6

22 de maio de 2017

 GRAVATAÍ Os pontos de ônibus da cidade receberam 15 novos abrigos. O
investimento segue no município com a instalação de mais sete estruturas em diversas regiões. A iniciativa da prefeitura, por meio da secretaria de Mobilidade Urbana
(Semurb), garante mais segurança e conforto à população. Os abrigos instalados tem
maior área de cobertura e bancos que proporcionam mais comodidade aos usuários.
A satisfação é comprovada pelo sorriso de Margarete Rodrigues Porto, de 62 anos,
enquanto esperava o coletivo na parada na avenida Senador Nei Brito, no bairro
Bonsucesso. “Há anos aguardava o ônibus sentada em um lugar improvisado. Agora
posso esperar nesse abrigo com cobertura e um banco grande. Ficou ótima a parada
nova”, comemorou. De acordo com a Semurb, as sete novas estruturas serão instaladas na próxima semana. Os pontos que serão instalados as estruturas espalhados
nos bairros São Vicente, Mato Alto, Cohab A, Parque dos Anjos, Morada Gaúcha
e Santa Cruz. A prefeitura já instalou, desde 2015, mais de 300 novas estruturas.

Segunda-feira

PALMEIRA DAS MISSÕES

Capacitação do Cerest abordou
Dort e Saúde Mental do trabalhador
FOTOS PRISCILA DEVENS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ DO SUL
“Sinfonia da Natureza”

AVISO DE LICITAÇÃO
p.p. 19/2017. Objeto: compra parcelada de materiais de limpeza. Data:02/06/2017.Hora: 9 h e 30min.
Local:Prefeitura. p.p. 20/2017 Objeto: compra parcelada de materiais de construção conforme edital.
Data: 05/06/2017. Hora:09h e 30min.Local:Prefeitura. Mais informações: 54 3251 1532 Copia dos
editais: www.cambaradosul.rs.gov.br/licitaçao,
Cambará do Sul, 22 de maio de 2017-Schambarlaen José Silvestre-Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ

AVISO TOMADA DE PREÇOS nº 03/2017
O MUNICÍPIO DE IRAÍ torna público que as 09:00 horas 07 de junho de 2017, nas dependências da
Prefeitura Municipal na Rua Vazulmiro Dutra, 161, serão recebidas os envelopes de documentação
e propostas referente ao Edital de Tomada de Preços nº 03/2017 para a implantação de sistema de
abastecimento de agua conforme contrato de repasse nº 824444/2015/ processo nº 2617.2734193/2015/ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/ CAIXA; Maiores informações podem
ser obtidas no horário de expediente ou pelo fone 55 3745 1288 ou pelo site:www.irai.rs.gov.br. Iraí,
19 de maio de 2017. ANTONIO VILSON BERNARDI - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ADMINISTRAÇÃO 2017/2020
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº. 068/2017
A Prefeitura de Guaíba comunica que está aberta a licitação na Modalidade PREGÃO ELETRONICO,
para contratação de empresa especializada para realizar o transporte de pacientes que necessitam de
tratamento médico de hemoterapia e oxigenoterapia, conforme especificações detalhadas no Termo de
Referência ANEXO I, que acompanha o edital. Abertura do certame ocorrerá às 10 horas do dia
01/06/2017, através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital está disponível nos
sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.guaiba.rs.gov.br. Maiores informações pelos
fones (51) 3480-1520 ou pelo e-mail tiago@guaiba.rs.gov.br.
TIAGO DABLO CORRÊA - PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ADMINISTRAÇÃO 2017/2020
Inexigibilidade 002/2017
O Prefeito Municipal de Guaíba-RS, nos termos do art.25, caput da Lei 8.666/93, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, torna pública a INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, execução pela contratada para o planejamento, organização e execução de prova
válida pelo Campeonato Gaúcho de Jet Ski, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de maio na Av. João
Pessoa, ao lado do Caisinho, conforme processo administrativo nº. 002/2017, sendo a contratada –
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE JET SKI – contrato nº.087/2017.
JOSÉ SPEROTTO - Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Aquisição de veículo novo para o Centro Municipal de Saúde, através de convênio com o
Ministério Saúde. Especificações no Edital e anexos, disponíveis no site www.pejucara.rs.gov.br ou
na Prefeitura, localizada à Rua Getúlio Vargas, nº 597. Credenciamento e inicio da sessão pública:
14 horas do dia 06 de junho de 2017. Informações complementares junto ao Setor de Licitações, no
endereço acima indicado, pelo fone (55) 3377 1200 e e-mail licitacoes@pejucara.rs.gov.br.
Pejuçara/RS, 19 de maio de 2017.
EDUARDO BUZZATTI - Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA
SÃO CAMILO DE ESTEIO

Atividade foi ministrada pela psicóloga Claudia Beux e pela fisioterapeuta Juliane Martins Teixeira

O

Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador (Cerest Macronorte), com sede em Palmeira
das Missões, realizou uma capacitação
sobre Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (Dort) e Saúde Mental
no ambiente de trabalho. A atividade
aconteceu no dia 11 de maio, na câmara
de vereadores, e reuniu trabalhadores
da saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS), das Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), Estratégia Saúde da Família
(ESF), Centro de Atenção Psicossocial
(Caps) e serviços de fisioterapia e de
psicologia dos municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde.
A capacitação foi ministrada pela
psicóloga Claudia Beux e pela fisioterapeuta Juliane Martins Teixeira. As
Lesões por Esforços Repetitivos (LERs)
e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dorts) são as
denominações atuais para os grupos
de enfermidades que afetam estruturas
do sistema musculoesquelético que
atingem várias categorias de profissionais. Entre os sintomas está a dor
localizada, irradiada ou generalizada;
fadiga muscular; sensação de peso no
membro afetado; formigamento; dormência; diminuição da força; perda de
controle de movimentos; e alteração de
sensibilidade.

Quanto à saúde mental, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS),
os transtornos mentais são condições
clinicamente significativas, caracterizadas por alterações do modo de pensar
e do humor ou por comportamentos
associados com angústia pessoal e/ou
deterioração do funcionamento intelectual. As condições sociais são um
forte determinante para o surgimento
da doença ou sofrimento mental. Essas
dores são silenciosas e invisíveis, pouco
reconhecidas, e o sujeito que está em sofrimento psicológico frequentemente é
apontado como culpado e discriminado
pela sua situação.
A Saúde do Trabalhador constitui

uma área da Saúde Pública que tem como objetivo de estudo e intervenção as
relações entre o trabalho e a saúde. Seus
objetivos prioritários são a promoção e a
proteção do trabalhador, traduzidas nas
ações de vigilância dos riscos presentes
nos ambientes e condições de trabalho,
bem como a vigilância dos agravos
(acidentes e doenças) decorrentes. Preocupa-se, também, com a organização e
prestação dos serviços assistenciais aos
trabalhadores vitimados com agravos
decorrentes do trabalho, compreendendo procedimentos de diagnóstico,
tratamento, notificação e reabilitação
de forma integrada e regionalizada
no SUS.

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2012 PROCESSO Nº 036/2012
7º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL CONTRATO Nº 073/2012
OBJETO: Fica alterado o presente contrato, com a única sócia da sociedade limitada denominada Sul
Americana Lavanderias Ivoti, tendo em vista a incorporação da sociedade pela empresa Lavebras.
Sendo a empresa Sul Americana extinta e sucedida pela Lavebrás, a título universal em todos seus
direitos e obrigações. Todas as demais cláusulas e parágrafos permanecem inalteradas.
CONTRATADA: Lavebras Gestão de Têxteis S.A.
DATA DA ASSINATURA: 16 de Maio de 2017.
FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93.
Dilnei Garate
Diretor Administrativo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Secretaria de Administração

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2017
O Município de Gramado, torna público que o Edital do Pregão Presencial n.º
20/2017cujo objeto é contratação de empresa especializada para elaboração de
projeto executivo geométrico visando a eliminação das interferências dos fluxos
das Ruas Miguel Tissot e Caldas Júnior com a ERS 115, Bairro Três Pinheiros, de
acordo com o Memorial descritivo integrante deste processo sofreu RETIFICAÇÃO
passando a abertura para o dia 01 de junho de 2017, no mesmo horário e local.
Cópia da retificação está disponível no site: www.gramado.rs.gov.br . Gramado, 19
de maio de 2017.
João Alfredo de Castilhos Bertolucci
Julio Cesar Dorneles da Silva
Prefeito Municipal
secretario da Administração

PASSO FUNDO
Feira do Livro do município será realizada em novembro
Após a confirmação do escritor
gaúcho Luis Fernando Verissimo, criador de personagens como Ed Mort e
Analista de Bagé, como patrono da 31ª
edição, a Feira do Livro de Passo Fundo
já tem o tema deste ano: Livro, a escada
para o mundo do conhecimento. O encontro cultural e literário será realizado
de 3 a 12 de novembro, no Bourbon
Shopping. A realização é da Associação
dos Livreiros de Passo Fundo e da prefeitura. De acordo com a presidente da
Associação de Livreiros de Passo Fundo
(Alpf) Silvana de Oliveira Rovani, muitas novidades podem ser aguardadas.
“Além dos autores que vamos trazer e

do nosso patrono, vamos propor uma
maior interação com o público, para
que as pessoas façam a feira, opinem,
participem mais. Também teremos um
espaço de inclusão e de acessibilidade
para pessoas com deficiência”, ressaltou
Silvana.
Como Amigo do Livro, foram escolhidas as entidades Hospital da Cidade
(HC) e Hospital Psiquiátrico Bezerra
de Menezes. Já o Educador Emérico
será o Irmão Vítor, do Colégio Marista
Conceição, que está com 95 anos e tem
um extenso trabalho prestado na área da
educação. Outra novidade são as homenagens póstumas; o primeiro nome

escolhido foi o de Valdelírio Nunes de
Souza, o papeleiro Chicão, conhecido
por ter construído uma biblioteca comunitária com os livros que achava no lixo.
O jornalista André Trigueiro também já está confirmado. Ele falará sobre
dois temas: sustentabilidade e suicídio,
ambos já tratados em alguns de seus livros, como Mundo sustentável - abrindo
espaço na mídia para um planeta em
transformação e Mundo sustentável
2 - novos rumos para um planeta em
crise, além de Viver é a melhor opção A prevenção do suicídio no Brasil e no
mundo, obra em que foi coordenador
editorial e um dos autores.

