
Q uem resolveu ficar em
casa e assistir a um
pouco de televisão
neste fim de sema-
na pode ter deparado
com uma mensagem

curiosa em seu aparelho. No sá-
bado e no domingo, usuários de
TV a cabo ficaram sem sinal por
alguns minutos “devido a inter-
ferência solar”, informavam as
mensagens apresentadas na tela
por pelo menos duas operadoras
de TV por assinatura.
O astrofísico Astor João Schö-

nell Júnior garante que o pro-
blema pode ser causado graças
a ejeções de massa coronal, que
liberam matéria e radiação ele-
tromagnética em direção à Terra
– são as chamadas tempestades
solares. O fato não é incomum e
pode afetar serviços de TV, rádio
e celular – falhas em radares e
aparelhos usados por aviões são
improváveis, diz o cientista.
– Tudo que funciona com base

em um satélite de telecomunica-
ção pode ser afetado, mas é difícil
encontrar uma tempestade dessas
realmente forte – avalia Astor.
Ele lembra que a última tempes-

tade dessas que causou problemas
sérios, como defeitos na rede elé-
trica, ocorreu em 1989, noCanadá.

REDE ELÉTRICA TAMBÉM
PODE SER AFETADA

O fenômeno ocorre da seguinte
maneira: de 11 em 11 anos, o sol in-
verte seus polos magnéticos. Nes-
se intervalo de tempo, as linhas
do campo magnético se rearran-
jam, o que faz com que liberem
uma quantidade grande de ener-
gia, as chamadas ejeções demassa
coronal (erupções de gás ioniza-
do a alta temperatura). Se essas
ejeções acontecem na direção do
nosso planeta, satélites artificiais
e, em casos mais extremos, a rede
elétrica podem ser afetados.

Emmarço, a Agência Oceânica
e Atmosférica dos Estados Unidos
(NOAA, na sigla em inglês) regis-
trou duas erupções solares, que
acabaram causando uma tempes-
tade solar que, segundo autorida-
des, “poderia provocar problemas
generalizados de controle de vol-
tagem e afetar os sistemas de pro-
teção nas redes elétricas”, além
de afetar sistemas de transmissão
de rádio a alta frequência e satéli-
tes de navegação. Sobre o evento
deste fim de semana, ainda não há
pronunciamentos oficiais.

CIÊNCIA

Tempestades
solares causam
interrupçãoem
sinais deTV
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DIA: 01.10.15 às 15:00 horas
LOCAL: Av. Getulio Vargas, 908, sala 308, em Porto Alegre/RS

Tiago Brunelli de Moraes, leiloeiro oficial, autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito do 2º Juizado da Vara
de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências do Foro Central (Prédio II) de Porto Alegre,
venderá em públ ico le i lão, em dia, hora e local supraci tados, o veículo supraci tado, pertencente a

.
Pagamento à vista mais comissão do leiloeiro de 10%. Informações c/ leiloeiro pelo fone 3231.1950. Fotos site
MASSA FALIDA DE PROJEX PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS LTDA - Processo nº 001/10503345290

www.moraesleiloes.com.br

GM/MONTANA, ANO 2003/2004, PLACAS ILN6398,
CHASSI 9BGXF80004C157289, AZUL, GASOLINA, VERMELHA

Avaliação: R$ 6.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO/RS
Aviso de Licitação

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
O MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO, sediado na Rua Tuparendi nº 111, noticia
que a Comissão de Licitações estará recebendo os envelopes de
documentação e das propostas financeiras no dia 29 de setembro de 2015, às
9 horas, relativo à visando a Contratação
de empresa especializada para execução de Pavimentação com Pedras
Irregulares, conforme Edital e Projetos Anexos. Maiores informações junto à
Secretaria de Administração, através do telefone (55) 3544-1033 e no site

Prefeito Municipal de Novo Machado, 10 de setembro de 2015.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015,

Airton José Moraes
www.novomachado.rs.gov.br

PUBLICAÇÕES LEGAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAÍ - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2015
ALENCAR JULIO GROSS, Prefeito Municipal de Miraguaí/RS, no uso de suas atribuições legais
e com fundamento no inciso X do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, torna público que está
dispensando a licitação para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Consultoria Técnica, Elaboração de Planos de Aplicação, Relatórios de Gestão e
acompanhamento ao Conselho Mun. de Saúde no município de Miraguaí/RS, sendo
contratada a Empresa Mario Lucio Dutra Magro, com valor mensal de R$ 580,00 (Quinhentos
e oitenta reais). Esta Dispensa de Licitação é ratificada e publicada na Imprensa Oficial, para a
sua eficácia.

Miraguaí/RS, 1º de setembro de 2015.
ALENCAR JULIO GROSS - Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Aviso de Abertura de Licitação
Tomada de Preços nº 03/2015

Preço orçado: Prazo: Data e horário de abertura:
Local:

(Processo nº 2077-09.00/15-6) Menor Preço (Global).
Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de
manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Canela, situadas na Rua Dona Carlinda nº 456, em
Canela/RS, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital.

.
Rua General Andrade Neves, 106, 18.º andar, Centro, Porto Alegre (RS). Edital disponível

na página: . e-mail,
: Lei nº 8.666/93, e alterações. Porto Alegre, 11 de setembro de 2015.

Tipo: Objeto:

R$ 193.322,48. 8 meses 2/10/2015, às 14
horas.

Informações gerais:
Base legal

- Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

http://www.mprs.mp.br/licitacao/precos cplic@mprs.mp.br.

Luis Antônio Benites Michel

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AVISO DE LEILÃO
Editais nºs 083/2015, 084/2015, 085/2015,

086/2015, 087/2015 e 088/2015
DATA: 22 de outubro de 2015
HORÁRIO: 10h
LOCAL: Rua Francisco Getúlio Vargas nº 1130, Universidade de Caxias do Sul (UCS),
bloco J, sala 420 - CAXIAS DO SUL/RS.
OBJETO: veículos com direito à circulação e sucatas de veículos (automóveis e
motocicletas).

MECAMENDI GUINCHOS LTDA.

SERVIÇOS DE GUINCHO MENONCIN

GUINCHO EXPRESSO 24 HORAS

JOEL GUINCHOS LTDA.
TITA REPARAÇÕES E GUINCHOS

VERANÓPOLIS GUINCHOS LTDA.

Ildo Mário Szinvelski
Diretor-Geral

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS,
conforme os processos SPI nºs 000646-24.44/15-4, 000647-24.44/15-7, 000648-
24.44/15-0, 000649-24.44/15-2, 000650-24.44/15-0 e 000651-24.44/15-2, torna
público que realizará na data acima, leilão de veículos com direito à circulação e sucatas
de veículos (automóveis e motocicletas), retidos e abandonados, não mais procurados
por seus proprietários, oriundos dos CRD's:

- localizado na Rua Sete de Setembro nº 1089 -
ANTÔNIO PRADO/RS;

- localizado na RSC 470, Km 207, São Valentin -
BENTO GONÇALVES/RS;

- localizado na BR 116, Km 147, nº 15.745 - CAXIAS
DO SUL;

- localizado na RS 122, Km 61 nº 3664 - FARROUPILHA/RS;
- localizado na Estrada São Miguel nº 750 -

GARIBALDI/RS e
- localizado na Rua José Francisco dos Santos nº 180 -

VERANÓPOLIS/RS;
Cópia completa do Edital poderá ser obtida junto ao referido CRD ou na Coordenadoria
de Leilões na Rua Voluntários da Pátria Nº 1358 - 5º andar - Floresta - Porto Alegre - RS;
em ambos locais em horário comercial, ou ainda no site www.detran.rs.gov.br, seção de
publicações legais.

Porto Alegre, 14 setembro de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O no uso de suas
atribuições legais e estatutárlas, todos os integrantes da categoria profissional dos músicos
no estado do Rio Grande do Sul a comparecerem à que será
realizada no dia 24 de setembro de 2015, às 16 horas, em primeira convocação, e às 16h30min, em
segunda e última convocação, na sede do Sindicato, sito na Avenida Otávio Rocha, 40, conj. 16, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Conveniência, ou não, para firmar convenção ou
acordo coletivo de trabalho; Em caso positivo, bases para acordo coletivo de trabalho; Autorização,
em caso de malogro nas negociações, para ajuizar ação de dissídio c/ou revisão do dissídio coletivo, de
natureza jurídica e econômica, na forma disposta na legislação em vigor; Bases para pedido amigável
ou judicial; Concessão de amplos poderes ao Presidente do Sindicato para, em caso de malogro nas
negociações, indicar mediador pelo(s) suscitado(s), bem como solicitar mediação ao Ministério do
Trabalho e Emprego; Concessão de amplos poderes ao Presidente do Sindicato para negociar em
categoria econômica, podendo aceitar ou rejeitar propostas, firmar acordo ou convenção, inclusive
acordos aditivos, podendo ainda delegar poderes; Autorização para o Sindicato ajuizar ações
coletivas ou individuais na condição de substituto processual, conforme dispositivo legal;
Autorização para descontos assistenciais e/ou confederativos em favor do Sindicato, conforme
dispositivo constitucional; Discussão e deliberação sobre fixação de valor, sistema de arrecadação e
partilha da referida contribuição entre Sindicato, Federação e Confederação; Discussão e fixação
quanto à época e ao recolhimento do desconto da referida contribuição e também a fixação de
penalidades para os casos de recolhimento em atraso. Alerta, ainda, que esta instância tem poderes
deliberativos, e que as decisões tomadas em escrutínio secreto atingirão todos os integrantes das
categorias profissionais, independente do comparecimento.
Porto Alegre, 11 de setembro de 2015.

Presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul,
CONVOCA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

ORDEM DO DIA: 1)
2) 3)

4)
5)

6)

7)
8)

a)
b)

SILFARNEI DA SILVA ALVES - Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AVISO DE LEILÃO
Editais nºs 081/2015 e 082/2015

DATA: 8 de outubro de 2015
HORÁRIO: 10h
LOCAL: Av. Liberdade nº 1826, Bairro Santa Isabel - VIAMÃO/RS.
OBJETO: veículos com direito à circulação e sucatas de veículos (automóveis e
motocicletas).

REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS CAPIVARI

AUTO SOCORRO SOUZA

Ildo Mário Szinvelski
Diretor-Geral

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS,
conforme os processos SPI nºs 000644-24.44/15-9 e 000645-24.44/15-1, torna
público que realizará na data acima, leilão de veículos com direito à circulação e
sucatas de veículos (automóveis e motocicletas), retidos e abandonados, não mais
procurados por seus proprietários, oriundos dos CRD's:

- localizado na Rua Pedro Faustino
Nunes nº 740 - CAPIVARI DO SUL/RS e

- localizado na Estrada do Cocão nº 381, parada 54 -
VIAMÃO/RS.
Cópia completa do Edital poderá ser obtida junto ao referido CRD ou na Coordenadoria
de Leilões na Rua Voluntários da Pátria, Nº 1358 - 5º andar - Floresta - Porto Alegre - RS;
em ambos locais em horário comercial, ou ainda no site www.detran.rs.gov.br, seção
de publicações legais.

Porto Alegre, 14 setembro de 2015.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AVISO DE LEILÃO
Editais nºs 077/2015, 078/2015, 079/2015 e

080/2015
DATA: 15 de outubro de 2015
HORÁRIO: 10h
LOCAL: Rodovia 239 nº 2775, Bairro Vila Nova - NOVO HAMBURGO/RS.
OBJETO: veículos com direito à circulação e sucatas de veículos (automóveis e
motocicletas).

GUINCHOS MONTENEGRO

NOVO HAMBURGO
AUTO GUINCHO PAGAES LTDA.

COXILHA GUINCHOS LTDA.

Ildo Mário Szinvelski
Diretor-Geral

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS,
conforme os processos SPI nºs 000640-24.44/15-8, 000641-24.44/15-0, 000642-
24.44/15-3 e 000643-24.44/15-6, torna público que realizará na data acima, leilão de
veículos com direito à circulação e sucatas de veículos (automóveis e motocicletas),
retidos e abandonados, não mais procurados por seus proprietários, oriundos dos CRD's:

- localizado na Estrada Cilon Rosa nº 1431 -
MONTENEGRO/RS;

- localizado na Rua Guia Lopes nº 1825 - NOVO HAMBURGO/RS;
- localizado na Rua Padre João Wagner, nº 990 - SÃO

SEBASTIÃO DO CAÍ/RS e
- localizado na BR 386, 0 - 2 Distrito - TRIUNFO/RS.

Cópia completa do Edital poderá ser obtida junto ao referido CRD ou na Coordenadoria de
Leilões na Rua Voluntários da Pátria Nº 1358 - 5º andar - Floresta - Porto Alegre - RS; em
ambos locais em horário comercial, ou ainda no site www.detran.rs.gov.br, seção de
publicações legais.

Porto Alegre, 14 setembro de 2015.

A Comissão Especial de Licitações – CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que
está aberto o prazo para apresentação de
para:

Seleção de CONSULTOR INDIVIDUAL especializado em projetos e
restauração de pavimentos para apoio na elaboração de projetos de engenharia
para o programa CREMA (Contratos de Restauração e Manutenção).

até às 18 horas do dia
. Contrato de Empréstimo nº 8155-BR, firmado entre o

Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial.
fone +55 51 3288.1432, +55 51 3288.1194, e-mail
e site .

Porto Alegre, em 14 de setembro de 2015.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI

OBJETO:

Prazo para entrega das Manifestações de Interesse:
Origem:

Maiores informações:

Luis Napoleão Zettermann
Presidente da Comissão Especial de Licitações

CEL PROREDES-BIRD/RS

16/10/2015

celproredes@gmail.com www.seplan.rs.gov.br/cel

AVISO DE SOLICITAÇÃO
DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CEL PROREDES-BIRD/RS


