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A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertou ontem que 
o próximo inverno boreal (verão 

no Brasil) pode ser uma “amea-
ça à vida” de milhões de ucrania-
nos, devido a uma série de ataques 
russos contra o sistema de ener-
gia ucraniano. Este inverno repre-
sentará “uma ameaça para a vida 
de milhões de pessoas na Ucrâ-
nia”, disse o diretor regional da 
OMS para a Europa, Hans Klluge, 
à imprensa. “Simplificando: este 
inverno será sobre sobrevivên-
cia”, acrescentou.

Os danos à infraestrutura de 
energia da Ucrânia causados pelos 
inúmeros bombardeios russos “já 

Inverno é ‘ameaça’ a 
milhões de ucranianos
Segundo OMS, danos à rede de energia já têm efeitos mortais

 ⁄ TRAGÉDIA

Terremoto  
deixa 162 mortos 
na Indonésia

Um terremoto de magnitude 
5,6 atingiu ontem Java, a principal 
ilha do arquipélago da Indonésia, 
deixando ao menos 162 pessoas 
mortas e outras 700 feridas.

À agência de notícias AFP um 
porta-voz da cidade de Cianjur, a 
mais afetada, disse que o núme-
ro de mortos deve aumentar e que 
milhares de casas ficaram danifi-
cadas. Com 170 mil habitantes, o 
município fica a cerca de 110 quilô-
metros da capital do país, Jacarta.

Centenas de vítimas foram 
tratadas no estacionamento de um 
hospital da região, onde foram co-
locadas tendas de emergência. Em 
outras partes de Cianjur, mora-
dores se amontoavam nas ruas e 
calçadas para receber atendimen-
to médico.

A extensão total dos danos 
causados pelo terremoto, que 
ocorreu a uma profundidade re-
lativamente rasa, de 10 km, se-
gundo a Agência Meteorológica e 
Geofísica, ainda será determina-
da. Em Jacarta, o tremor também 
foi sentido, ainda que em escala 
menor, mas não foram relatadas 
vítimas ou danos na infraestrutu-
ra urbana.

g u e r r a  n a
UCRÂNIA

estão tendo efeitos mortais no sis-
tema de saúde e na saúde das pes-
soas”, disse Kluge. 

Segundo ele, a OMS relatou 
mais de 700 ataques contra unida-
des de saúde na Ucrânia desde o 
início da invasão russa em feverei-
ro. Kluge também observou uma 
“clara violação” do direito huma-
nitário internacional. “Os ataques 
contínuos às infraestruturas de 
energia e saúde significam que 
centenas de hospitais e instalações 
de saúde não estão mais totalmen-
te operacionais”, afirmou.

Segundo Kluge, a estimativa é 
que mais dois ou três milhões de 
pessoas tenham de deixar suas ca-
sas, em busca de segurança. “Te-
rão de enfrentar desafios de saúde, 
incluindo infecções respiratórias 
como Covid-19, pneumonia, gri-
pe”, alertou.

PREFEITURAMUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL-RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022 - Processo Administrativo nº 118/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL, no uso de suas atribuições, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que esta aberto a Licitação de Pregão Eletronico nº 07/2022. Objeto: Aquisição
de 03 (três) Tanques de Distribuidor de Adubo Orgânico Novos, com capacidade de carga de
5.000 litros. Para Secretaria da Agricultura do Município. . Data realização: dia 05 de dezembro de
2022, às 09h. Edital e maiores informações, Prefeitura Municipal, Av. Marcelino Zadinello, 777 ou fone
(55)3616.2217, 3616.2217, no horário das 07:30h às 11:30h e das 13h00min às 17h00min, ou e-mail:com-
praselicitacoes@cristaldosul.rs.gov.br ou pelos cristaldosul@cristaldosul.rs.gov.br sites: www.cristaldosul.
rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br, Cristal do Sul-RS, 18 de novembro de 2022. Otelmo
Reis Da Silva - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Farroupilha
CHAMADA PÚBLICA PNAE Nº 01/2022

Objeto: Credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo
da alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Escolas Municipais de Educação
Infantil e Centros de Atendimento Integral.
Período de credenciamento: 22/11/2022 a 12/12/2022. Data da sessão: 14/12/2021, às 09h15min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para o registro de preços de tubos
de concreto armado, de acordo com as especificações do edital e seus anexos.
Data da sessão: 15/12/2021, às 08h30min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2022
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando à contratação de pessoa
jurídica, pelo sistema de registro de preços, para a realização de serviços comuns de engenharia que
consistem na execução de remendos superficiais e profundos em pavimentação asfáltica (tapa buraco)
em diversas regiões do Município de Farroupilha, conforme especificações contidas neste edital e seus
anexos. Data da sessão: 20/12/2021, às 08h30min.

Prefeitura Municipal de Tupandi
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL Nº 01/2022 – ABERTURA E INSCRIÇÕES

O MUNICÍPIO DE TUPANDI/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal
e emendas, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO, sob regime Estatutário, para
provimento de vagas legais e formação de Cadastro Reserva do Quadro Geral dos Servidores do Município,
com a execução técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda., o qual
reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas em Edital e nas demais disposições legais vigentes, conforme
segue: CARGOS: Agente Administrativo e Financeiro, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Ensino,
Enfermeiro, Motorista, Operador de Máquinas, Operário, Professor de Anos Finais – Ciências, Professor
de Anos Finais – Língua Portuguesa, Professor de Anos Finais – Matemática, Professor de Artes, Professor
de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Educação Infantil, Professor de Língua Alemã,
Professor de Língua Inglesa, Técnico em Enfermagem. CRONOGRAMA PREVISTO: Publicação do Edital
do Concurso Público: 22/11/2022; Período de inscrições pela internet, através do site:
www.legalleconcursos.com.br: 30/11 a 29/12/2022; Aplicação da Prova Teórico-Objetiva: 04/02/2023;
Aplicação da Prova de Títulos (período de envio de títulos): 27/02 a 1°/03/2023; Aplicação da Prova Prática:
05/03/2023; Homologação dos Resultados Finais: 10/03/2023. DIVULGAÇÃO: A divulgação oficial dos
editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á no site da Legalle Concursos:
www.legalleconcursos.com.br. Tupandi/RS, 22/11/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bruno Junges, Prefeito Municipal de Tupandi/RS.

Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE, prefeito do Município de Maximiliano de Almeida/RS, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 13/2022 – Fica retificado o item 4.2.7.1 do edital para contratação
de empresa para reforma e instalação de estrutura metálica na Escola Mundo Mágico, passando a ocor-
rer no dia 08 de dezembro de 2022, às 09:00 horas, horário de Brasília/DF, conforme RETIFICAÇÃO;
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal no horário de expediente ou através do
site www.maximilianodealmeida.rs.gov.br.

Maximiliano de Almeida RS, 21 de novembro de 2022.
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

EDITAL Nº. 421/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO
LEI 13.019/2014

O Município de Canoas, torna público o presente CHAMAMENTO, nos termos da Lei 13.019 de 31 de
julho de 2014 para a seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como
Organização da Sociedade Civil (OSC), Organização Social (OS) ou Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) com experiência prévia comprovada na gestão de unidades hospitalares com
perfil de Média e Alta Complexidade objetivando a atuação complementar no SUS, para a gestão,
operacionalização e execução dos serviços de saúde no HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
PREFEITO DR. MARCOS ANTÔNIO RONCHETTI (HPSC) conforme especificações e prazos
constantes deste edital. Data: 22/12/2022 Horário: 10 horas. Local: Rua Cândido Machado, 429, 4º
andar, Centro, Canoas/RS. Edital: sitewww.canoas.rs.gov.br.

Nedy de Vargas Marques
Prefeito Municipal em exercício

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3109/0222- 1° Leilão e nº 3110/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II,
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos
interessados de 09/12/2022 até 19/12/2022, no primeiro leilão, e de 23/12/2022 até 03/01/2023, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em todo território nacional e no escritório do
leiloeiro, Sr. LUCIANO RESENDE RODRIGUES, no endereço Av. República do Líbano, 251, sala 811,
Torre 3, Pina, Recife/PE - CEP: 51110.160, telefones (81) 3048-0450; (81) 99978-4433; (81) 99267-6122;
(81) 99995-6137 e (81) 9985-.5503.Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 17:00hs (Site:
www.lancecertoleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão
ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do
leiloeiro, no endereço: www.lancecertoleiloes.com.br).

COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO - CNMANUTENÇÃODEBENS

AVISO DE VENDA

Na qualidade de Presidente do Sindicato em título e no uso das atribuições que me conferem o Estatuto
e as Leis em vigor, convoco as Empresas Associadas desta Entidade, na plena posse de seus direitos
sociais, para as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se na sede da Entidade
– Av. Otávio Rocha, 115 – 1º andar, no dia 06/12/2022, para discutir e deliberar sobre: ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA 9h – 1ª convocação e 09h30min – 2ª convocação com qualquer número.Ordem
do Dia: 1. Previsão orçamentária para 2023, com parecer do Conselho Fiscal. ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA 10h – 1ª convocação e 10h30min – 2ª convocação com qualquer número.Ordem
do Dia: 1. Discussão sobre a pauta de reivindicações encaminhada pelo Sindicato dos Securitários e
pela Fenespic; 2. Outorga de poderes a Diretoria do Sindicato para negociar e firmar convenção coletiva
de trabalho de 2023, termos aditivos, inclusive quanto à Participação nos Lucros e Resultados (Lei
10.101/2000), ajuizar, contestar ou se opor a ação de dissídio coletivo; 3.Outorga de poderes à Federação
Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta
– Fenaseg para coordenar as negociações, bem como firmar convenção coletiva de trabalho, termos
aditivos, ajuizar, contestar ou se opor a ação de dissídio coletivo; 4. Aprovação da cobrança da contribuição
assistencial patronal para 2023; 5. Aprovação de reajuste de 6% no valor da mensalidade social.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2022. Guilherme Bini - Dir. Presidente

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE RESSEGUROS E DE CAPITALIZAÇÃO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ: 92947241/0001-60 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINDICIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato das Empresas do Complexo Industrial da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul – SINDICIS, inscrito no
CNPJ sob nº 92.960.855/0001-82, neste ato representado por seu presidente, Sr. Thomaz Nunnenkamp, convoca a
categoria econômica das indústrias de produtos farmacêuticos, de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e
hospitalares, na base territorial do Estado do Rio Grande do Sul, para participar deAssembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 14 de dezembro de 2022, às 17 horas, em primeira convocação, e às 17:30 horas em segunda e última
convocação, naAv. Assis Brasil, 8.787, em Porto Alegre, RS, para deliberar sobre aAlteração do Estatuto para ampliar a
sua representação.

Porto Alegre/RS, 21 de novembro de 2022. THOMAZ NUNNENKAMP

COOPERATIVA HABITACIONAL SOBRADOS ZONA SUL
CNPJ 00.435.896/0001-31

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral da Cooperativa Habitacional Sobrados Zona Sul Ltda, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os seus cooperativados para a Assembleia Geral Ordinária virtual, a realizar-
se no dia 03 de DEZEMBRO de 2022, as 12h em primeira chamada, 13h em 2ª chamada e às 14h
em 3ª chamada, pela plataforma Google Meet (link de acesso a reunião: http://meet.google.com/
nxu-eudz-cco), para tratar da seguinte ordem do dia:

1) Leitura e aprovação ata anterior;
2) Relatório de Gestão 2020/2022;
3) Prestação de Contas;
4) Eleição e posse dos Conselhos Diretor e Fiscal;
5) Assuntos gerais.

Porto Alegre, 15 novembro de 2022.
Rosane Moreira e Elenice Corrêa

Comissão eleitoral

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE PORTO ALEGRE,
REGIÃO METROPOLITANA, VALE DOS SINOS, VALE PARANHANA E PARTE DA SERRA GAÚCHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores associados quites com a tesouraria do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE PORTO ALEGRE,
REGIÃOMETROPOLITANA, VALE DOS SINOS, VALE DOPARANHANAE PARTEDASERRAGAÚCHA,
para uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2022, na sede da
entidade, na Rua Ernesto Alves, 240, em Porto Alegre, em primeira convocação, às 16:00 horas e em
segunda convocação às 17:00 horas, respectivamente com a seguinte

ORDEM DO DIA:
1) Leitura discussão, aprovação ou não da Previsão Orçamentária para exercício de 2023 acompanhada
do Parecer do Conselho Fiscal.
2) Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2022.
Renato de Oliveira Borges
Presidente do STIAPOA

LEBES FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/MF 11.271.860/0001-86 NIRE (JUCISRS) 43 3 0005118 8
CONVOCAÇÃO: Convidamos os senhores acionistas se reunirem na sede social de LEBES FINANCEIRA
S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sociedade por ações, sita em Eldorado do Sul
(RS), na Av. das Indústrias, nº 1.700, sala “B”, Bairro Industrial, CEP 92990-000, às 9:00 horas, do dia
30 de novembro de 2022, em Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1 - votar e aprovar proposta de aumento do capital social por subscrição particular no
montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de
ações ordinárias pelo valor de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma; 2 - votar e aprovar que a
integralização do aumento seja em moeda corrente nacional e/ou mediante aproveitamento de créditos
em conta corrente do(s) subscritor(es), na data da homologação do aumento; 3 - se autorizado o aumento
do capital deliberar quanto a forma e prazo para divulgação do direito de preferência dos acionistas; 4 -
acatar o pedido de renúncia de membro da Diretoria, elegendo o seu substituto e determinando o prazo
de vigência do mandato; 5 - votar e aprovar alterações estatutárias, como sendo: Art. 6º - fixar em três
(3) o número máximo de Diretores da Cia.; Art. 9º, § 5º- retirar do caput do § 5º o prazo de mandato do
Ouvidor, atendendo a Resolução CMN nº 4.860/2020; e excluir do mesmo § 5º os seus dois incisos, I e
II; 6 - votar e aprovar a consolidação do Estatuto Social; e 7 - outros assuntos de interesse social.
Eldorado do Sul (RS), 21 de novembro de 2022. Otelmo Albino Drebes-Diretor

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre

Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000 - Fone: 0.54.3382-1030 - FAX: 0.54.3382-1122
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
OMunicípio de Alto Alegre/RS torna público para conhecimento dos interessados que a Concorrência
nº 001/2022 Concessão de Subsídio Econômico-Para Operacionalização de Serviço de Internet Banda
Larga na Área Rural, visando a Implantação do Programa TÔ CONECTADO, do município de Alto
Alegre/RS que seria realizado dia 23 de novembro de 2022, publicado em 14 de outubro de 2022, fica
CANCELADO, atendendo interesse da Administração Municipal.Alto Alegre/RS, 21 de Novembro de
2022. Avelino Salvadori - Prefeito Municipal.


