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AVISO DE LICITAÇÃO
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado

do Rio Grande do Sul – Sescoop/RS, consoante os ditames da

Resolução Sescoop n. 850/2012 (art. 5º, §1º), faz público, para

conhecimento de quem interessar possa que receberá os envelopes

de habilitação e de proposta de preço referentes ao seguinte

procedimento licitatório na modalidade Pregão do tipo ‘menor preço’:

Pregão 17/2021 (23/12/2021, às 14h):

Compra de materiais e equipamentos de informática.

Saliente-se que os procedimentos regular-se-ão conforme as

disposições da resolução supramencionada, além das exigências

estabelecidas no edital disponível no endereço

http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/.

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2021.

Luciana Futuro Pfitscher

Presidente da CPL do Sescoop/RS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público que

realizará os PREGÕES ELETRÔNICOS abaixo referidos:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/2021 PROCESSO N.º 5191-01.00/21-1
OBJETO: Formalização de Registro de Preços (SRP) com vistas à contratação

de pessoa jurídica para prestação de serviços de examesmédicos admissionais,

consultascomemissãodelaudomédico, juntasmédicas,avaliaçãocomplementar

feita por médico especialista para parecer de conclusão e assistência técnica

junto a processos judiciais, conforme especificações e condições previstas no

Edital e em seus Anexos.

Recebimento das propostas: a partir das 09h do dia 14 de dezembro de 2021.
Abertura das propostas: às 09h30min do dia 29 de dezembro de 2021.
Início da sessão de disputa de preços: às 10h do dia 29 de dezembro de
2021, com tempo de disputa de 5 (cinco) minutos, acrescido do tempo aleatório

determinado pelo sistema.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 79/2021 PROCESSO N.º 8052-01.00/21-0
OBJETO: Formalização de Registro de Preços (SRP) com vistas à contratação

de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de arranjos, buquês e

coroas de flores, com as respectivas montagens, conforme especificações e

condições previstas no Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas: a partir das 9h do dia 14 de dezembro de 2021.
Abertura das propostas: às 9h30min do dia 29 de dezembro de 2021.
Início da sessão de disputa de preços: às 10h do dia 29 de dezembro de

2021, com tempo de disputa de 5 (cinco) minutos, acrescido do tempo aleatório

determinado pelo sistema.

O encaminhamento das propostas pertinentes aos referidos Pregões

Eletrônicos, bemcomoa sessão supracitada dar-se-ão no endereço eletrônico

www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, nos seguintes endereços:

www.al.rs.gov.br/compras/ e www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

DANIELA MACHADO,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL

ABANDONO DE EMPREGO

O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- BANRISUL, através de sua Unidade de Gestão

de Pessoas, NOTIFICA, pelo presente edital, por se

encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. PEDRO

FRANCELÍCIOBATISTASANTOS,matrículaB37025,

de que deve retornar ao trabalho em 48 horas, ou, no

mesmo prazo, apresentarmotivo que o impeça.

Caso não cumpridas as determinações anteriores, sua

atitude poderá ser caracterizada como abandono de

emprego, estando sujeito à demissão com justa causa,

na forma do disposto no artigo 482, letra I, daCLT.
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A
Associação Riogranden-
se de Imprensa (ARI),
em parceria com o Ban-
risul, entregou, ontem,

o Prêmio ARI/Banrisul de jorna-
lismo, no Teatro Dante Barone,
na Assembleia Legislativa. Oito
reportagens publicadas no Cor-

reio do Povo foram finalistas do
prêmio, que teve 356 inscritos.

A reportagem Classificação
Polêmica, de André Malinoski,
recebeu o troféu de 1° lugar na
categoria reportagem impressa.
Fabricio Falkowski ficou com o
1ª e o 2° lugares da categoria re-
portagem esportiva, com as ma-
térias “Por que não há gays?” e
“Apostar e perder, o mundo das
apostas esportivas”. Na catego-
ria reportagem econômica, Mau-
ren Xavier conquistou o 2° lu-
gar, com “Risco de Racionamen-
to”, e Henrique Massaro e Tais
Teixeira levaram o troféu de 1°

lugar com a reportagem “Traba-
lho e pandemia”, que também
recebeu o prêmio especial Pan-
demia. Todas as reportagens fo-
ram veiculadas no +Domingo.
Na categoria crônica, Paulo
Mendes foi agraciado com a
menção honrosa pelo texto “Re-
nascimento”, publicado no Cor-

reio do Povo Rural.
Trabalhos publicados no Cor-

reio do Povo também foram des-
taque na categoria universitá-
ria, denominada Prêmio Ercy Pe-
reira Torma. Em jornalismo im-
presso, “Resquícios Históricos”,
de Carolina Pastl, foi a vencedo-
ra, e “Busca por vacinas conti-
nua”, de Giullia Piaia, recebeu a
menção honrosa. A estagiária
do jornal e acadêmica da Ufrgs,
Júlia Provenzi, ficou com o 2° lu-
gar na categoria jornalismo
web, por texto publicado na Re-
vista Sextante.

Além da premiação às melho-

res reportagens, foi entregue o
Troféu Antônio Gonzalez de re-
conhecimento ao talento e ao
trabalho. Walter Galvani, faleci-
do em junho de 2021, recebeu a
homenagem póstuma por sua
trajetória de mais de meio sécu-
lo de atividade jornalística, com
boa parte dela no Correio do Po-
vo. O troféu foi entregue à sua
viúva, a também jornalista Car-
la Irigaray. Ao final, Fabricio
Falkowski, em nome dos vence-
dores, destacou a resiliência dos
jornalistas. “Podem tentar, mas
não vão nos matar”, discursou,
sob aplausos.

Prefeito da Capital Sebastião Melo e o deputado Gabriel Souza

ALINA SOUZA

GERAL

O prefeito Sebastião Melo re-
cebeu, na tarde de ontem, a Me-
dalha do Mérito Farroupilha,
concedida pela Assembleia Le-
gislativa. A distinção foi uma ini-
ciativa do presidente da Casa,
deputado estadual Gabriel Sou-
za (MDB). Vereador da Capital
por três mandatos, o goiano de
Piracanjuba que já foi lavrador
chegou a ser vice-prefeito de
Porto Alegre em 2013 e foi eleito
prefeito em 2020.

Souza ressaltou a capacidade
de liderança e de agregador de
Melo na sessão. No público pre-
sente ao evento, estavam autori-
dades municipais e estaduais,
do MDB, partido do prefeito, e

outras legendas. “Fez um cami-
nho sólido na política represen-
tativa, começando onde se esta-
belece o mais íntimo e primor-
dial laço entre cidadão e Esta-
do: a Câmara Municipal”, discur-
sou o deputado, ao relatar a tra-
jetória do correligionário.

O prefeito, de 63 anos, lem-
brou os fatos mais marcantes de
sua trajetória desde que chegou
à capital gaúcha no final dos
anos de 1970. “Me filiei ao MDB
por influência do ex-senador Pe-
dro Simon e sempre tive admira-
ção por Leonel Brizola”, reme-
morou. As lutas contra ditadura
e pela anistia e Diretas Já tam-
bém foram citadas.

O desmatamento na Região
Amazônica registrou queda de
19% em novembro, na compara-
ção ao mesmo período de 2020.
Os dados do sistema Deter-B
(Detecção do Desmatamento
em Tempo Real), do Instituto
de Pesquisas Espaciais (Inpe),
foram apresentados nesta ter-
ça-feira pelo ministro do Meio
Ambiente, Joaquim Leite. O mi-
nistro destacou que o mês regis-
trou a menor área de alertas de
desmatamento na Amazônia
desde o início da série histórica
que começou em 2016. De janei-
ro a novembro, o desmatamen-
to já acumula 8.142 km².

Associação Riograndense de Imprensa (AR) apresentou, ontem, na
Assembleia Legislativa, sua tradicional homenagem de fim de ano

Equipe do Correio do Povo com os troféus e certificados
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