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EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL

18/13023

O LEILOEIRO OFICIAL Tiago Brunelli de Moraes, matrícula nº 205/2004, autorizado pelo Credor

Fiduciário BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Banrisul, torna público que submeterá

à venda, para pagamento da dívida fiduciária em favor do Credor Banrisul, na forma da Lei 9.514/97 e

regulamentação complementar, e observadas as condições do contrato de empréstimo, em Primeiro

Público Leilão no dia 28/05/2018, às 10:00 horas, na Avenida Getúlio Vargas, nº 908/ 308, Bairro

Menino Deus, Porto Alegre/RS, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda (valor de avaliação

estipulado em contrato) e, não alcançando êxito neste, em Segundo Público Leilão no dia 12/06/2018,

no mesmo horário e local, pelo lance maior oferecido, desde que igual ou superior ao preço mínimo

equivalente ao montante da dívida e demais encargos e obrigações, tudo devidamente atualizado na

data do leilão, o imóvel: Prédio residencial nº 06, com 2 pavimentos e área real construída de 379,19m²,

e respectivo terreno com área de 840,00m². Sitos à Avenida da Cavalhada, nº 5.205, Condomínio Jardim

do Sol, Bairro Cavalhada, Porto Alegre/RS. Objeto da matrícula nº 14.891 do Registro de Imóveis da

3ª Zona de Porto Alegre/RS. Imóvel ocupado. O imóvel é arrematado no estado em que se encontra.

Qualquer diferença existente entre o imóvel e sua documentação não poderá ser invocada como motivo

para compensação, quer no preço, quer nas condições de pagamento, correndo ainda por conta do

arrematante as despesas, a iniciativa e os meios necessários à sua desocupação. PAGAMENTO:

À VISTA; COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%; CONTRATO Nº 094.050338.68; VALOR: 1º leilão:

R$ 2.304.350,30; 2º leilão: R$ 1.497.827,69 (valor corrigido pela aplicação de coeficiente de

atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento dos depósitos de poupança

mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE).

FIDUCIANTES: Mauro Antonio Barcellos Chemale e Maria Cristina Loss Moll. INFORMAÇÕES: Com

o leiloeiro Tiago Brunelli de Moraes, endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 908/ 308, Bairro Menino

Deus, Porto Alegre/RS, telefones: (51) 3231-1950 e (51) 99199-8444, ou com o Banrisul pelos

telefones (51) 3025-5668, 3025-5788 e 3025-5800, das 09h às 17h.

Porto Alegre, 18 de maio de 2018.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.

Pregão Eletrônico

N° 0208/18 – Prestação de Serviços de Supervisão, Vigia, Avaliação de Risco

Elétrico, Limpeza e Resgate em Espaços Confinados no HCPA.

Data e Horário de Abertura da Proposta: dia 04/06/2018, às 09:00 horas.

Data e Horário de Disputa: dia 04/06/2018, às 10:00 horas.

As licitações acima serão realizadas através da Internet no site

www.licitacoes-e.com.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as datas e

horários indicados no edital (página 1).

Porto Alegre, 21 de maio de 2018

MARCELO SILVEIRA DE CASTRO

Coordenador da Comissão de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃOTornamos público, para conhecimento dos

interessados que, na Unidade de Licitações e

Compras, do Banrisul, localizada na Rua General

Câmara, 156, 4º andar, Centro – Porto Alegre/RS,

nesta Capital, será realizada Licitação para

aquisição do objeto a seguir discriminado:

Tomada de Preços - Nº 0000285/2018 - Tipo:

Menor Preço Data abertura: às 14h00min do dia

07/06/2018

Objeto: Substituição de transformador 300Kva no

Edifício Sede do Banrisul.

O edital respectivo encontra-se à disposição dos

interessados, no endereço antes mencionado,

das 10 horas às 16 horas, ou através do site:

www.banrisul.com.br.

Porto Alegre, 21 de maio de 2018.

BANCODOESTADODORIOGRANDEDOSULS.A.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca) indica que 6.260 no-
vos casos de melanoma serão
diagnosticados entre 2018 e
2019 no Brasil. O dado assusta-
dor é apontado por uma pesqui-
sa inédita encomendada pela
Bristol-Myers Squibb para o Ins-
tituto Datafolha. De acordo com
o trabalho, 78% da população
brasileira não sabe o que é mela-
noma. E justamente com o intui-
to de conscientizar sobre a im-
portância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer
de pele melanoma, a Sociedade
Brasileira de Dermatologia –
Secção RS (SBD-RS) organizou
ontem, a Caminhada do melano-
ma, no Parque Moinhos de Ven-
to, o Parcão, em Porto Alegre.

De acordo com a presidente

da sociedade, Clarissa Prati, o
principal intuito era o de escla-
recer como os pacientes podem
reagir nas diversas fases da
doença. "É importante ressaltar
o impacto das novas tecnologias
para o diagnóstico precoce e o
tratamento do melanoma no Es-
tado, e estimular a prevenção,
melhorar os índices de diagnósti-
co precoce e encaminhar o trata-
mento. Quanto mais cedo, me-
lhor e mais chance da cura",
enalteceu.

O oncologista Gustavo Vas-
concelos Alves destacou que o
primeiro tratamento mais indica-
do, na maioria dos casos, é o ci-
rúrgico. Atualmente, para tratar
um paciente, ele diz que existem
diversas formas, entre elas a te-
rapia alvo ou a imunoterapia.Primeira onda de frio chegou ao RS

Presidente em exercício do Coren-RS, Sandra Maria Gawlinski

Profissionais de Enfermagem
reuniram-se no sábado, na Capi-
tal, para debater as reivindica-
ções da categoria. No encontro,
promovido pelo Conselho Regio-
nal de Enfermagem do Rio Gran-
de do Sul (Coren-RS), auxiliares
e técnicos em enfermagem de-
fenderam a necessidade de um
piso salarial à categoria e defi-
nir uma jornada de trabalho de
30 horas semanais. Os especia-
listas também criticaram a for-
mação de novos profissionais
por meio de cursos à distância.

Presidente em exercício do
Coren-RS, Sandra Maria Gaw-
linski, explicou que a ideia do
encontro foi discutir os proble-
mas da categoria, que reúne 125
mil profissionais no RS. "A jorna-
da de trabalho de 30 horas se-

manais para enfermagem é uma
adequação do horário de traba-
lho para que possamos dar um
atendimento de qualidade à po-
pulação. Hoje há sobrecarga pa-
ra a demanda, pelo aumento de
hospitalizações e pelo sistema
de saúde público, que está defa-
sado", observa Sandra.

Um dos pontos mais contro-
versos tratados no seminário foi
implementação do Ensino à Dis-
tância, conhecidos como os cur-
sos EAD. Sandra alertou para
os perigos da formação de pro-
fissionais através desse método.
"A aplicação desses cursos à dis-
tância é inadmissível. Como al-
guém vai ensinar à distância um
profissional de enfermagem. É
fundamental a prática, o tocar,
o aprender”, alertou.

Os casacos mais pesados preci-
saram ser retirados dos armários
neste fim de semana no Rio Gran-
de do Sul. A primeira onda de frio
mais intenso deste ano deixou
muita gente batendo queixo pelas
ruas e avenidas da Capital. O sá-
bado foi de chuva em quase todo
o Estado, porém o amanhecer de
ontem fez os termômetros despen-
carem ainda mais. Foi a atuação
de uma massa de ar polar que
provocou a queda e fez a sensa-
ção de frio ficar ainda maior nas
primeiras horas do domingo. A
mínima registrada foi em São Jo-
sé dos Ausentes, nos Campos de
Cima da Serra, quando a tempera-
tura chegou a 3,1°C.
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