
Duas fumageiras assinam o protocolo

Suposto autor de atropelamento se apresenta

Laudo não determina causa da morte de idoso

Terceira rodada de negociação foi realizada ontem, em Porto Alegre. JTI fechou acordo com 4,5% de aumento e Souza Cruz com 3,5%
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Entidades lutam desde dezembro pela formatação da tabela

Sérgio Klein foi atropelado pelo Chevette verde

RELEMBRE

VERA CRUZ

ENCONTRADO NO POÇO

PREÇO DO TAbACO
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Edital nº 058/2019
Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação
Processo Seletivo Simplificado nº 045

Edital de convocação para funções
temporárias do Banco de Concursados 

 
O Prefeito do Município de Vera Cruz, no uso de suas atribuições, 

com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, arts. 195 a 
198 da Lei Complementar n° 004, de 10 de abril de 2007 e Decreto 
nº 4051, de 14 de março de 2012, visando a contratação em caráter 
excepcional e temporário de profissionais, por prazo determinado, para 
desempenhar funções temporárias, convoca os candidatos aprovados 
nos cargos abaixo relacionados do Concurso Público nº 001/2017, Edi-
tal de Abertura nº 219/2019, homologado pelo Edital nº 229/2018, para 
realizarem sua inscrição junto à Secretaria Municipal de Administração: 
Professor – Área 2 – Anos Finais do Ensino Fundamental – Geo-
grafia – Concurso nº 158; Professor – Área 2 – Anos Finais do En-
sino Fundamental – História – Concurso nº 159; Professor – Área 
2 – Anos Finais do Ensino Fundamental – Inglês – Concurso nº 160 
e Professor – Área 2 – Anos Finais do Ensino Fundamental – Por-
tuguês – Concurso nº 162.

Os candidatos interessados devem comparecer na Prefeitura Muni-
cipal, sito à Avenida Nestor Frederico Henn, nº 1645, munidos de docu-
mento oficial com foto, nos dias úteis entre 11 e 15 de Março de 2019, 
no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, podendo ser 
prorrogado caso não ocorram inscrições.

A não inscrição de candidatos aprovados nos concursos acima 
mencionados será interpretada como renúncia aos contratos para o 
exercício de 2019. 

A ordem de classificação para o chamamento, será afixada nos edi-
tais de homologação de classificação final dos candidatos aprovados 
nos respectivos concursos. 

Gabinete do Prefeito, 08 de Março de 2019.

GUIDO HOFF
Prefeito Municipal

A terceira rodada de ne-
gociação do preço do taba-
co para a safra 2018/2019, 
realizada ontem, na sede da 
Farsul, em Porto Alegre, re-
sultou na assinatura de pro-
tocolo com duas empresas 
fumageiras: a JTI e a Souza 
Cruz. Com a JTI, a Comissão 
assinou o protocolo com um 
reajuste médio de 4,5%. No 
protocolo, ficou acordado 
que a tabela de preços da 
safra 2018/2019 servirá de 

base para o início da nego-
ciação de preços para a safra 
2019/2020. A Souza Cruz, 
que na reunião de janeiro 
havia ofertado um reajuste 
de 3,08%, aumentou esta 
oferta para 3,5%. A Comis-
são assinou o protocolo com 
a empresa, mantendo a cláu-
sula de que essa também 
será a base para o início de 
negociação para a próxima 
safra.

Com a Philip Morris, a 

A primeira rodada de negociação do preço do tabaco para 
a safra 2018/2019 ocorreu nos dias 5 e 6 de dezembro, na 
sede da Fetaesc, em São José, Santa Catarina. Na ocasião, não 
houve acordo entre as partes, pois as propostas de reajuste 
no preço foram aquém do que as entidades entendem como 
necessário para uma lucratividade satisfatória para o pro-
dutor. A segunda rodada foi nos dias 16 e 17 de janeiro, na 
sede da Fetag, em Porto Alegre, e resultou na suspensão das 
negociações. A decisão foi tomada pelas entidades, pois as 
propostas apresentadas pelas empresas ficaram abaixo da 
variação do custo de produção apurado tanto pelas empresas 
como pelas entidades para cada empresa, com exceção de 
duas empresas: uma, que apresentou proposta de reajuste 
com percentual acima da variação do custo de produção, mas 
um reajuste não linear; e a outra, apresentou proposta de 
reajuste acima do custo de produção próprio, porém, abaixo 
do custo apurado pelas entidades.

Comissão não firmou acor-
do para esta safra, por dife-
renças no cálculo do custo 
da mão de obra do produtor 
de tabaco e no percentual 
de aumento proposto, que 
ficou muito aquém da lu-
cratividade necessária para 
o produtor. A questão da 
diferença no valor da mão 
de obra voltará a ser deba-
tida em reunião do Fórum 
Nacional de Integração do 
Tabaco (Foniagro).

Das sete entidades, a Fe-
tag foi contrária às assina-
turas, pois discorda dos 
reajustes propostos pelas 
empresas. A Comissão de 
Representação dos Produ-
tores de Tabaco é formada 
pela Associação dos Fumi-

O indivíduo apontado pela 
polícia como motorista do 
carro que atropelou e acabou 
matando o santa-cruzense 
Sergio Klein, de 56 anos, na 
semana passada em Vera 
Cruz, se apresentou à polí-
cia na quarta-feira, dia 6 de 
março. O homem, que não 
teve o nome divulgado, per-
maneceu em silêncio durante 
a oitiva e, na presença do 
advogado, alegou que só se 
manifestará em juízo. Ele não 
disse se era ou não o motoris-
ta do veículo Chevette, de cor 
verde, que atropelou Klein, 
que chegou a ser socorrido, 
mas morreu logo após ser 
transferido e dar entrada no 
Hospital Santa Cruz.

De acordo com o advoga-

O laudo que buscava apu-
rar a causa da morte de Al-
vício Rocha, de 72 anos, teve 
resultado inconclusivo. O 
idoso foi encontrado morto 
no início de fevereiro dentro 
da água de um poço, a cerca 
de cem metros da margem da 
ERS-412, em Vila Triângulo, 
no interior de Vera Cruz. Ele 
estava desaparecido desde 
dezembro.

Conforme o delegado da 
2ª Delegacia de Polícia Civil, 
Alessander Zucuni Garcia, 

responsável pela investiga-
ção, os exames não detecta-
ram sinais de violência no 
corpo. Os ossos, por exemplo, 
não apresentavam sinais de 
fraturas. Devido ao avançado 
estado de decomposição, não 
foi possível coletar material 
dos pulmões do idoso, o que 
poderia comprovar a até en-
tão principal suspeita da po-
lícia, que era de afogamento.

Ainda segundo Zucuni, fo-
ram coletadas mais amostras 
e novos exames serão feitos. 

Enquanto isso, a polícia volta 
a ouvir familiares e outras 
pessoas com quem Alvício 
tinha relação próxima. “Até 
agora, todas as diligências e 
oitivas nos levam a crer que 
não teve nenhum tipo de cri-
me, mas precisamos apurar 
essa causa da morte e por isso 
seguiremos com o inquérito 
em andamento”, disse.

Familiares do idoso rela-
taram em depoimento que 
ele tinha episódios de esque-
cimento.

do Mateus Porto, a tese da 
defesa vai ser apresentada 
apenas nos autos do proces-
so. Enquanto isso, o homem 
responde em liberdade. A Po-
lícia Civil trata inicialmente o 

caso como homicídio culposo 
(quando não há intenção de 
matar), agravado por fuga do 
local do acidente e aguarda o 
resultado da perícia feita no 
Chevette apreendido.

cultores do Brasil (Afubra), 
e pelas Federações dos Sin-
dicatos Rurais (Farsul, Faesc 

e Faep) e Federações dos 
Trabalhadores Rurais (Fe-
tag, Fetaesc e Fetaep).


