
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS
DE SAÚDE DE PASSO FUNDO

Carta Sindical nº 005.186.01792-0 CNPJ 89.881.718/0001.48. Rua Eduardo de Brito, 168, Centro,
Passo Fundo - RS CEP 99025-060 Fone-fax (54) 3312-1555

Email: sindisaude_pf@terra.com.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Passo Fundo e Região -
SINDISAÚDE através de sua Presidenta, Fabiana Biondo, CONVOCA os trabalhadores da categoria,
Técnicos eAuxiliares de Enfermagem, pertencentes à base territorial deste Sindicato, para comparecerem
àAssembleia Geral Extraordinária no dia 19 de setembro de 2022 (segunda-feira), a ser realizada em
três horários, a primeira com início às 07h30, a segunda com início às 14h e a terceira com início
às 19h30, na sede do Sindicato situada na Rua Eduardo de Brito, 168, Centro, Passo Fundo - RS CEP
99025-060, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Discutir e apreciar as reivindicações da categoria em razão da suspensão da aplicação da Lei 14.434/2022
(Lei do Piso da Enfermagem) pela decisão do Supremo Tribunal Federal, deliberando as medidas de pro-
testo, incluindo a paralisação coletiva das atividade e prestação de serviços, bem como, se necessário, a
decretação do estado de greve, cujas resoluções obedecerão as previsões contidas na Lei nº 7.783/89;
2) Discussão e deliberação acerca das formas de custeio do movimento.

Passo Fundo - RS, 15 de setembro de 2022.
Fabiana Biondo
Presidente

Prefeitura Municipal de Farroupilha
TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2022

Objeto: Seleção de propostas visando à contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por
preço unitário, para execução da obra de instalação de cobertura em policarbonato para o Food Park,
neste Município, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.
Data da sessão: 03/10/2022, às 13h30min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 36/2022
Objeto: Seleção de propostas visando à contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por
preço unitário, para execução da obra de instalação de três pórticos na Rua Cel. Pena de Moraes, nas
esquinas com as Ruas Rui Barbosa, Pinheiro Machado e Júlio de Castilhos, conforme especificações
contidas no Edital e seus anexos.
Data da sessão: 04/10/2022, às 09h15min.
Maiores informações através do telefone (54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site:
www.farroupilha.rs.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO
PREGÃO ELETRÔNICO 33/2022

AVISO DE RETIFICAÇÃO 01
OMunicípio de Liberato Salzano - RS, TORNA PÚBLICO, a todas as empresas interessadas
em participar do referido certame, a retificação do Edital de PREGÃOELETRÔNICO 33/2022
que tem por objeto “Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte,
tratamento e destino final dos resíduos de Saúde produzidos na Unidade Básica de Saúde
no município de Liberato Salzano/RS”.
A íntegra do edital e suas alterações encontra-se junto ao Setor de Licitações e Contratos,
situado no 2º Andar da Prefeitura, Av. Rio Branco, nº 234, no Mural de Publicações Oficiais
do Município, no Site Oficial e no portal do sistema BLL.

Juliane Pensin - Prefeita Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDE SERAFINACORRÊA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ALTERAÇÃO DE EDITAL - Tomada de Preços nº 011/2022 - Edital de Licitação nº 279/2022
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Engenharia para pavimentação
asfáltica da Estrada da Capela Santana
Alterações: Conforme especificado no Termo de Retificação
Data da sessão: 04 de outubro de 2022 às 14 horas.
Os Editais relativos aos objetos destas licitações encontram-se à disposição dos interessados no
site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. Informações também serão prestadas através do endereço
eletrônico licita@serafinacorrea.rs.gov.br ou pessoalmente no Departamento de Licitações no
horário das 10:00 h as 11:30 h e das 13:30 h às 15:00 h. Serafina

Corrêa, RS, 16 de setembro de 2022. Valdir Bianchet – Prefeito Municipal.

HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 – OBJETO: Contratação de empresa de mão de obra para
prestação de serviços de porteiro. ABERTURA: 30/09/22 ás 14:00 hs PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 31/2022 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos médicos hospitalares. ABERTURA:30/09/22 ás 09:00hs,
nos termos disponíveis nos sites www.pmpf.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.
Demais informações pelo e-mail licitacao02.hbcs@pmpf.rs.gov.br ou pelo fone (54) 3316.45.19.
Passo Fundo 16 de setembro de 2022 - Roger Teixeira Borges – Diretor Geral.

Câmara Municipal
de Porto Alegre

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, no uso de suas atribuições legais,
COMUNICA à comunidade porto-alegrense a realização de Audiência Pública destinada
à apresentação, pelo Poder Executivo, do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal
de Saúde referente às atividades de gestão da saúde do 2º quadrimestre de 2022, em
atendimento ao § 5º do art. 36 da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de
2012 (ações e serviços públicos de saúde), no dia 27-09-2022 (terça-feira), às 10 horas,
através de videoconferência pela plataforma Zoom (https://zoom.us/), onde os cidadãos
também poderão participar do evento através do link disponibilizado na página da Agenda
Única deste Legislativo: https://agenda.camarapoa.rs.gov.br

Porto Alegre, 12 de setembro de 2022.
VEREADOR IDENIR CECCHIM, Presidente.

Queijarias do RS recebem indicação geográfica inédita
Duas queijarias gaúchas re-

ceberam o registro de Indicação 
Geográfica (IG) Campos de Cima 
da Serra ao Queijo Artesanal Ser-
rano. Queijaria Pelizzari, de Bom 
Jesus, e Queijaria Vovô Manoel, 
de São José dos Ausentes, obti-
veram o reconhecimento na es-
pécie Denominação de Origem 
(DO) durante a Festa Nacional 
da Maçã, em São Joaquim (SC), 
na última semana. O selo indica 
que este é um produto único no 
mundo produzido na região. É 
a primeira indicação geográfica 

para queijos nacionais nesta mo-
dalidade.

Segundo Celso Pelizzari, 
além de valorizar o produto, o 
reconhecimento deverá estimu-
lar as vendas e a comercializa-
ção. “Foi uma caminhada muito 
longa até chegar aqui. Foram 26 
anos de produção”, disse. O quei-
jo é uma tradição que passou de 
geração para geração. Agora, o 
próximo passo da Pelizzari é a 
conquista do Selo Arte pelo em-
preendimento familiar, adian-
tou.

De acordo com o coordena-
dor do projeto do Queijo Arte-
sanal Serrano da Emater no RS, 
Orlando Júnior Kramer Velho, a 
conquista da IG foi construída 
em conjunto pela Emater/RS-As-
car, pela Epagri de Santa Cata-
rina e pelas associações de pro-
dutores de queijo serrano que 
fundaram a Federação das Asso-
ciações de Produtores de Queijo 
Artesanal Serrano dos Campos 
de Cima da Serra do RS e de SC 
(Faproqas). O processo começou 
em 2017.

Grendene recebe 
certificação Origem 
Sustentável 

A Grendene recebeu a certi-
ficação Origem Sustentável, em 
evento na sede da empresa, em 
Farroupilha/RS, e contou com as 
presenças da diretoria e do pre-
sidente da fabricante, Rudimar 
Dall’Onder, e dirigentes da Abi-
calçados e Associação Brasileira 
das Empresas de Componentes 
para Couro, Calçados e Artefatos 
(Assintecal). O presidente-execu-
tivo da Abicalçados, Haroldo Fer-
reira, ressalta que a Grendene é 
um reforço de peso rumo a uma 
indústria calçadista sustentável 
no Brasil.
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