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Duas jovens do curso Téc-
nico em Agropecuária do
Instituto Federal Catarinense
– IFC, estão realizando o
estágio de 180 horas na Emater
e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Torres. As duas torrenses de
16 anos, Gisele Schwanck
Hahn e Ana Carolina Ribeiro
dos Santos estão recebendo
instruções do técnico da
Emater, Jânio Pintos e da
presidente do STR, Diana
Hahn, com visitas a vários
locais agrícolas e até o mês de
fevereiro quando termina o
estágio pretendem ter uma
bagagem boa de conhecimen-
to.

Esta é a primeira vez que o
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Torres abre as
portas para estagiários
técnicos em agropecuária.
Para Diana, foi quebrado um
certo tabu, além disso esta
aproximação com o IFC é de
suma importância.

 – A ideia é a de mostrar que
o jovem pode ser inserido na
agricultura familiar, porque
hoje não é ensinado isso, pelo
menos no curso técnico.
Entendo que é preciso seguir
a grade de ensino, mas esta
aproximação destes técnicos
a realidade é muito importan-
te para o conhecimento des-
tes jovens. A ideia também é a
de sair deste pensamento de
que o Sindicato é apenas para
os aposentados. É bacana tra-

zer este trabalho fora da sede
– destacou a presidente
Diana.

Gisele é de uma família
produtora de banana da
comunidade de Jacaré, para ela
este conhecimento adquirido
teve uma importância
relevante para o curso. –
Minha família é formada por
agricultores, essa
aproximação com o Sindicato
e saber como ele funciona em
relação aos direitos dos
trabalhadores foi muito
produtivo.

Ana, que reside em Torres
com sua família disse que a
experiência junto ao Sindicato
está acrescentando muito ao
estágio. Seus pais apesar de
não lidarem diretamente com
a agricultura foram
agricultores boa parte da vida,
com tios e primos.

Ana e Gisele, além de
conhecerem a relação entre a

sede e o associado sindical,
estiveram em diversos luga-
res, como visita a feirantes;
visita a Coopergesa, em Três
Cachoeiras; visita a produção
de morangos fertirrigados,
onde teve o acompanhamen-
to de um técnico da Emater de
Arroio do Sal; visita a
cachaçaria na comunidade do
Puca, interior de Torres. O
Sindicato também acompa-
nhou a visita a propriedade de
diversificação orgânica da Fa-
mília Martins no interior de
Torres.

Segundo Diana, os próximos
passos são as visitas as
lavouras de arroz do interior
de Torres; visita a propriedade
onde são cultivadas as Plantas
Alternativas Não
Convencionais (PANC); visita
a uma agroflorestal na Praia da
Itapeva e as ervas medicinais
no interior de Três Cachoeiras,
entre outras visitas.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Torr es
abre as portas para estagiárias do IFC

EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 03/2022

Exclusiva para as empresas beneficiárias da Lei Complementar 123/2016
O município de Três Cachoeiras - RS torna público que fará realizar a seguinte licitação

na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 03/2022, exclusiva para as
beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 tendo como critério de julgamento o menor
preço por item. Objeto: Aquisição de material de consumo odontológico. Data da abertura:
16/02/2022. Horário e local: às 14h no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias
do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura
no horário de expediente das 13h às 18h, pelo telefone (51) 3667 1155 e no site
www.trescachoeiras.rs.gov.br.

Flávio Raupp Lipert
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIP AL DE TRÊS CACHOEIRAS

ALEXANDRE MODEL EVALDT, Prefeito Municipal de Dom Pedro de
Alcântara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, visando
à contratação de pessoal, por prazo determinado para desempenhar funções
junto ao Poder Executivo Municipal nas respectivas Secretarias e Órgãos,
amparado em excepcional interesse público, com fulcro no art. 37, IX, da
Constituição da República, e artigos 189 a 193, da Lei Municipal n° 1.890/
2018, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado Nº 01/
2022, que será regido pelas normas estabelecidas no Edital 01/2022 e no
Decreto 23/2021, para provimento de Vagas dos Seguintes Cargos:

PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE EDITAL PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO

O Edital nº 01/2022 de 28/01/2022 oferta vaga exclusivamente em cadastro
reserva dos cargos acima dispostos.
O edital completo, acima mencionado, bem como; avisos, retificações e demais

documentos inerentes ao processo seletivo estarão disponíveis na íntegra no
endereço eletrônico https://www.dompedrodealcantara.rs.gov.br, bem como
a ficha de inscrição e demais documentos complementares.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, EM 28
DE JANEIRO DE 2022.

ALEXANDRE MODEL EVALDT
Prefeito Municipal
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