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BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Funcionários esperam solução
Categoria reclama de atraso de salários, de assédio moral e de condições precárias de trabalho
GUILHERME TESTA

Sindisaúde/RS irá recorrer à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores

Publicações Legais

anuncie: anuncios@correiodopovo.com.br |  (51) 3216.1620

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público que
realizará o PREGÃO PRESENCIAL abaixo referido:
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017
PROCESSO N.º 6553-01.00/17-1
Licitação restrita à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar n.º 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, com vistas 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.
Data e horário da Sessão de Abertura do Pregão: dia 30 de agosto de
2017, às 09h30min.
Local: Espaço da Convergência Deputado Adão Pretto, situado no andar térreo
do Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS).
O Edital e seus Anexos estão disponíveis no portal de compras da AL-RS
na internet, no seguinte endereço: www.al.rs.gov.br/compras/
NOTA DE ESCLARECIMENTO (ERRATA)

AAssembleiaLegislativadoEstadodoRioGrandedoSulinformaaosinteressados
que, na descrição do objeto do Pregão Eletrônico n.º 47/2017 (processo n.º
3921-01.00/17-1), onde se leu:
“OBJETO: FormalizaçãodeRegistrodePreços(SRP)comvistasaofornecimento
de dispensadoras de sabonete em espuma, com respectivos refis de pessoa
jurídica especializada no fornecimento e instalação de divisórias, conforme
especificações técnicas e condições previstas no Edital e seus Anexos.”

D

ezenas de funcionários
do Hospital Beneficência Portuguesa se reuniram, na tarde de ontem, em frente à instituição para decidir que ações irão adotar
a partir das denúncias de atraso de salários, assédio moral e
condições precárias de trabalho.
Em conjunto com os trabalhadores, o Sindisaúde-RS decidiu
buscar, na Comissão de Saúde e
Meio Ambiente (Cosmam) da Câmara, uma solução para o fim
da atual situação, que estaria se
arrastando há anos.
De acordo com o presidente
do sindicato, Arlindo Ritter, o
principal objetivo é buscar a
transparência da gestão do hospital. “Não há previsão de nada.
Os funcionários estão sem receber há pelo menos 45 dias. Também não estão sendo pagos FGTS, férias, nem rescisão dos funcionários que estão sendo mandados embora”, afirmou.
Ritter destacou que apenas
cerca de 30 pacientes estão utilizando a instituição que possui
180 leitos e que, devido ao baixo
faturamento e outras condições,
até o repasse da Prefeitura de
Porto Alegre tem sido reduzido.
“A média do repasse era de R$
1,4 milhão por mês. Em junho,
foi cerca de R$ 1,1 milhão. O

maior problema é de gestão”,
ressaltou. Ao todo, seriam cerca
de 500 trabalhadores que estariam sem receber o salário.
Segundo alguns funcionários,
ontem foi depositado o restante
do salário de maio, que não tinha sido pago integralmente.
“Há um ano a situação ficou
muito agravada. Há assédio,
obras inacabadas, falta de materiais e acúmulo de função”, relatou a técnica de enfermagem
Cláudia Regina Oliveira. Ela era
delegada sindical enquanto cumpria sua função na instituição, e
foi demitida há cerca de dois
anos. Após conseguir sua reintegração através da Justiça, foi novamente demitida quando retornou ao seu posto de trabalho.
“Entrei no Hospital Beneficência
Portuguesa em 2004. Os funcionários querem um caminho para que a instituição continue funcionando”, argumentou.
O presidente do SindisaúdeRS ainda comparou a situação
da instituição com a do Hospital
Parque Belém, que fechou as
portas em maio. “Está sendo o
mesmo roteiro”, salientou.
A reportagem entrou em contato com o Hospital Beneficência Portuguesa mas não obteve
retorno sobre as alegações dos
funcionários e do sindicato.

Envelhecer com dignidade Região terá
Envelhecer faz parte da vida local eram convidados a respon- exposição
e o uso de bengala, óculos e der a uma enquete sobre preconno Margs
fraldas geriátricas, não são mo- ceito contra os idosos.
“O objetivo é levantar a autivos para perda de autoestima.
Com esta afirmativa, a Associação Brasileira em Defesa dos
Usuários de Sistemas de Saúde
(Abrasus), se posicionou ontem, na Esquina Democrática,
em Porto Alegre.
Durante o ‘Zero Preconceito’,
os integrantes da Associação
distribuíram material informativo sobre a entidade e de como
ela pode auxiliar de forma legal
aos usuários do SUS e servidores da rede pública hospitalar.
Os cidadãos que passavam pelo

toestima e fazer com que o idoso entenda que com isso vai ter
melhor qualidade de vida”, disse
a presidente da Abrasus, Terezinha Alves Borges. Segundo ela,
na próxima semana haverá palestra sobre a temática, com o
médico Oly Lobato. O evento será no dia 22 de agosto, às 14h,
na galeria Malcon (Andradas,
1.560, sala 1.704), aberto ao público, com entrada gratuita. Informes no e-mail abrasus.rs@
gmail.com, ou (51) 3062-8007.
SAMUEL MACIEL

Isso posto, permanecem inalteradas a data e hora da sessão do referido Pregão,
agendado para ocorrer no dia 30 de agosto de 2017, às 9h30min (abertura das
propostas) e às 10h (disputa de preços), respectivamente.

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Projetos para qualificação
das estações da Trensurb no 4˚
Distrito — bairros Floresta, Navegantes, São Geraldo, Humaitá e
Farrapos — e a melhoria do processo de integração com os potenciais usuários da região foram debatidos ontem, em reunião-almoço da Associação das
Empresas dos Bairros HumaitáNavegantes (Aehn), na Capital.
O presidente da Trensurb, David Borille, ressaltou que o 4˚
Distrito abriga quatro das seis
estações de Porto Alegre e reconheceu deficiências na integração com os bairros da região. Para minimizar isso, a empresa projeta melhorias na Estação Anchieta e, junto com a Prefeitura e a OAS, a implantação
do projeto ‘Até a Pé Nós Iremos’
para melhorar o acesso à Arena
do Grêmio. A Estação Farrapos
receberá investimentos para instalação de duas escadas rolantes e outros recursos incluindo
geração de energia fotovoltaica
e captação de água da chuva.
A Trensurb também anunciou que irá disponibilizar, até o
final deste ano, acesso gratuito
a rede Wi-Fi aos usuários. Melhorias como modernização do
serviço de bilhetagem e outros
projetos devem ser implementados até o ano quem vem.
PAMPA GAÚCHO

ZERO PRECONCEITO

Leia-se:
“OBJETO: Formalização de Registro de Preços (SRP) com vistas ao
fornecimento de dispensadoras de sabonete em espuma, com respectivos
refis, conforme especificações técnicas e condições previstas no Edital e
seus Anexos.”

RICIERI DALLA VALENTINA JUNIOR,

4º Distrito
receberá
melhorias

Siga as instruções da capa
e confira a
distribuição
de material

Atividade ocorreu na Esquina Democrática

Uma mostra de produtos, sabores e paisagens da região do
Pampa Gaúcho será realizada
de hoje e até domingo no Memorial e no Museu de Artes do Rio
Grande do Sul (Margs). A atividade faz parte do projeto Arte e
Turismo da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
De acordo com os organizadores, a região tem características
peculiares do Bioma Pampa, tão
diverso em sua topografia.
“Quando chega-se ao Pampa
mergulha-se nas pradarias infinitas dos pastos nativos onde se
produz proteína com a qualidade. Nossa região composta por
dez municípios, das quais sete
estão integrados ao Projeto de
regionalização do Ministério do
turismo, fazendo parte do mapa
do turismo do Brasil.”
Alguns aspectos econômicos
identificam essas cidades, com
história e modo específico de vida nesses locais. Os usos e costumes desenvolvidos pela população atual remontam aos guerreiros e antigos conquistadores
da fronteira. Sem falar nas paisagens deslumbrantes, na gastronomia típica, no clima temperado e no folclore.

