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Incra pretende assentar as 2,5
mil famílias que vivem em

acampamentos do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) no Estado até o final do gover-
no Lula. O anúncio foi feito ontem
pelo superintendente regional Ange-
lo Menegat, ao término de audiência
com o secretário extraordinário do
Gabinete de Reforma Agrária e Coo-
perativismo (Grac), Vulmar Leite.
Para atingir a meta, Menegat aguar-
da pela revisão dos índices de pro-
dutividade para fins de obtenção de
lotes de terra visando à concretiza-
ção da reforma agrária no país. 

Leite disse que sua prioridade até
dezembro de 2006 é reassentar 350
famílias pequenos agricultores que

estão em áreas indígenas de Cons-
tantina, Engenho Velho, Ronda Alta
e Três Palmeiras. “Serão necessários
R$ 18 milhões para concretizarmos
essas transferências”, projetou. Du-
rante o encontro, que também reu-
niu as equipes técnicas do Incra e do
Grac, Leite revelou que a Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE) avalia as
questões legais em torno da compra
de fazenda de 1,6 mil hectares, no
quilômetro 137 da BR 386, em Nova
Santa Rita. “Aguardamos parecer da
PGE para definirmos nossa partici-
pação com 40% do valor total”, co-
mentou. A compra da propriedade,
destinada ao assentamento de 120
famílias, é alvo de litígio judicial.

O Grac avalia a possibilidade de

efetuar a compra compartilhada de
área de 3 mil hectares, em Dom Pe-
drito, para fins de reforma agrária. O
governo do Estado e o Incra compra-
ram 23 mil propriedades rurais, to-
talizando 20 mil hectares, para as-
sentamentos. “Queremos transferir
8 mil hectares que adquirimos para
a administração do Incra”, explicou
Leite, acrescentando que, para isso,
haverá necessidade de ressarcimen-
to do valor aplicado. 

O Grac anunciou a conclusão do
cadastro de imóveis rurais de quase
todos os assentamentos do Movi-
mento dos Sem Terra. “Também lis-
taremos 2 mil lotes de áreas públi-
cas que se encontram ocupados por
posseiros”, frisou Leite.

Incra assentará 2,5 mil famílias
Promessa envolve acampados. Gabinete estadual também anuncia projetos

O

Está marcada para sexta-feira a
audiência de conciliação entre o
MST e os proprietários da cabanha
invadida, em Eldorado do Sul, na
segunda-feira. Só depois o juiz da 1a

Vara Cível da Comarca de Guaíba,
Gilberto Schäfer, vai examinar o pe-
dido de reintegração de posse. Se-
gundo o advogado dos proprietários,
Eduardo Giuliani, a fazenda é pro-
dutiva e tem cerca de mil cabeças de
gado, 607 ovelhas e 67 cavalos. Dis-
se que a área é da empresa e nunca
pertenceu ao jordaniano preso pela
Polícia Federal, sob acusação de la-
vagem de dinheiro. “A empresa foi
vítima dele, que trabalhava como
administrador.” A propriedade está
em seqüestro cautelar. Segundo o lí-
der João Amaral, o MST pretende
obter a desapropriação da área para
fins de assentamento de 50 famílias.

Audiência reunirá
MST e proprietários

O advogado Romi De Bona, que
representa o dono da Fazenda Bo-
queirão, em Tupanciretã, invadida
por 180 famílias de agricultores, in-
gressou ontem na Justiça com pedi-
do de reintegração de posse e inde-
nização. Representantes do MST in-
formaram que o titular do Gabinete
de Reforma Agrária, Vulmar Leite,
estará sexta-feira na cidade para
reunião com os envolvidos. No
acampamento, uma escola recebe
50 crianças desde segunda-feira.
Está em discussão o projeto de as-
sentamento, e hoje começará a ser
cultivada uma horta comunitária.

Em Tupanciretã, é
pedida reintegração

MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 3ª DE - 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA

(1ª Bda Cav/1908) - BRIGADA JOSÉ LUIZ MENNA BARRETO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Comando da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, localizado na Avenida

Júlio de Castilhos, nº 137 - Centro - Santiago/RS, com base no que prescreve a Lei
nº 8.666, de 21 Jun 93, torna público para conhecimento dos interessados que se
encontra aberta licitação na modalidade concorrência, para arrendamento de
parcela do imóvel cadastrado sobre o PN RS 03-0216, denominado “Campo de 
Instrução Invernada Reiúna”, com área de 05,34 QS para exploração de pecuária,
localizado às margens da BR-287, na cidade de Santiago-RS. Apresentação da
Documentação e Envelopes Proposta: 21 Jul 05, até 10 horas. Abertura dos 
Envelopes da Documentação: 21 Jul 05, às 14 horas. Abertura dos Envelopes 
Proposta: 26 Jul 05, a partir das 10 horas. Informações detalhadas e cópia do 
edital poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo telefone 0xx55 3251.1227,
Ramal 263 e Fax 0xx55 3251.1975.

Santiago - RS, 21 de junho de 2005.
JOÃO PAULO SOUSA DA SILVA - 2º Ten

Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL
BOLSAS DE ESTUDO

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre torna 
Público que no mês de julho de 2005 estarão abertas as inscrições
para Bolsas de Estudos, de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos para escolas conveniadas com a 
PMPA, destinadas a estudantes carentes, domiciliados em Porto 
Alegre, na forma prescrita na Lei 4880/80 e, critérios estabelecidos
pelo CME. As instruções estão à disposição dos interessados, nos
seguintes locais de inscrições, conforme calendário abaixo:

EJA - Educação de Jovens e Adultos (Supletivo 1º grau)
Inscrições: 04 a 12 de julho de 2005 - das 9h30min às 16h
Local: Altos do Mercado Público - Sala 114 - Centro

Escola de Ensino Fundamental Frei Pacífico p/surdos
Inscrições: 13 de julho de 2005 - das 9h às 15h30min
Local: Rua Paulino Chaves, 235 - Santo Antonio

Instituto Educacional Presidente Kennedy
Inscrições: 14 e 15 de julho de 2005 - das 9h às 15h30min
Local: Rua Alcides Severino, 99 - Sarandi

Colégio Luterano São Paulo
Inscrições: 18 e 19 de julho de 2005 - das 9h às 15h30min
Local: Rua Tarcila de Moraes Dutra, 199 - Parque dos Maias

Escola de Ensino Fundamental La Salle - Esmeralda
Inscrições: 21 e 22 de julho de 2005 - das 9h às 15h30min
Local: Rua Mario Tavares de Souza, 300 - Agronomia

Escola de Ensino Fundamental Leopoldo Neiss
Inscrições: 25 e 26 de julho de 2005 - das 9h às 15h30min
Local: Rua da Gruta, 145 - Gruta

Fundação Cazemiro Bruno Kurtz (Creche Vovô Cazemiro)
Inscrições: 27 e 28 de julho de 2005 - das 9h às 15h30min
Local: Av. Cruzeiro do Sul, 702 - Vila Cruzeiro

Porto Alegre, 27 de junho de 2005.
MARILÚ FONTOURA DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETOR DE BOLSAS E CONVÊNIOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 23/2005
OBJETO: prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas dentro da circunscrição

do Estado do Rio Grande do Sul. OBTENÇÃO DO EDITAL: preferencialmente pela internet
(www.tre-rs.gov.br), pelo correio eletrônico: licitacao@tre-rs.gov.br (com o envio dos dados do
interessado) ou mediante apresentação de um disquete na Coordenadoria de Material e
Patrimônio, Av. Padre Cacique, 96, 3° andar, Porto Alegre/RS, das 12 às 19 horas. SESSÃO
PÚBLICA DO PREGÃO: será realizada no endereço supra, 3° andar - sala de reuniões, no dia
14 de julho do corrente ano, às 14 horas.

ANTÔNIO AUGUSTO PORTINHO DA CUNHA
Diretor-Geral

Concurso 09/05
PRÊMIO AÇORIANOS DE MÚSICA - 2005

Proc. Adm. 001.025254.05.7
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA comunica aos 
interessados que fica retificada a publicação do dia 24 de junho de
2005, referente ao concurso em epígrafe: onde lê-se “Instalação da
Comissão Julgadora: 30 de junho” leia-se “Instalação da Comissão
Julgadora: 30 de julho ”.

Informações na Coordenação de Música: (51) 33115627 ou
cm@smc.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de junho de 2005.

SERGIUS GONZAGA
Secretário Municipal de Cultura

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2005
(Processo n° 04.003296.04.0)

Com financiamento parcial da CEF/Ministério das Cidades
(Contrato de Repasse 0164961-74/2004)

OBJETO: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES JURÍDICAS E 
ADMINISTRATIVAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO torna pública
a presente licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor
preço , regime de execução empreitada por preços unitários . 
O recebimento dos envelopes e a abertura da presente licitação 
será no dia 19 de julho de 2005, às 14 horas , na Sala de Reuniões
da Direção Geral do DEMHAB, á Av. Padre Cacique, nº 708, 3º andar.

Este Edital está á disposição para exame, junto á Equipe de 
Licitações e Contratos, onde poderá ser adquirido mediante o 
pagamento de R$ 10,00.  Informações através do e-mail 
"licitacoes@demhab.prefpoa.com.br".

Porto Alegre, 29 de junho de 2005.

NELCIR REIMUNDO TESSARO
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


