Sexta-feira e fim de semana

6, 7 e 8 de março de 2020

DIREITOS HUMANOS

Índios de Charqueadas pedem ao
Estado a construção de uma escola
FLAVIA LIMA MOREIRA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE
E DESTINO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE LÂMPADAS, PILHAS E BATERIAS GERADAS NO
MUNICÍPIO DE TAPEJARA. – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Abertura das
Propostas 18/03/2020 as 09:00 h. O Edital, encontra-se disponível no site do município www.tapejara.rs.gov.br,
e-mail: licita@prefeituratapejara.com.br demais informações pelo Telefone (54)3344 - 4700 no horário das 8:00 as
12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, ou na Prefeitura Municipal de Tapejara, na Rua do Comércio, 1468. Tapejara,
05 de março de dois mil e vinte. Vilmar Merotto, Prefeito Municipal de Tapejara – RS.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA
MUNICIPAL DE GRAMADO
Secretaria de Administração

Aviso de Edital
O Município de Gramado(RS), torna público a abertura da seguinte licitação: Pregão Presencial n.º
17/2020 - contratação dos serviços de coleta e de triagem de resíduos sólidos urbanos do município
de Gramado. Abertura 25/03/2020, às 14h; Edital disponível no site: www.gramado.rs.gov.br. Gramado,
05 de março de 2020.
João Alfredo de Castilhos Bertolucci
Julio Cesar Dorneles da Silva
Prefeito Municipal
Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO
Nota Explicativa

Referente esclarecimento do item 12.4 do Edital de Licitação do Processo nº 007/2020,
Pregão Presencial nº 005/2020, que: quando se tratar de veículo automotor, item 1 do
referido edital, a manutenção deverá ser feita na Agência/Concessionária mais próxima
da sede do Município, e que o ônus das revisões previstas no manual do veículo será
de responsabilidade do Contratante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO
Aviso de Licitação
O Município de Saldanha Marinho - RS torna público o seguinte processo licitatório: Tomada de Preços
nº001/2020 – no dia 24 de março de 2020, às 9 horas, para contratação de empresa especializada
para realizar pavimentação em via urbana com calçamento irregular. Maiores informações na Prefeitura
Municipal, em Saldanha Marinho, ou pelo telefone (55)3373-1172. Edital na íntegra pelo site www.
saldanhamarinho.rs.gov.br. Saldanha Marinho, 05 de março de 2020.
Volmar Telles do Amaral
Prefeito Municipal

Local onde aconteciam as aulas pegou fogo em 2018, e sala precisou ser improvisada desde então
No ano de 2012, foi criada pelo
governo do estado a Reserva Indígena Estadual que hoje abriga a Aldeia
TeKoá Guajayvi, em Charqueadas.
Ainda em processo de regularização
fundiária, o cacique Cláudio Acosta
conta que esses têm sido anos de
resistência.
O terreno era usado pela Companhia Estadual de Energia Elétrica
(CEEE) para plantação de eucaliptos e
a confecção de postes de luz. Hoje, nas
mãos dos indígenas, já foram plantadas mais de duas mil mudas nativas na
região e a mata nativa está ressurgindo.
Lá são produzidos, ainda, produtos de
artesanato. Da região no entorno, eles
tiram, ainda, alimento da pesca e da
caça. No entanto, o cacique vê descaso
com a situação da aldeia por parte dos
governantes. “Parece que somos invisíveis. O caso da nossa escola é mais
uma prova disso”, desabafa.
Há dois anos, a Escola Estadual

Indígena de Ensino Fundamental Aldeia Guajayvi incendiou. O espaço que
abrigava a escola era simplesmente
a sala da casa do cacique. E foi essa
escola que o fogo atingiu em 2018.
Desde então há uma incessante busca
por auxílio do governo estadual. Em
2019, a esperança dos cerca de 20
alunos (do jardim ao nono ano do
ensino fundamental) foi renovada. Em
reunião na 12ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Acosta foi
informado que a escola de sua aldeia
era a prioridade do governo estadual.
No entanto, até agora nenhuma ação foi tomada. “Além de não
termos uma escola, não temos nem
merenda escolar. As aulas deveriam
ter iniciado no início de março. Mas
dias antes fomos informados que não
há recursos para a merenda escolar. Se
educação é um direito, por que esse
descaso?”, questiona a professora da
rede estadual de ensino, Márcia Luísa

Tomazzoni.
Márcia dá aula na escola há cerca
de dois anos. Ela conta um pouco
da rotina com os alunos. “Quando
chove, não temos aula. É impossível
porque chove dentro da sala de aula;
no inverno, o frio é tão intenso, que
se torna inviável o estudo; o telhado
com buracos e o chão com frestas
significativas fazem o frio doer”. Ela
prossegue: “não nos falta vontade,
nos falta o mínimo. O quadro negro
foi uma doação, mas em metade dele
não se pode escrever; as cadeiras e
classes são quebradas; por muitas
vezes precisamos ter aula na rua para
fugir dos riscos da sala, que tem fios
de eletricidade aparentes”.
O local ainda vive a expectativa
da liberação da Mina Guaíba. O local
seria afetado se a liberação para a
construção fosse feita. Por enquanto,
uma liminar suspendeu o licenciamento ambiental da mina.

SAÚDE
Gramado sedia palestra para tratar sobre o câncer infantojuvenil
O diagnóstico precoce salva vidas.
Este foi o enfoque principal da palestra para professores e professoras de
Gramado, realizado no Expogramado.
O evento foi promovido pela secretaria
municipal da Educação em parceria
com o Instituto do Câncer Infantil (ICI).
O palestrante foi o médico oncologista
pediátrico, fundador e atual superintendente do ICI, Algemir Brunetto. “Vocês
têm um papel muito importante para
identificar possíveis casos da doença”,
afirmou Brunetto.
Foi distribuído aos profissionais a
cartilha “Entendendo o Câncer Infantojuvenil”, que oferece orientação às

escolas, professores, estudantes e as suas
famílias. Simultaneamente ocorreu o
lançamento da 23ª Corrida pela Vida de
Gramado, que este ano ocorrerá no dia
25 de abril, no Ginásio Perinão, com a
participação de das escolas do município. Paralelamente, neste dia, ocorrerá
uma caminhada e corrida pela área
central da cidade, aberta à comunidade
e visitantes.
Em todas as manifestações, foi destacada a contribuição que os professores
podem dar para identificar possíveis
casos de câncer entre crianças e adolescentes. A secretária da Educação, Maria
Gorete Rodrigues da Silva, destacou

a importância de eventos como este
para os professores se apoderarem do
conhecimento que é importante para a
identificação de casos. “O nosso dia a
dia na escola e mesmo na sociedade se
faz com muita parceria, empatia e solidariedade. E isso se deve cultivar cada
vez mais”, afirmou a secretária.
O diretor institucional do ICI, Fábio
Bertolucci, apresentou o projeto de lei
estadual que está em vias de ser sancionado pelo governador, que destaca uma
das ações para a prevenção e diagnóstico
precoce do câncer infantojuvenil: a de
sensibilização da comunidade. O projeto
ainda está sob análise de Eduardo Leite.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA
MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE
Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020
CEP: 98.415-000 - CNPJ: 92.403.583/0001-10

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020
Edital de pregão presencial para aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza e
material de expediente para a SMEC e Escolas da rede municipal de ensino, às 09:00 horas do dia
19/03/2020. O edital encontra-se disponível no Setor de Licitações da Prefeitura e no endereço www.
pmvistaalegre.com.br. Informações (55)3730-1020. Vista Alegre, 05 de março de 2020.
Almar Antonio Zanatta - Prefeito Municipal

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR
AVISO DE LICITAÇÕES
A Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur torna público a abertura da seguinte licitação: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 021/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços de execução de
uniformes, entre eles aventais e bonés, para a 30ª Festa da Colônia, com abertura da sessão de
disputa de preços as 09 horas do dia 19 de março de 2020. Cópia do edital acima poderá ser obtida
nos sites: www.gramadotur.net.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.
Gramado/RS, 06 de março de 2020.
EDSON HUMBERTO NÉSPOLO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMUNICADO
Edital nº 002/2020.
Modalidade: CONCORRÊNCIA
A Comissão Permanente de Licitações no uso de suas atribuições, em razão de complementações no
Projeto Básico e Executivo da Concorrência nº. 002/2020 resolve PRORROGAR a data de abertura do
certame, devolvendo o prazo de abertura da sessão de recebimento dos envelopes para o dia 08/04/20 às
14 horas no Auditório da Prefeitura.
Comissão Permanente de Licitações

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria da Saúde torna pública, através de seu pregoeiro e
equipe de apoio designados por Portaria, a abertura de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços, conforme descrição abaixo, de
acordo com a legislação vigente.
Objeto: Registro de Preços de Medicamentos para uso humano.
Tipo: Menor Preço
Processo PROA nº 20/2000-0000407-5
Pregão Eletrônico nº 0152/2020
Data da Disputa: 07/04/2020 às 10:00h.
O Edital encontra-se disponíveis no site www.compras.rs.gov.br

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 036/2020

A PMC torna público o processo licitatório para Contratação de empresa para
fornecimento de projetos de engenharia, Registro de Preços, conforme edital e anexos.
Disputa: 18 de março de 2020 às 10h.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2020

A PMC torna público o processo licitatório para Aquisição de medicamentos em entrega
única e imediata, conforme edital e anexos. Disputa: 19 de março de 2020 às 08h.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2020

A PMC torna público o processo licitatório para Aquisição de máscaras em entrega única
e imediata, conforme edital e anexos. Disputa: 18 de março de 2020 às 09h.
Os editais estão disponíveis nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG Nº
988561 e www.cachoeirinha.rs.gov.br. Inf. (51) 3041-7126 ou 7118.
MIKI BREIER – Prefeito

