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SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE PORTO ALEGRE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ 92.966.316/0001-50

O Presidente deste Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as empresas associadas através de seus
representantes legais, para participarem de Assembleias Gerais que serão realizadas no próximo dia 24 de novembro de 2015,
na Sede Social da Entidade, na Rua dos Andradas, 1234/9º andar, Centro Histórico de Porto Alegre.
A) Em regime Ordinário, às 8h30min em primeira convocação e às 9h em segunda e última convocação para tratar da seguinte
ordem do dia:
I - apresentação, discussão e votação da proposta de reformulação do orçamento de receita e despesa de 2015;
II - apresentação, discussão e votação da proposta de orçamento de receita e despesa para o Excercício de 2016.
B) Em regime Extraordinário, às 9h30min em primeira convocação e às 10h em segunda e última convocação para tratar da
seguinte ordem do dia:
I - alteração do inciso IV do Art. 5º do Estatuto Social.
Porto Alegre, 13 de novembro de 2015.
PAULO ROBERTO DIEHL KRUSE - Presidente

GERAL
CONGRESSO

Evento
debate
o diabetes
Quatro mil profissionais da
saúde participam do XX Congresso da Sociedade Brasileira
de Diabetes (SBD), que termina
hoje, no Centro de Eventos da
Fiergs. O encontro debate a incorporação de novos medicamentos a serem oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos
portadores de diabetes tipo um.
O presidente do Congresso,
Balduíno Tschiedel, destacou a
necessidade de incluir as insulinas análogas rápidas para todos
os pacientes do SUS e destacou
que está sendo feito um trabalho de “farmaco-economia”, mostrando o impacto da medida.
O endocrinologista paulista
Luiz Turatti afirmou que alguns
pacientes poderão aumentar significativamente a qualidade de
vida com o uso dessas novas
substâncias. A médica Karla Melo, que coordena o Departamento de Saúde Pública da SBD disse que há 2 anos está sendo pensado esse projeto que conta com
o apoio das Sociedades Brasileiras de Endocrinologia e Metabologia e de Pediatria e também
de associações de pacientes.
ALINA SOUZA

Encontro ocorre na Fiergs na Capital

MICROCEFALIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público
que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO abaixo referido:
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 51/2015 PROCESSO N.º 3817-01.00/13-5
Edital restrito à participação de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.
OBJETO: Concessão onerosa de uso de área, medindo 130,70m² (cento
e trinta metros quadrados e setenta decímetros quadrados), localizada
no 1.º andar do prédio principal da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul – ALRS −, com vista à exploração comercial por
pessoa jurídica exclusivamente no ramo de lanchonete, restaurante e
cafeteria, conforme especificações técnicas e condições previstas no
Edital e seus Anexos.
Recebimento das propostas: a partir das 9h do dia 13 de novembro de 2015.
Abertura das propostas: às 9h30min do dia 25 de novembro de 2015.
Início da sessão de disputa de preços: às 14h do dia 25 de novembro
de 2015, com tempo de disputa de 10 (dez) minutos, acrescido do tempo
aleatório determinado pelo sistema.
O encaminhamento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico
n.º 51/2015, bem como as sessões supracitadas, dar-se-ão no endereço
eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br.
O respectivo Edital e seus Anexos estarão disponíveis na Internet, nos
seguintes endereços: www.al.rs.gov.br/cpl/pt-br/licitações.aspx e
www.pregaoonlinebanrisul.com.br.
João Vitório Concatto,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Monitoramento
cresce no RS
Após o Ministério da Saúde
ter declarado situação de emergência nacional, devido ao aumento dos casos de microcefalia
no Nordeste, principalmente em
Pernambuco, novas ações devem
ser estudadas no Rio Grande do
Sul para monitorar as ocorrências. Os 141 casos notificados
em 44 municípios do Pernambuco serviram como alerta a outras regiões do país. Em média,
por ano, o estado nordestino registrava por volta de dez casos,
disse a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) da Secretaria Estadual da
Saúde Marilina Bercini. A média
anual é a mesma do Rio Grande
do Sul, que em 2014 registrou sete casos. Neste ano, até outubro,
foram notificados nove.

