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A comunidade do Colégio Es-
tadual Manoel Ribas, o Mane-
co, em Santa Maria, viverá um
dia diferente. Desembarca na
escola hoje uma iniciativa da
campanha A Educação Preci-
sa de Respostas, realizada pelo
Grupo RBS em parceria com a
Fundação Maurício Sirotsky
Sobrinho.

Oficinas e palestras, ministra-
das por colaboradores da RBS
de Santa Maria e Porto Alegre e
voluntários, pela manhã e à tar-
de, irão envolver 1.870 alunos,
professores e gestores da escola.

Na programa-
ç ã o, t amb é m
estão previstas
atrações como o

Point da Atlântida, apresentação da
banda Marcial do Maneco, apresen-
tações de teatro e dança.

A comunidade de Santa Maria po-
derá acompanhar de perto o evento
pela RBS TV Santa Maria. O pro-
grama Jornal do Almoço mostrará
a movimentação na escola ao vivo a
partir do meio-dia.

Na semana passada, quando as
oficinas foram divulgadas na escola,
os alunos fizeram fila para se ins-
crever. Para a atividade de fotografia,
por exemplo, as vagas acabaram em
cinco minutos.

O diretor do Maneco, Tarcísio
Ceolin, diz que é uma honra para a
instituição receber a ação:

– A escola está preparada para
que a atividade ocorra da melhor
maneira possível, para que a educa-
ção possa ter respostas.

A ação no Colégio Estadual Mano-
el Ribas é a segunda da campanha
em uma escola. A primeira ocorreu
em Florianópolis (SC). Ainda estão
previstas atividades em Caxias do
Sul e Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul, e em Joinville e Blumenau,
em Santa Catarina.

São parceiros do evento: Corsan,
Parati, ESPM, ONG Canta Brasil e
a equipe do Professor Otávio Auler,
que dará a palestra sobre O Profes-
sor e o Aluno do Século 21.

Mais informações em www.pre
cisamosderespostas.com.br

Grupo RBS
promove
oficinas em
Santa Maria

O professor Andy Hargreaves é es-
pecialista em Educação, e não um
dos defensores do método Design
Thinking como publicado na página
28 de ontem.

Os cinco conceitos listados na
mesma reportagem não são do
Design Thinking, e sim estratégias
de inovação adotadas na Escola
Gilberto Jorge da Silva.

Correções

EDUCAÇÃO PUBLICAÇÕES LEGAIS

Ministério da
Educação

A presente licitação, que tem como objeto a contratação de empresa especializada
para a execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, do Cercamento
e da Cobertura Metálica no Campus Dom Pedrito, sofreu uma alteração na sua
planilha físico-financeira, sendo alterada a data de recebimento da documentação
e da proposta comercial, passando para o dia 30.11.2012, às 10h00min, no Prédio
da UNIPAMPA/Reitoria, sito Rua Monsenhor Constábile Hipólito, nº 125, Bagé/RS.
O Edital e seus anexos estão à disposição na página www.unipampa.edu.br e no
comprasnet. Informações com a Comissão Permanente de Licitações pelo endereço
eletrônico cpl@unipampa.edu.br ou pelo telefone (53) 3240 5405.

Bagé, 26 de outubro de 2012
Luiza Gastal

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA Nº 06/2012 – OBRAS

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico nº. 132/7072-2012
Contratação de empresa para execução dos serviços de adaptação de imóvel, para alteração de layout
e melhoria de iluminação na AGÊNCIA CAMPO BOM, no município de Campo Bom, no Estado do Rio
Grande do Sul. Data e horário do Pregão: dia 21/11/2012 às 12h00min.

Pregão Eletrônico nº. 139/7072-2012
Contratação de empresa para execução dos serviços de adaptação de imóvel paramudança de endereço da
AGÊNCIAVALEDOSINOS, com fornecimento de “no break”, nomunicípio deNovoHamburgo, noEstado do
RioGrandedoSul.DataehoráriodoPregão:dia19/11/2012às12h00min.OsEditaisencontram-sedisponíveis
no site www.caixa.gov.br, em “EMPRESAS” escolher “Destaques”, no quadro “Compras da CAIXA”,
escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência PortoAlegre (OK)” e clicar
no link “Edital. Outras informações pelo e-mail gilogpo18@caixa.gov.br; ou pelo fax (51) 3205-6706.

AVISOS DE LICITAÇÕES PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PELOTAS

2ª Vara Federal
CARTA PRECATÓRIA Nº 5006755-93.2012.404.7110/RS
AUTOR: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB
RÉU : FELIX OLIVEIRA SEDREZ

EDITAL N.º 8607656
Edital de Leilão e Intimação

O Exmo. Sr. Dr. Cristiano Bauer Sica, Juiz Federal da Segunda Vara Federal de
Pelotas, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da Lei,
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem,
que serão levados a leilão(praça), o(os) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo
identificado acima, em trâmite neste Juízo, situado na Rua XV de Novembro, 653 - 8º
andar, Pelotas-RS, com expediente externo das 13:00 às 18:00 horas.
DATAS, LOCAL, LEILOEIRO:
1º Leilão - dia 26/11/2012, às 14h
2º Leilão - dia 06/12/2012, às 14h
Leiloeiro(a): Ruy Garigham Pinto
Local: depósito do leiloeiro, localizado à Rua Santos Dumont nº 580 - Centro
Descrição do(s) bem(ns):
01 (um) veículo FORD/PAMPA L, placas IFE3976, cor dourada, carroceria aberta, chassi
9BFPXXLP3HBM62095, movida a gasolina, fabricação/modelo 1987/1988, potência 68
CV, RENAVAM 572365721.
Valor da avaliação: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
O valor do lance deverá ser depositado judicialmente. Caso não haja no primeiro leilão
licitante que ofereça preço igual ou superior ao da avaliação, o(s) bem(ns) será(ão)
alienado(s) a quem maior lance oferecer no segundo leilão, excetuado o preço vil,
cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e das custas devidas à
União, calculadas em meio por cento sobre o valor da arrematação (Lei 9.289/96). Todos
os valores deverão ser depositados judicialmente em conta ‘operação 005’, a ser aberta
na Agência da CAIXA da Justiça Federal (2703).
A arrematação far-se-á com depósito à vista ou no prazo de 15 (quinze) dias, mediante
caução idônea, conforme art. 690 do CPC.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, passa-se o presente Edital, que será
afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade de Pelotas, em 21 de Agosto de 2012. Eu,
_____________, Mário Luiz dos Santos Belmudes, Diretor de Secretaria, conferi.

Cristiano Bauer Sica Diniz
Juiz Federal

AVISO DE LICITAÇÃO
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL – Sesc/RS torna pública, para conhecimento dos interessados, a realização das
seguintes licitações:

Modalidade:Pregão Presencial nº 258/2012
Objeto: prestação de serviços de transporte rodoviário de materiais, nos meses de dezembro/2012 e
fevereiro/2013.
Data de abertura: 08/11/2012, às 9h30min

Modalidade:Pregão Presencial nº 259/2012
Objeto: prestação de serviços de vigilância desarmada para as casas do “Projeto Estação Verão”, para
o Palco do Show do Circuito Verão Sesc de Esportes e para o Projeto Verão Sesc Pampa.
Data de abertura: 08/11/2012, às 14h30min

Modalidade:Pregão Presencial nº 260/2012
Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de enfermagem e de socorro, mediante
remoção em ambulância, para atendimento no Sesc Campestre, durante a “temporada de piscinas”.
Data de abertura: 08/11/2012, às 11 horas

Modalidade:Pregão Presencial nº 261/2012
Objeto: aquisição demóveis de aço.
Data de abertura: 09/11/2012, às 9h30min

Modalidade:Pregão Presencial nº 262/2012
Objeto:prestaçãode serviços de vigilância armadanaUnidadeOperacional, localizadanomunicípio de
Santana do Livramento/RS, pelo período de 12 (doze) meses.
Data de abertura: 08/11/2012, às 16 horas

Os editais poderão ser obtidos no site www.sesc-rs.com.br ou junto àGerência deMateriais e Serviços,
naAvenidaAlberto Bins, nº 665 - 10º andar, em PortoAlegre/RS, de segunda a sexta-feira, a partir das
14 horas. Mais informações através dos telefones (51) 3284-2010, 3284-2018, 3284-2074, 3284-2085
e 3284-2089.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ministério da
Educação

Concorrência 20/2012
A Universidade Federal de Pelotas torna público que no dia 30 de novembro de

2012 as 09:00 na sala de licitação no prédio da Reitoria localizado na Rua Gomes
Carneiro nº 01, fará o recebimento dos envelopes contendo a documentação de
habilitação e propostas de preço da referida licitação que tem como objeto a contratação
de empresa especializada para obra de construção da fábrica de rações – CEPESA.

Pelotas, 30 de outubro de 2012
Ricardo H. Peter
Presidente CPL

Visto:
Prof. Antônio Cesar Gonçalves Borges
Reitor
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