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Simulação de acidente será feita em estação do Trensurb de Canoas

O Corpo de Bombeiros de Canoas 
(8º BBM) comunicou que fará um 
simulado, na manhã deste domingo 
(18), na Estação Petrobras, em parce-
ria com a Trensurb, SAMU, Guarda 
Municipal, Defesa Civil, e outras 
forças de segurança do município. A 
operação conjunta prevê obstrução em 
uma das vias de trilhos e em algumas 
ruas do entorno, entre 9h e 12h, de 
acordo com a corporação.

A atividade é realizada mensal-
mente, integrando e preparando as 
equipes para eventos atípicos que 
podem exigir maior mobilização do 
poder público. No caso deste domin-
go, os profissionais vão simular um 
descarrilamento de trem, com múlti-
plas vítimas e uso de grande efetivo 
para o socorro de feridos.

“Nós decidimos simular o descar-
rilamento do trem por estar dentro da 

área de atuação do 8° Batalhão, e por 
existir ali um grande fluxo de pessoas 
todos os dias. Portanto, sempre há a 
possibilidade deste tipo de sinistro 
acontecer”, explica o Sargento Clau-
diomir Neckel, do 8° BBM de Canoas.

O secretário adjunto da Defesa 
Civil de Canoas, Igor Sousa, ressalta 

que a preocupação é sempre o melhor 
atendimento a população. “Se tratan-
do de atendimento à vida da nossa 
população, é de extrema importância 
essa parceria entre as forças de segu-
rança e o poder público municipal e 
estadual, para estes tipos de eventos”, 
destaca Sousa.

GUSTAVO GARBINO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Equipes vão simular o descarrilamento de um trem com vítimas

SAÚDE

Pelotas inicia teleconsultas 
para moradores da zona rural

O município de Pelotas iniciou, 
no mês de agosto, o serviço digital 
complementar, oferecendo um novo 
acesso aos cuidados médicos, por meio 
do formato híbrido, com a inserção de 
teleconsultas em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) da zona rural. 
Para implementar o modelo, as UBSs 
receberam uma câmera de áudio e ví-
deo, além da verificação da internet nos 
espaços, para comportar a realização 
dos atendimentos semanais, com seis 
pacientes por turno.

O serviço está em fase piloto, e 
consiste no atendimento do usuário pela 
equipe de saúde na sua Unidade Básica, 
onde é realizada a anamnese, exame 
físico e classificação de risco. Após, 
o paciente é encaminhado à consulta 
médica on-line, realizada dentro do 
próprio espaço da UBS, acompanhado 

da enfermeira. A conduta, prescrição e 
solicitação de exames serão imediatas, 
com o envio do documento digital pelo 
WhatsApp, entregues pelas equipes. 

A consulta remota, conforme deta-
lhou a coordenadora da Telemedicina 
da prefeitura, Ângela Lima, se destina, 
principalmente, a usuários em acom-
panhamento de condição crônica. As 
teleconsultas poderão ser referentes 
ao primeiro atendimento, de acom-
panhamento, de intercorrências (com 
visualização pelo médico e enfermeiro), 
de supervisão (com a troca de experiên-
cias entre profissionais) e de cuidados 
primários. 

“Esse formato tem como objetivo 
entregar mais saúde à população por 
meio de novas tecnologias de acesso. 
Dentre as vantagens da teleconsulta, 
pode-se destacar a extensão do serviço 

médico para pacientes da área rural 
de Pelotas, além da maior precisão de 
diagnósticos e facilidade no acesso de 
pacientes ao atendimento médico”, 
frisou Ângela, que também pontuou a 
otimização de tempo e custos com des-
locamento, tanto para médicos quanto 
para pacientes, a solução de demandas 
com mais agilidades dentro das UBSs e 
garantia de segurança das informações, 
que são armazenadas no E-SUS, como 
outros pontos favoráveis da iniciativa.

Os pacientes atendidos pelas tele-
consultas serão informados que essa 
modalidade de atendimento segue as 
mesmas regras de sigilo e ética dos 
atendimentos presenciais. Ele poderá, 
também, desistir da consulta a qualquer 
momento, sem prejudicar os posteriores 
atendimentos. No final, as receitas e 
exames poderão ser impressos na UBS.

MICHEL CORVELLO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Serviço está em fase piloto e tem o objetivo de reduzir as distâncias para os pacientes das áreas distantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL
Estado do Rio Grande do Sul

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Capivari do Sul, TORNA PÚBLICA
a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 35/2022 de Aquisição de material
expediente e material de limpeza para uso da comunidade Quilombola.
1 - Credenciamento e recebimento dos Envelopes (documentação e proposta): 30 de
setembro de 2021, às 08h30min.
2 - Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura de Capivari do
Sul, localizada na Av. Adrião Monteiro, 2330, pelo telefone (51)3685.1181, ou pelo site:
WWW.capivaridosul.rs.gov.br

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI

Publicações Extratos
CA 56/2022 14º TA, Comércio de Combustíveis Seberi Ltda, CNPJ 10.571.788/0001-40, objeto:
fornecimento de combustíveis, reequilíbrio econômico-financeiro (redução). CA 56/2022 15º TA,
Comércio de Combustíveis Seberi Ltda, CNPJ 10.571.788/0001-40, objeto: fornecimento de
combustíveis, reequilíbrio econômico-financeiro (redução). Ata SRP Nº 14/ 2022, Supermercado
Rigon Ltda, CNPJ nº 13.474.865/0001-51, objeto: fornecimento de gêneros alimentícios e materiais
de limpeza para Casa de Passagem, valor R$ 106.397,30. Ata SRP Nº 15/ 2022, Nutri SC Comercio
de Alimentos Ltda, CNPJ nº 07.814.016/0001-87, objeto: fornecimento de gêneros alimentícios Casa
de Passagem, valor R$ 942,00; Ata SRP Nº 16/ 2022, São Lourenço Com de Prod de Limpeza
Ltda, CNPJ nº 09.110.229/0001-53, objeto: fornecimento de material de limpeza Casa de Passagem,
valor R$ 290,00; Ata SRP Nº 17/ 2022, MC Comercio de Alimentos e Transportes Ltda, CNPJ nº
39.649.812/0001-06, objeto: fornecimento de material de limpeza Casa de Passagem, valor R$
798,00; Ata SRP Nº 18/ 2022, Ronaldo Adriano dos Santos, CNPJ nº 42.266.051/0001-00, objeto:
fornecimento de gêneros alimentícios Casa de Passagem, valor R$ 8.618,70; CA 126/2022, Eduardo
Fortes Milani ME, CNPJ n.º 14.950.346/0001-65, objeto: sonorização semana farroupilha 2022, valor
R$ 17.600,00, CA 127/2022, Carboni Distribuidora de Veiculos, CNPJ sob nº 02.952.689/0001-80,
objeto: fornecimento de dois caminhões caçamba novos, valor R$ 1.159.500,00.CA128/2022,Walter
V Junior, CNPJ 15.018.414/0001-15, objeto: aulas de violão e canto coral para os alunos do CRÁS,
valor R$ 2.000,00 mensais;CA129/2022, SICREDIAlto Uruguai RS/SC/MG, CNPJ 87.773.770/0001-
21, objeto: prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, valor por
boleto R$ 1,25.

RETIFICAÇÃO Nº 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022 OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
ATRAVÉS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A
– AGÊNCIA DE FOMENTO/RS – CONTRATO Nº 0016/2022. Fica retificado o PE Nº
37/2022 com nova data de abertura das propostas para o dia 29/09/2022 às 09 horas. A
íntegra do 1º Termo de Retificação, encontra-se disponível no site do município
www.tapejara.rs.gov.br e no endereço eletrônicowww.portaldecompraspublicas.com.br.
Tapejara, 14 de setembro de 2022. Evanir Wolff, Prefeito Municipal de Tapejara – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022 – Objeto: Aquisição de Material
Elétrico, Cronometro e Cabos de Eletrocardiógrafo e Cabo de Oxímetro Adulto,
conforme Termos de Referência. Abertura: 03/10/2022, às 08h30min, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital no site
www.santamaria.rs.gov.br. Informações: (55) 3921-7062.

PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022
PROCESSO: 22.18.000000.315-2

OBJETO: aquisição parcelada de baterias e correias para ônibus A COMPANHIA CARRIS
PORTO-ALEGRENSE torna público que no dia 30/09/2022, procederá a abertura do certame
supramencionado, com os respectivos horários:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h59min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 9h30min.
RECURSOS: Próprios.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Rua Albion, 385 ou
pelo sítio: https//www.portaldecompraspublicas.com.br.

Porto Alegre, 14 de setembro de 2022.
MAURICIO GOMES DA CUNHA,

Diretor-Presidente.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE

EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA E CREDENCIAMENTO
O Prefeito de Dom Pedrito no uso de suas atribuições legais torna público os editais de
Concorrência Pública e Credenciamento, referente as licitações abaixo:

Demais informações pelo site http://www.dompedrito.rs.gov.br
Ou também pelo Portal de Compras Públicas, através do endereço eletrônico:

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Mário Augusto de Freire Gonçalves, Prefeito de Dom Pedrito, 15 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO

PROCESSO OBJETO SESSÃO PÚBLICA
CP 27/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA

ESF – JOSÉ HAMILTON TORRES 25/10/2022 às 9h

CRE 01/2022
Credenciamento de LEILOEIROS OFICIAIS para

elaboração, organização e condução de Leilão Público de
bens móveis inservíveis da Prefeitura de Dom Pedrito.

06/10/2022 às 9h

EXTRATO DE EDITAL
ACâmara Municipal do Rio Grande torna público para conhecimento dos interessados
que será realizado Pregão Eletrônico, nº 009/2022 – SRP- Para aquisição de Toldos,
conforme TERMO DE REFERÊNCIA. O edital está em: riogrande.rs.leg.br Portal
para realização do pregão www.banrisul.com.br ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br
DATA DAABERTURA: Dia: 03.10.2022
Hora: 14 horas.

Rio Grande, 15 de setembro de 2022.
Ver. Paulo Roberto Marin Roldão

Presidente


