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Bombardeios russos deixam Kiev sem luz 
O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, acusou a Rússia de utilizar o terror como arma de guerra no país

A Rússia lançou uma nova 
ofensiva contra a Ucrânia ontem 
com o bombardeio de uma sé-
rie de alvos civis e militares es-
palhados pelo país, provocando 
a morte de pelo menos três pes-
soas, incluindo um recém-nasci-
do. Explosões foram confirma-
das na capital, Kiev, e em outras 
regiões, como Lviv e Zaporizh-
zhia, cortando a energia e outros 
serviços como água e gás de leste 
a oeste.

Em Kiev, o prefeito Vitali 
Klitschko afirmou que “um lo-
cal de infraestrutura” foi atingi-
do por um bombardeio e acon-
selhou a população civil a se 
manter em abrigos. Construções 
civis também foram atingidas na 
capital e uma morte foi confirma-
da, de acordo com autoridades 
ouvidas pelo jornal britânico The 
Guardian. Segundo um repórter 
da AFP, logo após uma série de 
explosões, um bairro no norte de 
Kiev ficou sem energia elétrica.

No sul do país, um ataque 
com foguetes atingiu um prédio 
de dois andares que funcionava 
como maternidade na cidade de 
Vilniansk, na região de Zapori-
zhzia. Um recém-nascido morreu 
e a mãe do bebê e um médico fi-
caram feridos, de acordo com a 
administração local.

O presidente ucraniano, Vo-
lodmir Zelensky, acusou a Rús-

sia de utilizar o terror como arma 
de guerra no país, e afirmou que 
Vladimir Putin terá que “pres-
tar contas” por todo o dano que 
causou à Ucrânia. “O Estado ter-
rorista continua a guerra contra 
os civis”, declarou ele. “O inimi-
go decidiu mais uma vez tentar 
alcançar, com terror e assassina-
to, o que não conseguiu em nove 
meses e não vai conseguir.”

De Lviv, no oeste, a Kharkiv, 
no nordeste, autoridades relata-
ram interrupções de eletricida-
de, água e outros serviços im-
portantes em meio à última onda 
de ataques da Rússia, que pare-
cia ter como objetivo desativar a 
infraestrutura civil da Ucrânia e 
mergulhar o país na escuridão e 
no frio. 

Os bombardeios ao país em 
guerra também tiveram efei-
tos além da fronteira. O vice-
-primeiro-ministro e ministro 

Em Vilniansk, míssil atingiu maternidade e matou recém-nascido
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da Infraestrutura da Moldávia, 
Andrei Spinu, afirmou que um 
“apagão maciço” foi registra-
do no país após os ataques rus-
sos à Ucrânia. Em uma publica-

ção no Twitter, ele afirmou que 
a empresa de energia do país, a 
Moldelectrica, está trabalhando 
para religar mais de 50% do país 
à eletricidade.

g u e r r a  n a
UCRÂNIA

 ⁄ REINO UNIDO

Justiça rejeita 
referendo sobre 
a independência 
da Escócia

A Suprema Corte do Reino 
Unido rejeitou ontem o pedido da 
Escócia para realizar uma vota-
ção sobre a independência do país 
sem o consentimento do governo 
britânico, um caso que poderia 
ter implicações para o futuro da 
unidade formada com Inglaterra, 
País de Gales e Irlanda do Norte.

O governo semiautônomo es-
cocês havia entrado com um pe-
dido no tribunal superior para 
autorizar o Parlamento a legislar 
sobre um referendo em outubro 
do próximo ano com a pergun-
ta “A Escócia deve ser um país 
independente?”. No entanto, de 
acordo com a Justiça, o poder de 
convocar um referendo está “re-
servado” ao Parlamento do Reino 
Unido e, portanto, “o Parlamen-
to escocês não tem a capacidade 
para legislar sobre um referendo 
de independência”, afirmou o pre-
sidente do principal tribunal do 
país, Robert Reed, ao ler a senten-
ça unânime. 

Logo após o anúncio, a premiê 
da Escócia, Nicola Sturgeon, disse 
que estava desapontada, mas que 
“respeitaria” o julgamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL
PROCESSO Nº 085/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022 – AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Execução de obra de instalação (elétrica, eletrônica e hidromecânica) de uma fonte luminosa ornamental
junto ao chafariz em edificação localizado na Praça Bistrô, sob regime de empreitada global, com fornecimento
de materiais, equipamentos e mão de obra, com recursos do Estado do RS - Termo de convênio FPE Nº 493/2022
e contrapartida municipal. ABERTURA: 09/12/2022 – 09:00 horas. EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura
Municipal, fone:(54)3613-1168, e-mail: l icitacao@barradorioazul.rs.gov.br, ou no site:
www.barradorioazul.rs.gov.br. Barra do RioAzul, RS, 23 de novembro de 2022 – MARCELO ARRUDA, Prefeito

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPOSTES RODOVIÁRIOS DE GUAIBA
EDITAL PARA NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE GUAÍBA, com base
territorial nos municípios de Guaíba, Camaquã e Eldorado do Sul, com representação legal de seu
Presidente – 1. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados ou não, pertencentes ao segmento
do transporte coletivo de passageiros urbano dos municípios de Guaíba e Eldorado do Sul, data base
1º de fevereiro, para ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA que fará realizar em sua sede social em Guaíba,
Bairro Centro, na Avenida Sete de Setembro, 547, no dia 19.12.2022, as 18h e 19h, respectivamente, em
1ª e 2ª chamada; 2. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados ou não, pertencentes ao
segmento do transporte coletivo de passageiros urbanos, suburbanos e intermunicipais de CAMAQUÃ,
data base 1º de fevereiro, para ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA que fará realizar em sua sede social
em Camaquã, na Rua Guilherme Kriguer nº 62, no dia 22.12.2022, as 19h e 20h, respectivamente, em
1ª e 2ª chamada; 3. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados ou não, pertencentes ao
segmento do transporte de carga, carga internacional, carga derivada de petróleo, inflamável e motorista
de terraplanagem e, diferenciado de carga que exercem suas atividades em estabelecimentos comerciais
e industrias em geral (condutores e ajudantes de condutores por categoria diferenciada), data base
1º de maio, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que fará realizar em sua sede social em Guaíba,
Bairro Centro, na Avenida Sete de Setembro, 547, no dia 07.03.2023, as 19h e 20h, respectivamente, em
1ª e 2ª chamada; 3.1. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados ou não, pertencentes ao
segmento do transporte de carga, carga internacional, carga derivada de petróleo, inflamável e motorista
de terraplanagem e, diferenciado de carga que exercem suas atividades em estabelecimentos comerciais
e industrias em geral (condutores e ajudantes de condutores por categoria diferenciada), data base
1º de maio, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que fará realizar em sua sede social em Camaquã,
Rua Guilherme Kriguer, n. 62, no dia 09.03.2023, as 19h e 20h, respectivamente, em 1ª e 2ª chamada;
4. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados ou não, pertencentes ao segmento que
exerce suas atividades em empresas de transportes rodoviários de passageiros suburbanos da área
metropolitana, data base 1º de junho, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que fará realizar em
sua sede social em Guaíba, Bairro Centro, na Avenida Sete de Setembro, 547, no dia 22.03.2023, as
19h e 20h horas, respectivamente, em 1ª e 2ª chamada; 5. CONVOCA aos trabalhadores representados,
associados ou não, pertencentes ao segmento do transporte escolar de Guaíba, data base 1º de junho,
para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que fará realizar em sua sede social em Guaíba, Bairro Centro,
na Avenida Sete de Setembro, 547, no dia 05.04.2023, as 19h e 20h horas, respectivamente, em 1ª e 2ª
chamada; 5.1. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados ou não, pertencentes ao segmento
do transporte escolar de Camaquã, data base 1º de junho, para ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA que
fará realizar em sua sede social em Camaquã, na Rua Guilherme Kriguer, 62, no dia 20.04.2023, as 19h e
20h, respectivamente, em 1ª e 2ª chamada; 6. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados
ou não, pertencentes ao segmento do transporte coletivo de passageiros suburbanos e intermunicipais de
CAMAQUÃ, data base 1º de junho, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que fará realizar em sua
sede social emCamaquã, na RuaGuilherme Kriguer, 62, no dia 17.04.2023, as 19h e 20h, respectivamente,
em 1ª e 2ª chamada; 7. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados ou não, pertencentes
ao segmento do transporte coletivo por turismo e fretamento, data base 1º de junho, para ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA que fará realizar em sua sede social em Guaíba, Bairro Centro, na Avenida Sete
de Setembro, 547, no dia 24.04.2023, as 18h30min e 19:30min., respectivamente, em 1ª e 2ª chamada;
7.1. CONVOCA aos trabalhadores representados, associados ou não, pertencentes ao segmento do
transporte coletivo do turismo e fretamento, data base 1º de junho, paraASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA
que fará realizar em sua sede social em Camaquã, na Rua Guilherme Kriguer, 62, no dia 27.04.2023, as
19h e 20h, respectivamente, em 1ª e 2ª chamada; para deliberar em TODAS, sobre a seguinte ORDEM
DO DIA: 1 – Autorizar, ou não, o encaminhamento de tentativa de negociação com vistas à convenção
coletiva ou acordos coletivos, com as entidades que representam as categorias econômicas envolvidas, o
1) Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado do Rio Grande
do Sul – SINFRERS; 2) Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado
do Rio Grande do Sul – SETCERGS; 3) Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do
Rio Grande do Sul; 4) Sindicato das Agências e Estações Rodoviárias do Estado do Rio Grande
do Sul; 5) Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul –
SETERGRS e 6) Sindicato dos Proprietários de Veículos Escolares do Rio Grande do Sul - SINTEPA,
bem como sobre a conveniência de opção pelo arbitramento, ou diretamente com empresas pertencentes
a representação dos sindicatos supra. 2 - Em caso de malogro das negociações, decidir, ou não, sobre
a conveniência ou não de instauração de Processo de Dissídio Coletivo e ou de Revisão de Dissídio
Coletivo de natureza jurídica e econômica. 3 - Em qualquer das hipóteses supra, fixar as bases das
propostas e/ou dos pedidos. 4 –Deliberar, ou não, sobre importâncias ou percentuais a serem descontados
dos trabalhadores e recolhidas em favor da entidade para fins de assistência social, educacional e
custeio das demais atividades sindicais, bem como a fim de efeito ressarcitório da negociação coletiva.
4.1. – Deliberar expressamente, mediante a autonomia da vontade coletiva, quanto a concessão de
autorização prévia e expressa, para os descontos em folha de salário das contribuições negociais/
assistenciais e seu repasse aos cofres da entidade; 5 – Conceder, ou não, poderes ao Presidente
do Sindicato para negociar com a categoria econômica e/ou propor ação de Dissídio Coletivo, ou de
Revisão, podendo aceitar ou rejeitar propostas de acordo, inclusive de acordos aditivos, formar condições
diferenciadas por empresas para o cumprimento da decisão normativa, constituir procuradores e firmar
acordos. 6 – Conceder, ou não, poderes à Diretoria do Sindicato e ao seu Departamento jurídico para
propor ações em juízo como substituto processual dos integrantes da categoria profissional, individual ou
coletivamente, e no seu interesse. 7 -Deliberar por manter aAssembleia prorrogada, em aberto, em caráter
permanente até decisão final, devendo sua reconvocação ser feita através de convocação por boletins
volantes com ampla circulação na categoria. Luiz Carlos da VeigaMartins - Presidente do STTRGuaíba.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPOSTES RODOVIÁRIOS DE GUAIBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Guaíba, com base
territorial em Guaíba, Camaquã e Eldorado do Sul, no uso de suas atribuições, convoca a todos os
associados quites com a tesouraria da entidade, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser
realizar-se no dia 16 de dezembro de 2022, em sua sede social sita à Estrada Linck, 600, Petim,
na cidade de Guaíba, com início às 18:00 horas, com a presença de 2/3 dos associados, ou uma
hora após, no mesmo local, com qualquer número de associados presentes, a fim de deliberarem
sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: a) Prestação de contas do exercício de 2021, com relatório da
Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal; b) Previsão Orçamentária para o exercício de 2023, com
parecer do Conselho Fiscal; c) Homologar ou não os atos daDiretoria da entidade no que diz respeito
aos pagamento salários a diretores e funcionários, honorários a autônomos e demais pagamentos
efetuados no período; d) Assuntos Gerais. Guaíba 24 de Novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO VALENTIM DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022
O Município de São Valentim do Sul torna público que realizará PREGÃO ELETRÔNICO, tipo: menor preço
por item com o objeto, aquisição de 01 servidor corporativo rack e equipamentos de informática para
infraestrutura administrativa de São Valentim do Sul/RS. As datas relativas à sessão de disputa são as
seguintes: Recebimento das Propostas: a partir das 09:00 horas do dia 23/11/2022, até as 08 horas e 58
minutos do dia 02/12/2022; Abertura das Propostas: a partir das 09 horas e 01 minutos do dia 02/12/2022;
Início da sessão de disputa de Preços: as 10h00min do dia 02/12/2022; Referência de tempo: Horário de
Brasília (DF); Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/, edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no site: https://www.saovalentimdosul.rs.gov.br/ – Pregão Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone:
(54) 3472-2019. São Valentim do Sul, 23 de Novembro de 2022. GERI ANGELO MACAGNAN, Prefeito
Municipal. LÁISA RAMOS ALESSI, Pregoeira.

MUNICÍPIO DE BARÃO
AVISO DE LICITAÇÕES

 TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022

 TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃODEEMPRESAPARAPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICADARUANOSSASENHORA
DOS NAVEGANTES – ARROIO CANOAS
DATADASESSÃO: 14 DE DEZEMBRO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 LOCAL: Rua da Estação, 1141, Centro
– Barão/RS – Centro de Convivência de Idosos
Informações: Fone: (51) 3696-1200 - Site: www.barao.rs.gov.br; ou pelo e-mail: licitacoes@barao.rs.gov.br

JEFFERSON SCHUSTER BORN - Prefeito Municipal

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA LINHA
CAMILO
DATADASESSÃO: 12 DE DEZEMBRODE 2022 HORÁRIO: 08:30 LOCAL: Rua da Estação, 1141, Centro
– Barão/RS – Centro de Convivência de Idosos
Informações: Fone: (51) 3696-1200 - Site: www.barao.rs.gov.br; ou pelo e-mail: licitacoes@barao.rs.gov.br

JEFFERSON SCHUSTER BORN - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2022 – Objeto: Concessão de uso a título oneroso de imóvel, para exploração comer-
cial, localizado no Balneário das Tunas. Sessão Pública: 27/12/2022, às 9h, no Centro Administrativo Municipal. Edital e
mais informações: site www.restingaseca.rs.gov.br, fone: (55) 3261-3200, ou à Rua Moisés Cantarelli, 368, CEP 97200-
000. Restinga Sêca, 23 de Novembro de 2022. VILMAR JOÃO FOLETTO – Prefeito Municipal em exercício


