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AVISO DE SUSPENSÃO

Concorrência nº 0055/2019 Processo Administrativo nº 18/0435-0031667-0

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Subsecretaria da Administração Central

de Licitações - CELIC, designado pela Portaria nº 318/2019, no uso de suas atribuições, torna

pública a suspensão da Concorrência nº 0055/2019 em razão de impugnação a responder,

devendo a continuidade ser comunicada consoante legislação vigente.

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de

Medeiros, n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações e

Atas de Registro de Preços estão disponíveis nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou

www.compras.rs.gov.br.

Amilton Santos Calovi

Subsecretário CELIC/SEPLAG

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
3ª CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região – Sindbancários, entidade sindical de primeiro grau
inscrita no CNPJ sob o nº 92.831.650/0001-05, Registro Sindical nº SD57281, por meio de sua Diretoria
Executiva, aqui representada pelo seu Presidente ora firmatário, à luz do art. 141 do Estatuto Social do
Sindicato, convoca todas e todos bancários sindicalizados da base territorial da entidade para a Assembleia
Geral Extraordinária para Alteração Estatutária, a ser realizada na quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020,
às 17h30, em primeira chamada, e às 18h, em segunda e última chamada, no Auditório Olívio Dutra,
localizado na sede do SindBancários, à Rua General Câmara, nº 424, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS,
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1) Aprovação, ou não, da proposta de alteração do Estatuto Social do Sindicato*.

* A proposta de Estatuto a ser votada, assim como a versão atual, poderá ser analisada no website do
Sindbancários (www.sindbancarios.org.br).

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019.
EVERTON DE MORAIS GIMENIS

Presidente do SindBancários

O Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJRS) instalou
ontem o Sistema de Fiscalização
das Contas dos Extrajudiciais. O
lançamento teve a presença do
desembargador-presidente, Car-
los Eduardo Zietlow Duro. “É
um sistema ágil e eficiente, que
irá facilitar o trabalho das futu-
ras administrações do Tribu-
nal”, disse o magistrado.

A juíza de Direito Cristiane
Hoppe, responsável pela fiscali-
zação das contas dos extrajudi-
ciais (cartórios, tabelionatos e re-
gistro de imóveis), avalia que o
TJRS passa a contar com um
moderno sistema de fiscalização.
Ela acrescenta que a ferramenta
tecnológica que passa a ser usa-
da oferece mais transparência,

eficácia e agilidade nas presta-
ções de contas feitas mensalmen-
te pelos interinos ao Tribunal.

Entre outras vantagens da
tecnologia, o novo sistema é
mais eficaz porque o próprio in-
terino lança os dados, e os res-
pectivos documentos ficam ane-
xos, proporcionando uma consul-
ta mais completa e detalhada, à
semelhança do que ocorre no ex-
trato bancário. O ganho é ex-
pressivo, pois a cada mês servi-
dores do TJRS precisavam lan-
çar manualmente em planilha
Excel mais de 10 mil documen-
tos. O sistema anterior dificulta-
va uma fiscalização mais efetiva
das contas, das despesas e recei-
tas de cada uma das serventias
extrajudiciais sob interinidade.

O desembargador federal Car-
los Eduardo Thompson Flores
Lenz, que já ocupou o cargo de
presidente do Tribunal Regional
Federal da 4ª região (TRF4) na úl-
tima gestão e atualmente preside
a Oitava Turma do Tribunal, rece-
berá a Medalha Pedro Rodovalho
Marcondes Chaves. A condecora-
ção é um reconhecimento a perso-
nalidades que por sua trajetória,
conduta, cultura ou trabalho con-
tribuíram com o Poder Judiciário.

A entrega da honraria aconte-
ce hoje, às 10h, no Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP). A ho-
menagem outorgada pela Corte
paulista foi solicitada pelo presi-
dente do TJSP, desembargador
Manoel de Queiroz Pereira Cal-
ças. O nome de Thompson Flores
foi aprovado por unanimidade.

Lançamento teve a presença do desembargador-presidente e da juíza Cristiane
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CONTAS DOS EXTRAJUDICIAIS

Vinte e nove juízes tomarão
posse no próximo dia 8 de janei-
ro, aprovados no concurso homo-
logado recentemente pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul (TJRS). A
maioria dos magistrados é de
homens (59%). São 17 juízes,
com idade média de 33 anos, e
12 juízas a serem empossados.

A maior parte deles, oito, é
nascida no Rio Grande do Sul,
mas, somados, os provenientes
de outros Estados dominam a
lista: sete de São Paulo, cinco
do Rio de Janeiro, três de Per-
nambuco, dois de Minas Gerais
e um representante da Bahia,
do Mato Grosso, Maranhão e de
Buenos Aires (Argentina).

EDUARDO NICHELE / DIVULGAÇÃO TJRS / CP

O
termo de cooperação
técnica para a criação
da Rede Colaborativa
de Direitos Humanos,

Equidade de Gênero, Raça e Di-
versidades foi assinado na sema-
na passada por diversos órgãos
do Judiciário. A iniciativa teve a
participação de representantes
da Procuradoria da República no
Rio Grande do Sul (PR/RS), Pro-
curadoria Regional da República
da 4ª Região (PRR4), Tribunal Re-
gional do Trabalho da 4ª Região
(TRT4), Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF4), Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande
do Sul (TRE/RS), Seção Judiciá-
ria do Rio Grande do Sul da Justi-
ça Federal (JF/RS), Ministério Pú-
blico do Trabalho da 4ª Região

(MPT/RS) e Ministério Público Es-
tadual (MPRS). A cerimônia ocor-
reu no Salão Nobre da Presidên-
cia do TRT gaúcho, na Capital.

A presidente do TRT4, desem-
bargadora Vania Cunha Mattos,
destacou a importância do acor-
do de cooperação, bem como o
pioneirismo do órgão na instau-
ração do Comitê Gestor de Equi-
dade de Gênero, Raça e Diversi-
dade, em 2017. Para o procura-
dor regional dos Direitos do Ci-
dadão (PRDC), Enrico Rodri-
gues de Freitas, a formação de
uma rede colaborativa de enfren-
tamento à discriminação estrutu-
ral por órgãos do sistema de
Justiça é uma reafirmação da
Constituição. “Em especial seu
art. 3°, que ao mesmo tempo que

reconhece a existência de pre-
conceitos na sociedade e nas es-
truturas de estado, dispõe que o
Brasil não pode permanecer neu-
tro, tendo o estado brasileiro
um lado muito bem definido, que
é o de enfrentamento de toda a
forma de discriminação”, citou.

Durante a solenidade, o embai-
xador-mirim dos objetivos para o
desenvolvimento sustentável da
ONU, Yuri Santos, de 12 anos, re-
latou situações de racismo enfren-
tadas em seu cotidiano e fez um
convite à reflexão sobre desigual-
dades raciais, de gênero, econô-
micas e regionais comuns à socie-
dade atual. “Precisamos prestar
mais atenção no mundo ao nosso
redor, na realidade do outro e na-
quilo que o outro necessita.”

Editora: Rosangela Groff espacojuridico@correiodopovo.com.br
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