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Guerra na Ucrânia 
deve dominar 
Assembleia-Geral

A guerra da Rússia na Ucrânia 
deve dominar a reunião anual de 
líderes governamentais na ONU 
em Nova York, embora países em 
desenvolvimento insistam que 
questões de saúde, suprimento glo-
bal de alimentos e mudanças cli-
máticas não sejam esquecidas.

Muitos países devem aumen-
tar a pressão sobre a Rússia. A 
França convocará reunião do Con-
selho de Segurança. Na terça-fei-
ra, países vão analisar a escassez 
de alimentos, atribuída em par-
te à guerra, e vários líderes de-
vem criticar a Rússia em discur-
sos televisionados.

Contudo, nem o Conselho de 
Segurança nem outros órgãos da 
ONU devem fazer movimentos 
substantivos. A Rússia mantém 
seu assento permanente e poder de 
veto no Conselho de Segurança, as-
sim como a China, aliada de Mos-
cou. Dezenas de países, alguns dos 
quais dependem da Rússia para 
alimentos e energia, se abstiveram 
ou votaram “não” em resoluções 
para condenar o ataque à Ucrânia.

A expectativa é de que o pre-
sidente dos EUA, Joe Biden, fale 
na quarta-feira, após participar 
do funeral da rainha Elizabeth II, 
no Reino Unido. A porta-voz da 
Casa Branca, Karine Jean-Pierre, 
não quis discutir os detalhes do 
discurso, mas espera-se que ele 
anuncie mais ajuda alimentar e 
critique a Rússia por invadir um 
país vizinho.

Câmara Municipal
de Porto Alegre

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
A CÂMARAMUNICIPAL DE PORTO ALEGRE torna pública a SUSPENSÃO do seguinte certame:
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022.
PROCESSO SEI Nº 116.00027/2022-91
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura, ou de ambas, especializada para
execução de obra de impermeabilização e recuperação de elementos de concreto no terraço do
prédio sede da CâmaraMunicipal de PortoAlegre, de acordo com os projetos, memoriais descritivos
e especificações técnicas específicos.
MOTIVAÇÃO: Fica suspensa a realização do certame referido para readequação do edital em
virtude de questionamentos e impugnações.

Município de Porto Alegre, 15 de setembro de 2022.
Fabricio Benites Bernardes, Diretor Geral.

Associação de Moradores do Residencial Alphaville Porto Alegre - CNPJ 12.489.453/0001-02
Senhores (as) Associados (as):
A Associação de Moradores do Residencial Alphaville Porto Alegre, por determinação do Sr. Presidente
do Conselho Diretor (Art. 15 do Estatuto Social), convoca os(as) Senhores(as) Associados(as) para
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em:
Data: 04 de outubro de 2022
Horário:1ª convocação 19h (dezenove horas)

2ª convocação 19h 30min (dezenove horas e trinta minutos)
Local: Salão de Festas do Clube House da Associação Alphaville Porto Alegre – Estrada das Três

Meninas, 1.701, Vila Nova, Porto Alegre/RS.
A votação ocorrerá exclusivamente em formato virtual através da plataforma AVCOND do dia
04/10/2022 a partir das 19h até às 23:59h.
app.avcond.com
Ordem do Dia:
I – Eleição do Conselho Diretor, Comitê Executivo e Conselho Fiscal;

As regras para inscrição de chapas serão divulgadas pelo aplicativo Myvillage, bem como poderão
ser solicitadas para o e-mail administrativo@alphavilleportoalegre.com.br, a partir de 12/09.

II – Assuntos Gerais de interesse da Associação.
Caso, algum Condômino deseje outorgar procuração, a mesma deverá ter firma reconhecida.

Porto Alegre, 09 de setembro de 2022
Francisco Vacca

Presidente do Conselho Diretor

ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre a conveniência de negociação coletiva com os sindicatos patronais e empresas Latam, Gol
e Azul, estabelecendo novas condições econômicas e sociais para o período de 2022/2023.
2. Caso deliberado pela conveniência da negociação
2.1 aprovação da pauta de reinvidicações.
2.2 autorizar a diretoria a proceder a negociação e praticar todos os atos que se fizerem necessários a sua
apresentação e aprovação pela categoria e a posterior celebração da Convenção Coletiva da categoria.
2.3 autorizar a diretoria a ajuizar processo de revisão de dissídio coletivo, caso se frustrem as negociações.
3. Tornar essa assembleia permanente.
4. Deliberação sobre a conveniência de estipulação de contribuição assistencial, quanto à oportunidade, valor
e prazos de recolhimento.
Na forma do artigo 22 do estatuto da entidade, a Assembléia instalar-se-á em primeira convocação na
presença de pelo menos 50% + 1 dos associados e, em seguida e última convocação, com qualquer número,
sendo que as deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos presentes.

Porto Alegre, 19 de setembro de 2022. Celso Klafke - Presidente da entidade

Edital de Convocação
Assembleia Geral
Extraordinária

O presidente do SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, convoca todos os membros da categoria para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
em caráter continuado a partir das 7h do dia 22 de setembro de 2022, sendo a primeira convocação às 7h
e a segunda às 7h30, nas dependências do Aeroporto Salgado Filho, nesta Capital, com a seguinte

ITAPEMASA ITAQUI PETRÓLEO EMÁQUINAS S/A
AVISO: Comunicamos aos senhores acionistas da Itapemasa Itaqui Petróleo e Máquinas S/A que se
encontram à sua disposição, na sede social, sito a Rua Borges de Medeiros nº 1463, Itaqui/RS, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021. CONVOCAÇÃO: Convocamos os senhores acionistas da Itapemasa Itaqui Petróleo e
Máquinas S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada na sede da
companhia, na Rua Borges de Medeiros nº 1463, Itaqui/RS no dia 17 de outubro de 2022 às 10:00 horas,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar e votar
o relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2022. b) Eleger os membros da diretoria administrativa e c) outros assuntos de interesse da
sociedade. Itaqui-RS 15 de Setembro de 2022. Sonia Beatriz Rohde Lopes. CPF-666.965.261-53

CNPJ: 87.508.511/0001-05 NIRE: 43300018423
AVISO E CONVOCAÇÃODE Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Transmissora de Energia Sul Brasil S.A.
CNPJ/ME 13.289.882/0001-07 - NIRE 4.330.005.852-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. (“Companhia”),
na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem
na Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada no dia 23 de setembro de 2022, às 11h00,
exclusivamente de modo digital, por meio da Plataforma Digital Zoom Meeting, para analisar e votar sobre a
seguinte Ordem do Dia: a. Aprovar a alteração da sede da Companhia. b. Aprovar a alteração do artigo 2º, do
Estatuto Social para refletir a alteração de sede da Companhia. c. Aprovar a consolidação do Estatuto Social
da Companhia. Informações Gerais: 1. Poderão participar da Assembleia os Acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia, desde que estejam registrados no Livro de Registro de Ações e realizem
solicitação de cadastramento pelo endereço eletrônico corporategovernance@cpfl.com.br com 48h (quarenta
e oito horas) de antecedência acompanhada dos seguintes documentos: (i) pessoa física - documento de
identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia simples do último estatuto ou contrato social consolidado e da
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração),
bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es).
2. É facultado a qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à Assembleia e votar em seu nome.
Na hipótese de representação, deverão ser apresentados os seguintes documentos pelo acionista por e-mail
juntamente com os documentos para cadastro prévio: (i) instrumento de mandato (procuração), com poderes
especiais para representação na Assembleia; e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso
e envio de instruções sobre utilização da plataforma. 3. A Companhia aceitará cópias simples de procurações
outorgadas no Brasil sem reconhecimento de firma em cartório e serão aceitas, em caráter excepcional,
procurações eletrônicas assinadas digitalmente observadas as condições acima. 4. As procurações, nos
termos do Parágrafo 1º do Art. 126 da Lei das S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas que atendam,
pelo menos, a um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da Companhia;e (ii) ser advogado.

Porto Alegre, 15 de setembro de 2022
André Luiz Gomes da Silva - Presidente do Conselho de Administração

DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ nº 02.832.860/0001-17 - NIRE 43300038530

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A. (“Companhia”) para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”), no dia 29 de setembro de 2022, às
11h00min, na sede social da Companhia, em Agudo, RS, na Rua Argentina, 83, a fim de deliberarem sobre
a composição do Conselho de Administração da Companhia. Para participarem da Assembleia Geral, os
acionistas, seus representantes legais ou procuradores, conforme o caso, deverão enviar para o endereço
eletrônico dfesa@dfesa.com.br, até às 11h00min do dia 27 de setembro de 2022, a solicitação para sua
participação na Assembleia Geral, informando a denominação social ou nome completo, número do CNPJ
ou CPF do acionista, de seu representante legal ou procurador, conforme o caso, acompanhada da
seguinte documentação: (i) cópia de documento de identificação com foto e CPF do acionista, representante
legal ou procurador, conforme o caso, que participará da Assembleia Geral; (ii) cópia do estatuto social ou
do contrato social atualizado, registrado no órgão competente; (iii) ata de eleição dos administradores,
registrada no órgão competente, caso aplicável; (iv) caso o acionista seja representado por procurador,
cópia do documento de identificação com foto e CPF do procurador que se fará presente na Assembleia
Geral e cópia da procuração emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral.
A Companhia, excepcionalmente, não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de
documentos emitidos e assinados no território brasileiro.

Agudo, RS, 15 de setembro de 2022.
Fernando Giacomini Machado

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Chamada Pública
Nº 03/2022 – OBJETO: aquisição de alimentos de agricultores familiares, por meio da
modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme
especificações constantes no Edital.

ENTREGA DO ENVELOPE: Até as 10:00 horas do dia 10/10/2022, horário e data em
que será iniciada a sessão pública.

MAIORES INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: Pelo Site
www2.fab.mil.br/licitacoesecontratos ou fone (51) 3462-1196/1378 das 09:00 às 17:00 h.

MARCOS PINHEIRO DE VASCONCELLOS Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-CO

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

COMANDO DAAERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO
DE BRASÍLIA MINISTÉRIO DA

DEFESA

GOVERNO
FEDERAL

SENAR-RS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

- RIO GRANDE DO SUL -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n° 11/2022

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de cópias
reprográficas. Data de abertura das Propostas: 29/09/2022
(quinta-feira), às 09h00. O processamento se dará pelo Portal www.
licitacoes-e.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar. O
Edital, na Íntegra, poderá ser obtido nos Portais http://www.senar-rs.
com.br/licitacoes; ou https://app3.cna.org.br/transparencia/?gestao
LicitacaoAndamento-RS-2022-989. Outras informações pelo e-mail
para CPL: cpl@senar-rs.com.br.

Eduardo de Mércio F Condorelli
Superintendente

EDITAL DE CIÊNCIA DE LEILÃO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação
de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA MACEIO (ANTIGA RUA E) 756-, X,
JARDIMSANTARITA, LOTE 1542QUADRAB IGUAIBA - RS, CEP: 92500-000 1º leilão 22/09/2022
as 11:00 horas 2º leilão 21/10/2022 as 11:00 horas Local AGENCIA DA CAIXA: RUA SÃO JOSE,
Nº 219, CENTRO, GUAIBA, RS Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários: ELIEGE BARBOSA BORBA, CPF 584.234.350-91 2º Leilão ocorrerá se não houver
licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º Leilão Informações tel. 5199928-8794,
5199856-9927, ou RUA MOSTARDEIRO nº 888, MOINHOS DE VENTO, PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90430-000 MARCIANO BARBIERI Leiloeiro Oficial SED: B50263

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DO BRASIL
MULTIPREV BRASIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DO BRASIL – MULTIPREV BRASIL - CNPJ nº 34.164.833/0001-00
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MUTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MULTIPREV BRASIL, usando das atribuições que lhe confere o
Estatuto, convoca seus associados, em pleno gozo de seus direitos e deveres, para a Assembleia Geral
Extraordinária e Ordinária a ser realizada na Rua Tiradentes, nº 130, Conj. 401, Bairro Centro, Canoas/RS,
CEP: 92.010-260, em 30 de Setembro de 2022, às 13:00 horas em 1ª convocação, e às 13:30 horas, em
2ª convocação, independendo do número de interessados presentes, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (I) Aprovação de contas referente aos anos de 2020 e 2021; (II) Alteração do regulamento
interno; (III) Contratação e exclusão de prestadores de serviços; (IV) Fixação da remuneração da diretoria;
e (V) Alteração dos membros da diretoria, dentre outros itens da Pauta Ordinária e Extraordinária.

Canoas/RS, 19 de Setembro de 2022.
MARCELO RODRIGUES DE CAMPOS

Presidente

Prefeitura Municipal
de Paraí

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICIPIO DE PARAÍ, comunica aos
interessados que encontra-se aberta a licitação na
modalidade Tomada de Preços n° 016/2022. Objeto:
contratação de empresa mediante empreitada por
preço global para execução da ampliação de rede de
distribuição de energia elétrica no Loteamento
Industrial V, localizado no Município de Paraí.
Abertura 04/10/2022, às 08:30 horas. Edital e maiores
informações no site www.parai.rs.gov.br, pelo fone
(54) 3477 1233, ou diretamente na Prefeitura.

Oscar Dall’ Agnol, Prefeito Municipal.

Multilog Brasil S/A
CNPJ 60.526.977/0001-79

NIRE 35300039521
Rerratificação

Onde se lê nos preâmbulos das publicações
da Multilog Brasil S/A do dia 26, 27 e 28
de agosto de 2022 do Jornal do Comércio
e do Diário Oficial do Rio Grande do Sul,
do dia 26 de agosto de 2022, CNPJ
60.526.977/0203-66 e NIRE 439.019.998-
61, leia-se CNPJ 60.526.977/0001-79 e
NIRE 35300039521.


