo para Linha 
São João até a propriedade de Iria Henn tendo como limite o Rio Jacuí. Depois seguindo para Vila Teles tendo 
como limite a TR 255 (próximo ao Mato Durigon) limitando-se a RS 332 que dá acesso a Cidade de Espumoso. 
Esta microárea possui características peculiares: uma parte basicamente, agrícola, as comunidades possuem 
rede de água proveniente de poços artesianos, rede de energia elétrica. Nesta microárea dá-se mais ênfase a 
Vila Telles considerada muito carente necessitando muito deste trabalho.” 
 
 

 


