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Edital de Convocação - Eleições AMRIGS – AMB - 2020
A AMRIGS convoca seus associados elegíveis e/ou com direito a voto para o próximo pleito eleitoral da

entidade, que irá se realizar em todo o Estado, para eleger a Diretoria, Conselheiros do Conselho de Represen-

tantes e Delegados da AMRIGS junto à AMB, para a Gestão 2020-2023, a realizar-se no dia 31 de agosto de 2020,

simultaneamente com a eleição para a Diretoria da AMB. O registro das candidaturas para os cargos da AMRIGS

deverá ser feito junto à Diretoria de Normas, das 9h do dia 20 de julho às 18h do dia 03 de agosto de 2020.

Das Condições de Elegibilidade

Para qualquer cargo da Diretoria:

• ser sócio jubilado, residente ou efetivo;

• estar filiado há mais de 36 meses, quite com as contribuições associativas consecutivas por igual período,

contado retroativamente a partir da data da candidatura;

Para Conselheiro do Conselho de Representantes e Delegado da AMRIGS junto à AMB:

• ser sócio jubilado, residente ou efetivo;

• estar filiado há mais de 12 meses, e estar em dia com as contribuições associativas consecutivas por igual

período, contado retroativamente a partir da data da candidatura.

Do Direito de Voto

• ser sócio jubilado, residente ou efetivo;

• estar filiado há pelo menos 06 meses, contados retroativamente a partir de julho de 2020, e estar em dia com

as contribuições associativas do respectivo semestre.

Demais dados pertinentes ao Processo Eleitoral serão divulgados nos meios de comunicação da AMRIGS. Para

obter informações complementares, entre em contato pelo Tel (51) 3014 2006, e-mail conselho@amrigs.org.br.

Dra. Sonia Elisabete Soares Kunzler

DIRETORA DE NORMAS

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público

que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO abaixo referido:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2020 PROCESSON.º 3007-01.00/20-0
OBJETO:FormalizaçãodeRegistrodePreços (SRP)comvistasàcontratação

de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços, por demanda,

de até 25 diárias, com até 10 horas de duração cada, de solução integrada

paraa transmissãoerecepçãodesinaisdevídeoeáudioassociados, incluindo

segmento espacial e mão de obra para operação, conforme especificações

e condições previstas no Edital, em seus Anexos e no Termo de Referência

SEI nº 2563199.

Recebimento das propostas: a partir das 09h do dia 19 de junho de 2020.
Abertura das propostas: às 09h30min do dia 06 de julho de 2020.

Início da sessão de disputa de preços: às 10h do dia 06 de julho de

2020, com tempo de disputa de 5 (cinco) minutos, acrescido do tempo

aleatório determinado pelo sistema.

Oencaminhamentodaspropostaspertinentesao referidoPregãoEletrônico,

bem como a sessão supracitada dar-se-ão no endereço eletrônico

www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

OEditaleseusAnexosestãodisponíveisna Internet,nosseguintesendereços:

www.al.rs.gov.br/compras/ e www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

ANDRÉ LIONIR PETRY DA SILVA,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Policiais federais vistoriaram caminhões e ônibus na BR 290, ontem

IGP faz reconstituiçãoda
mortedeRafaelWinques

P
oucas pessoas da cidade
acompanharam a Repro-
dução Simulada dos Fa-
tos (RSF), ou reconstitui-

ção, da morte do menino Rafael
Winques, 11 anos. A maior movi-
mentação era de policiais e peri-
tos do IGP. Ao chegar à DP de
Planalto, no início da tarde, Ale-
xandra passou mal e teve que
ser medicada. Ela, que está deti-
da na Penitenciária Feminina
de Guaíba, dormiu cerca de
duas horas. A rua onde ocorreu
a perícia foi interditada.

No final da tarde, o diretor
do Departamento de Polícia do
Interior, delegado Joerberth Nu-
nes, disse que a reconstituição
seria realizada, inicialmente,
com Alexandra Dougokenski, de
33 anos, mãe de Rafael, no inte-
rior da casa e com outra pessoa
simulando o filho de 17 anos. Lo-
go depois, apenas o filho verda-
deiro ficaria no imóvel. “Com is-
so vamos confrontar as versões
de um e de outro, pois existem
grandes contradições nas ver-
sões de ambos”, disse Joerber-
th. O delegado informou que Ale-
xandra e o filho não iriam se en-
contrar durante o trabalho da
perícia. Segundo o IGP, a estima-
tiva é que a RSF leve cerca de 5
horas para ser concluída. O
término dos trabalhos está pre-
visto para o início da madruga-
da desta sexta-feira.

A reconstituição iniciou-se às

19h, no momento em que Rafael
Winques estaria com um celular
e a mãe teria retirado o apare-
lho do menino, ainda dentro da
residência. A ação da perícia
prosseguirá, de acordo com a
Polícia, até o momento em que
Alexandra esconde o corpo da
criança em uma caixa de pape-
lão no imóvel ao lado da casa da
família. Joerberth Nunes questio-
nou, durante entrevista, se o ir-
mão de 17 anos de Rafael “não
teria ouvido nada durante a mor-
te do menino, uma vez que o cri-
me foi de madrugada.”

O menino desapareceu em 15
de maio e o seu corpo foi encon-
trado dez dias depois. Alexan-
dra confessou o crime. No depoi-

mento, a mãe do menino disse
que deu dois comprimidos para
o filho se acalmar, pois ele esta-
va muito agitado e nervoso, mas
que não pretendia matá-lo.

Alexandra disse que mais tar-
de percebeu que o filho não res-
pirava e que ela decidiu escon-
der o corpo para preservar o fi-
lho mais velho de ver o irmão
morto. O corpo de Rafael foi en-
contrado na área da residência
do vizinho do lado, com as mãos
e pés amarrados e uma corda
em volta do pescoço. O cadáver
estava com o rosto coberto com
uma sacola de pano. Alexandra
também foi ouvida no Palácio da
Polícia, em Porto Alegre, e man-
teve a versão.

A Polícia Civil e o 7° Batalhão
de Bombeiros Militar fizeram
buscas na manhã de ontem, com
um cão farejador, em uma re-
gião de mata fechada na locali-
dade de Vila Cesar, no municí-
pio de Fontoura Xavier. O traba-
lho prosseguiu ao longo da tar-
de na zona rural de Soledade. O
objetivo é encontrar pistas que
levem ao paradeiro da jovem
Paula Schaiane Perin Portes, 18
anos, desaparecida desde o dia
10 deste mês, em Soledade.

Na quarta-feira, o delegado
Márcio Marodin declarou que a
hipótese de homicídio seguido
de ocultação de cadáver prevale-
cia, mas não descartava outras
linhas de investigação enquanto
o corpo não fosse encontrado.

A jovem estava no apartamen-
to de amigas e atendeu à liga-
ção de um conhecido para os
dois se encontrarem em um ou-
tro imóvel. Paula saiu e não foi
mais vista. Policiais examina-
ram imagens de câmeras de se-
gurança onde aparecem cinco
homens na frente do imóvel que
a jovem teria ido para encontrar
o amigo. A vítima foi carregada,
aparentemente inconsciente, pa-
ra um veículo. Dois dos homens,
segundo a Polícia Civil, foram
identificados e tiveram a prisão
decretada. Um foi detido na últi-
ma terça-feira. O outro não foi
encontrado e é considerado fora-
gido da Justiça. Mais três suspei-
tos, segundo o delegado, ainda
não foram identificados.

MAURO SCHAEFER

O governador Eduardo Leite
informou ontem, durante trans-
missão virtual, que assinou o
edital de chamamento de 97 ser-
vidores do IGP e a nomeação de
875 servidores da Brigada Mili-
tar, que já estão fazendo o cur-
so de formação. “Serão chama-
dos técnicos e peritos, que vão
fazer parte do nosso IGP, área
fundamental da segurança públi-
ca, pois através de perícias te-
mos condição de atender melhor
aos cidadãos na prestação de
serviços”, afirmou o governado
Eduardo Leite.

Segundo ele, o chamamento e
a nomeação de novos profissio-
nais da área ocorreu “para po-
dermos continuar observando
melhoria nos indicadores que
medem a criminalidade no RS”.
“A segurança pública é um servi-
ço importante, de responsabili-
dade do Estado, e se faz com
servidores em diversas áreas”,
reiterou o governador. Os edi-
tais, conforme Leite, devem ser
publicados no Diário Oficial do
Estado desta sexta-feira.

IGPganhamais
97servidores

SEGURANÇA

POLÍCIA

Os trabalhos começaram às 19h com a presença da mãe do menino.
A rua onde a família residia teve uma quadra interditada pela BM

Policiais e peritos se reuniram na frente da casa onde ocorre a perícia

POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO / CP

Polícia fazbuscasemmatagal
CASO PAULA SCHAIANE

Uma operação especial desen-
cadeada ontem pela Polícia Ro-
doviária Federal vistoriou o sis-
tema de freios de veículos pesa-
dos – caminhões e ônibus – que
trafegavam pela BR 290, em El-
dorado do Sul. Chefe da seção
de segurança viária da Superin-
tendência da PRF, Marcelo Sa-
turnino explicou que o objetivo
foi verificar as condições de dois

tipos de freios: de estacionamen-
to (freio de mão) e de serviço.

Segundo Saturnino, a ideia é
conscientizar os condutores so-
bre a importância de manuten-
ção dos equipamentos. Quem for
flagrado com problemas nos
freios recebe multa de R$
195,00, cinco pontos na CNH,
além de sofre medidas adminis-
trativas e o veículo ficar retido.

Freios sãovistoriadospelaPRF
VEÍCULOS PESADOS

Editor: Paulo Roberto Tavares policia@correiodopovo.com.br


