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 ⁄ REINO UNIDO

Após um longo velório, com 
filas de mais de 24 horas para 
prestar uma última homenagem, 
o enterro da rainha britânica 
Elizabeth II está marcado para 
acontecer nesta segunda-feira. 
A cerimônia terá início na Aba-
dia de Westminster, em Londres, 
a partir das 11h (horário de Bra-
sília). É esperada a presença de 
mais de 2 mil convidados, entre 
chefes de Estado e representan-

tes de governos estrangeiros, in-
cluindo todas as nações do Reino 
Unido e da Commonwealth (anti-
gas colônias britânicas ainda li-
gadas à coroa).

O velório público, que acon-
tece desde a última quarta-feira, 
será encerrado às 2h30min da 
madrugada de segunda-feira, ho-
rário de Brasília, 6h30min do ho-
rário local. O funeral prevê leitu-
ra de lições, momentos de oração 
e bênçãos, seguidos de dois mi-
nutos de silêncio, observados em 

todo o Reino Unido. 
Após os ritos, o caixão da ra-

inha irá em procissão até o Arco 
de Wellington e, de lá, será con-
duzido em comboio ao Castelo 
de Windsor, onde o serviço está 
previsto para começar às 16h. O 
sepultamento propriamente dito 
ocorre em cerimônia privada na 
Capela Memorial do Rei Geor-
ge VI, na presença de familia-
res. Elizabeth II será enterrada 
junto ao marido Phillip, duque 
de Edimburgo.

Funeral de Elizabeth II 
ocorre nesta segunda-feira
Cerimônia está marcada para começar às 11h (horário de Brasília)

Em Londres, 
Bolsonaro 
assina livro de 
condolências

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou neste domingo o livro de 
condolências da rainha Elizabeth 
II. Bolsonaro visita Londres, no 
Reino Unido, para acompanhar 
o funeral da monarca, que mor-
reu no último dia 8 de setembro. 
Na ocasião, o presidente gravou 
uma mensagem de pesar. “No 
Brasil, temos forte em nossa lem-
brança sua passagem por lá, em 
1968”, disse. “Por tudo que ela re-
presentou para o seu País e para 
o mundo, o momento é de pesar 
e de reconhecimento de tudo que 
ela fez pelo mundo.”

A comitiva do presidente no 
Reino Unido inclui a primeira-da-
ma Michelle Bolsonaro, o depu-
tado federal Eduardo Bolsonaro 
(União Brasil-SP) e integrantes de 
sua campanha, além do pastor 
Silas Malafaia e do padre Paulo 
Antonio de Araújo. Da casa do 
embaixador brasileiro em Lon-
dres, onde está hospedado, Bol-
sonaro seguiu para Westminter 
Hall, onde visita a câmara arden-
te, e havia previsão de que fosse 
recepcionado pelo rei Charles III.

Pela manhã, Bolsonaro foi 
recepcionado por um grupo de 
apoiadores de seu governo em 
Londres. Da sacada da casa do 
embaixador, o chefe do Execu-
tivo adotou tom de campanha e 
afirmou que a maioria do País 
não aceita discutir legalização do 
aborto, descriminalização das 
drogas e a chamada ideologia 
de gênero.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - ATA nº 137. I - Dia, Hora e Local: Realizada em 23 de agosto de
2022, às 10h30 (dez horas e trintaminutos), na sede social, naAlameda Todeschini, 370, Bairro Verona, emBento
Gonçalves, RS, CEP 95700-834. II - Mesa Diretora: Presidente da Assembleia: João Farina Neto, Secretário da
Assembleia: Jaime Luiz Prux Junior. III - Presenças: Presentes acionistas representando 87,35% (oitenta e sete
virgula trinta e cinco por cento) do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas
lançadas no livro de Presença de Acionistas. IV - Convocação: Editais publicados no Jornal do Comércio nas
edições impressa e digital dos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2022. V - Ordem do Dia: a) Homologar o aumento
do capital social de R$ 586.068.409,00 para R$ 636.810.886,00, por subscrição particular, conforme aprovado na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (A.G.O.E.) realizada em 18 de abril de 2022; b) Alterar o artigo 5º do
Estatuto Social, em consequência da homologação do aumento do capital social; VI - Exposição de motivos
sobre o aumento de capital: a) O aumento de capital foi deliberado na A.G.O.E. realizada em 18 de abril de
2022, mediante subscrição particular 344.530.669 (trezentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta mil,
seiscentos e sessenta e nove) ações, sendo 262.369.361 ações ordinárias nominativas e 82.161.308 ações
preferenciais, sem valor nominal sendo preço de emissão de cada ação, determinado pelo valor patrimonial da
sociedade em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 147,28 (cento e quarenta e sete reais e vinte oito
centavos) ao lote mil ações; b) A ata de A.G.O.E. que deliberou o aumento de capital foi publicada no Jornal do
Comércio e também no sitio eletrônico do mesmo jornal (https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/)
segundo caderno digital nas edições do dia 09 de maio de 2022; e, c) Encerrado o prazo relativo ao direito de
preferência e o destinado à subscrição de sobras, foi o aumento totalmente subscrito e integralizado, em moeda
corrente nacional, no ato da subscrição, assegurado o direito de preferência de 30 (trinta) dias contados da data
de publicação da ata da assembleia nº 136 que autorizou o aumento do capital da companhia, conforme os
correspondentes boletins de subscrição, os quais foram devidamente rubricados pela mesa e permanecerão
arquivados na companhia e de acordo com a relação de subscrição anexa, está devidamente assinada pelo
Presidente e pelo Secretário daAssembleia. VII - Deliberações:Por unanimidade de votos, abstendo-se de votar
os legalmente impedidos, foram aprovadas as seguintes deliberações: a) Homologado o aumento do capital
social de R$ 586.068.409,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões, sessenta e oito mil, quatrocentos e nove reais)
para R$ 636.810.886,00 (seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais);
b)Aprovada a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Art. 5º - O capital social
é de R$ 636.810.886,00 (seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais);
divididos em 6.953.903.735 (seis bilhões, novecentos e cinquenta e três milhões, novecentos e três mil e
setecentos e trinta e cinco) ações, sendo 5.295.584.529 (cinco bilhões, duzentos e noventa e cinco milhões,
quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte nove) ações ordinárias e 1.658.319.206 (um bilhão,
seiscentos e cinquenta e oito milhões, trezentas e dezenovemil, duzentas e seis) ações preferenciais, todas sem
valor nominal”; c) Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de extrato, nos termos do artigo 130,
parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. VIII - Encerramento: Colocada a palavra à disposição, como ninguém quisesse
fazer uso, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada,
passou a ser assinada pelos presentes. Bento Gonçalves, 23 de agosto de 2022. JOÃO FARINA NETO -
Presidente daAssembleia; JAIME LUIZ PRUX JUNIOR, Secretário daAssembleia;Acionistas: Ricardo Farina por
Jolo S/A Participações Societárias, Antônio Pitt Neto por Apla Administração e Participações Ltda, João Farina
Neto, Paulo Farina, Virginia Farina, Ricardo Farina, Antonio Pitt Neto; IX - Declaração de Autenticidade:
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de Todeschini S.A. - Indústria e Comércio,
assinada pelos acionistas presentes. Bento Gonçalves, 23 de agosto de 2022. Presidente da Assembleia: João
Farina Neto, Secretário da Assembleia: Jaime Luiz Prux Junior. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio
Grande do Sul: Certifico registro sob o nº 8426759 em 13/09/2022 da Empresa TODESCHINI S.A. - INDUSTRIA
E COMERCIO, CNPJ 87547170000179 e protocolo 222991640 - 30/08/2022. Autenticação:
9D5D9194BB0D7747785467B040B98F92E5C89B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Todeschini S/A Indústria e Comércio CNPJ 87.547.170/0001-79
NIRE: 43300001431

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA ROSA - FUMSSAR

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa torna público que, nos termos da Lei nº 8.666/93 e da
Lei nº 10.520/02, realizará licitação conforme segue: PREGÃO ELETRÔNICO 11/2022 - Objeto: Registro
de Preços para futura aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os diversos setores da
Fumssar. Abertura no dia 04/10/2022 às 08h. O edital em seu teor encontra-se a disposição na Seção de
Material e Patrimônio. Telefones para contato: (55)3513-5150/5103 e no site: www.fumssar.com.br. Santa
Rosa, 15 de setembro de 2022. Rogério Silva dos Santos - Diretor Administrativo Fumssar

OPresidente do SERVIPOL/SINPOL-RS, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os filiados
para participação na Assembleia Geral Ordinaria a realizar-se no dia 30 de setembro de 2022, às
19hs, no Iate Clube Guaíba, localizado na Av. Guaíba, nº 95, com a seguinte pauta; 1 – Prestação
de Contas relativa ao período 30/09/2019 a 29/09/2022; 2 – Posse da Diretoria Executiva, membros
do Conselho de Ética e Fiscal, Efetivo e Suplentes, para o triênio 2023/2025 .

Porto Alegre, 16 de setembro de 2022.
Mário Flanir Oliveira Martins
Presidente do Servipol/Sinpol-RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DO SINPOL/RS

Porto Alegre, 19 de setembro de 2022.
Prezado (a) associado (a),
ASociedade Brasileira deAnálises Clínicas – Regional Sul, nos termos estatutários, convoca todos os sócios
efetivos em gozo de seus direitos (Artigo 9°), para Assembleia Geral Extraordinária, a qual será realizada
no formato remota, através da plataforma zoom, pelo link (https://us06web.zoom.us/j/86335760595) no
dia 10 de outubro de 2022 (2° feira), no horário de 18h e 30min (18:30), em primeira convocação e 19h
(19:00) em segunda convocação, para deliberar sobre o novo estatuto da SBAC, conforme esclarecimentos
da diretoria da SBAC nacional/assessoria jurídica (abaixo):
Desde a sua fundação em 1967, na cidade do Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas
(SBAC) percebeu a necessidade de estreitar a comunicação com os analistas clínicos de todo país. Para
este fim, e levando em consideração os meios de comunicação à época, decidiu pela criação de Regionais
da Sociedade em 11 estados da Federação, incluindo o Rio Grande do Sul. Os demais estados brasileiros
foram contemplados com delegacias. As regionais foram criadas com CNPJ próprios, mas que deveriam
estar vinculados à SBAC nacional conforme previa o seu estatuto. No entanto, os estatutos das regionais não
promoverama efetiva vinculação, assumindo, desta forma, características de associações que permanecematé
o presente momento. Assim se encontra a Regional Sul. Com o passar dos anos e com as novas tecnologias
de comunicação disponíveis, as Regionais passaram a ter menor relevância aos associados. Por este fato,
as Regionais de todo o país têm encontrado dificuldades como a falta de interesse e de disponibilidade de
associados para a continuidade do trabalho; para formar novas diretorias a cada 2 anos, conforme consta
no seu estatuto; para a participação em eventos e cursos na sede, o que acarreta grandes dificuldades na
manutenção da estrutura vigente e das atividades necessárias para manter as Regionais operantes. Como
resultado, tivemos Regionais literalmente abandonadas, causando grandes transtornos à SBAC Nacional,
inclusive do ponto de vista financeiro. Em nenhum momento a SBAC Nacional deixou de considerar a
importância das representações regionais, mas frente aos fatos acima citados, houve um entendimento de
todo o Conselho Deliberativo da Sociedade, onde estão incluídos todos os presidentes das regionais ativas,
a necessidade de mudança no formato organizacional vigente, proposto há 55 anos, para um modelo mais
efetivo, digital e compatível com a atualidade. A nova proposta organizacional, já aprovada pelo Conselho
Deliberativo da SBAC Nacional, prevê uma única diretoria nacional, com representantes regionais para os
estados que compõem as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Este modelo já está sendo
utilizado pela maioria das sociedades científicas existentes hoje no Brasil e no mundo. Sendo assim, o novo
estatuto requer a extinção das regionais ainda ativas para o enquadramento no novo modelo. No entanto,
a Regional que assim não entender, poderá funcionar como associação local, porém sem a possibilidade
de vinculação e uso do nome da SBAC, sendo responsável também pela manutenção das suas obrigações
financeiras, fiscais e de arrecadação. O novo estatuto cria tambémum fundo imobiliário para serem depositados
os valores financeiros existentes nas regionais ativas, bem como aqueles que vierem de eventuais vendas dos
imóveis. Este fundo não poderá ser utilizado de maneira alguma sem a autorização do Conselho Deliberativo
do qual os Diretores regionais fazem parte. Para que ocorram as extinções das Regionais e a destinação
do seu patrimônio para a SBAC Nacional, ajustando-se ao novo modelo organizacional, todas as regionais
deverão promover uma assembleia, conforme as regras do seu estatuto em vigência, para esta deliberação.
No caso da Regional do Sul conforme seu estatuto, a extinção deve ser aprovada por 25% (vinte e cinco por
cento) dos sócios ativos. Ainda com relação a Regional do Sul, ela encontra-se devidamente regularizada,
sem qualquer tipo de pendência financeira ou de qualquer outra natureza. O imóvel em que se encontra
a sede da Regional Sul, na cidade de Porto Alegre, já pertence ao SBAC Nacional, conforme escritura de
compra realizada no período em que esta ocorreu. Deliberações do dia com a necessidade de aprovação
de 2/3 dos sócios efetivos em dia em número de 353, conforme listagem em anexo:
01. Deliberação sobre a continuidade ou dissolução da SBAC – RS (Artigo 13° § 1°);
02. Em caso de continuidade, deliberar sobre a nova denominação e objeto;
03. Em caso de aprovação pela dissolução, deliberação sobre destino dos bem móveis, imóveis e

valores em conta corrente e aplicações financeiras para entidade congênere, científica e sem
fins lucrativos (Artigo 26°).

Atenciosamente,
Dr. Marcello Ávila Mascarenhas

Presidente SBAC/RS

EDITAL DE ASSEMBLEIA DA SBAC/RS

PREFEITURAMUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL-RS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022.

OPrefeito Municipal de Cristal do Sul-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento
dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 07 do mês de outubro de 2022, serão abertos os
envelopes da Tomada de Preços nº 08/2022, com objetivo: Contratação de Empresa para executar a
Obra de Construção de 10(dez) Modulos Sanitarios em lotes Isolados, no perímetro urbano desta Cidade
de Cristal do Sul, em Regime de Empreitada Global, conforme projeto de engenharia, com recursos do
Governo do Estado convênio FPE n.º 1760/2022, e contrapartida do Município.
Maiores informações junto a SecretariaMunicipal da Administração, nos horários de expediente das 07:30
ás 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (55) 3616.2217, 3616.2215, site: www.cristaldosul.
rs.gov.br, email.: compraselicitacoes@cristaldosul.rs.gov.br. Cristal do Sul-RS, 16 de setembro de 2022.

Otelmo Reis Da Silva - Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

OSINDICATODOSEMPREGADOSEMSERVENTIASNOTARIAIS EREGISTRAIS NOESTADODORIO
GRANDE DO SUL – SINDICARTÓRIOS, Entidade Sindical de primeiro grau, com sede estabelecida na
Rua XV de Novembro 1074/403, Centro, Pelotas, Rio Grande do Sul, CEP 96.015-000, representativa dos
Empregados emServentias Notariais e Registrais no Estado Rio Grande do Sul. Ficam convocados todos os
integrantes da categoria dos empregados em Serventias Notariais e Registrais dos munícipios de: Aceguá
,Água Santa, Ajuricaba, Alecrim, Alegrete, Alegria, Almirante Tamandaré do Sul, Alpestre, Alto Alegre, Alto
Feliz, Amaral Ferrador, Ametista do Sul, André da Rocha,Anta Gorda,Antônio Prado,Arroio do Meio,Arroio
do Tigre, Aranbaré, Arroio Grande, , Augusto Pestana, Áurea, Barão de Cotegipe, Barão do Triunfo, Barra
do Guarita, Barra do Quaraí ,Barra do Rio Azul, Barra Funda, Barracão, Barros Cassal, Beijamin Constant
do Sul, Bento Gonçalves, Boa Vista do Buricá, Boa Vista do Incra ,Boa Vista do Sul, Boa Vista das Missões,
Bom Jesus, Bom Princípio, Bom Progresso, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Bossoroca, Bozano,
Braga ,Cacique Doble, Camaquã, Caibaté, Caiçara ,Cambará do Sul, Campestre da Serra, Campina das
Missões, Campo Novo, Campos Borges, Cândido Godói, Candiota, Canela, Canguçu,Canudos do Vale,
Capão Bonito do Sul, Capão do Cipó, Capão do Leão, Capitão, Capivari do Sul, Caará, Carazinho, Carlos
Barbosa, Carlos Gomes, , Caseiros, Catuípe, Caxias do Sul, Centenário, Cerrito , Cerro Grande, Cerro
Grande do Sul, Cerro Largo, Chapada, Charrua, Chiapetta, Chuí, Chuvisca ,Ciríaco, Colinas, Colorado,
Condor, Constantina, Coqueiro Baixo, Coqueiros do Sul, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Coronel Pilar,
Coxilha, Crissiumal, Cristal, Cruz Alta, Cruzaltense, Cruzeiro do Sul David Canabarro, Derrubadas,
Dezesseis de Novembro, Dilermando de Aguiar, Dois Irmãos das Missões, Dois Lajeados, Dom Feliciano
, Dom Pedro de Alcântara, Doutor Maurício Cardoso, Doutor Ricardo, Encantado ,Encruzilhada do Sul,
Engenho Velho, Entre Rios do Sul, Entre-Ijuís, Erebango, Erechim, Ernestina, Erval Grande, Erval Seco,
Esmeralda, Esperança do Sul Espumoso, Estação, Estrela, Estrela Velha, Eugênio de Castro, Fagundes
Varela, Farroupilha, Faxinalzinho, Fazenda Vilanova, Feliz, Flores da Cunha, Floriano Peixoto, Fontoura
Xavier, Fortaleza dos Valos, FredericoWestphalen, Garibaldi, Garruchos, Gaurama, Gentil, Getúlio Vargas,
Giruá, Gramado, Gramado dos Loureiros, Gramado Xavier, Guabijú ,Guarani das Missões, Harmonia
,Herval, Herveiras, Horizontina, Hulha Negra, Humaitá, Ibarama, Ibiaçá, Ibiraiaras, Ibirapuitã, Ibirubá, Ijuí,
Ilópolis, Imigrante, Independência, Inhacorá, Ipê, Ipiranga do Sul, Iraí, Itaqui, Itaara, Itacurubi, Itapuca,
Itatiba do Sul, Jaboticaba, Jacuizinho ,Jacutinga, Jaguarão, Jaguari, Jaquirana, Jari, Jóia, , Lagoa Bonita
do Sul, Lagoa dos Três Cantos, Lagoa Vermelha, Lagoão, Lajeado, Liberato Salzano, Lindolfo Collor, Linha
Nova, Maçarambá, Machadinho, Mampituba, Manoel Viana, Maquiné, Maratá, Marau, Marcelino Ramos,
Mariana Pimentel, Mariano Moro, Marques de Souza, Mata, Mato Castelhano, Mato Leitão, Mato Leitão,
Mato Queimado, Maximiliano de Almeida, Minas do Leão, Miraguaí, Montauri, Monte Alegre dos Campos,
Mormaço, Monte Belo do Sul, Morrinhos, Morro Redondo, Morro Reuter, Muçum, Muitos Capões, Muliterno,
Não-Me-Toque, Nicolau Vergueiro, Nonoai, Nova Alvorada, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Boa Vista,
Nova Bréscia, Nova Candelária, Nova Esperança do Sul, Nova Pádua, Nova Palma, Nova Petrópolis, Nova
Roma do Sul, Nova Santa Rita ,Novo Barreiro, Novo Machado, Novo Tiradentes, Novo Xingú ,Pain Filho,
Palmeira dasMissões, Palmitinho, Panambi, Pantano Grande, Pareci Novo, Passa Sete, Passo do Sobrado
,Passo Fundo, Paulo Bento, Paverama, PedrasAltas ,Pedro Osório, Pejuçara, Pelotas, Picada Café, Pinhal,
Pinhal da Serra, Pinheiro Machado, Pinto Bandeira, Pirapó, Piratini, Planalto, Poço dasAntas, Ponte Preta,
Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera Cruz, Porto Xavier, Pouso Novo, Presidente Lucena, Progresso,
Protásio Alves Putinga, Quaraí, Quatro Irmãos, Quevedos Quinze de Novembro, Redentora, Relvado, Rio
dos Índios, Rio Grande, Rio Pardo, Riozinho, Roca Sales, RondaAlta, Rondinha, Roque Gonzales, Sagrada
Família, Saldanha Marinho ,Salto do Jacuí, Salvador das Missões, Salvador do Sul, Sananduva, Santa
Bárbara do Sul, Santa Clara do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria do Herval, Santa Rosa, Santa Tereza,
Santa Vitória do Palmar, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, Santo Antônio do Planalto,
Santo Antônio do Palma, Santo Antônio , Santo Augusto, Santo Cristo, Santo Expedito do Sul, São Borja,
São Domingos do Sul, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, São João da Urtiga, São João do
Polêsine, São José das Missões, São José do Herval, São José do Hortêncio, São José do Inhacorá, São
José do Norte, São José do Ouro, São José do Sul ,São José dos Ausentes, São Lourenço do Sul, São
Luiz Gonzaga, São Marcos, São Martinho, São Martinho da Serra, São Miguel das Missões São Nicolau,
São Paulo das Missões, São Pedro da Serra, São Pedro das Missões, São Pedro do Butiá, São Pedro do
Sul, São Sepé, São Valentim, São Valentin do Sul, São Valério do Sul, São Vendelino, São Vicente do Sul,
Sarandi, Seberi, Sede Nova, Segredo, Selbach, Senador Salgado Filho, Sentinela do Sul ,Sério, Sertão,
Sertão Santana, Severiano de Almeida, Sinimbu, Sobradinho, Soledade,Tabaí, Tapejara, Tapera, Tapes,
Taquari ,Taquaruçu do Sul, Terra de Areia, Tenente Portela, Teutônia, Tio Hugo, Tiradentes do Sul, Toropi,
Travesseiro, Três Arroios, Três Cachoeiras, Três de Maio, Três Forquilhas, Três Palmeiras, Três Passos,
Trindade do Sul, Tucunduva, Tunas, Tupanci do Sul, Tupanciretã, Tupandi, Tuparendi, Turuçú ,Ubiretama,
União da Serra, Unistalda, Uruguaiana, Vacaria, Vale do Sol, Vale Real, Vale Verde, Vanini, Vera Cruz,
Vespasiano Correa, Viadutos, Vicente Dutra, Victor Graeff, Vila Flores, Vila Lângaro, Vila Maria, Vila Nova do
Sul, VistaAlegre do Prata, Vista Gaúcha, Vitória das Missões, Westfália e Xangri – lá. para comparecerem
à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de outubro de 2022, às 18h00 (dezoito
horas) na modalidade presencial , em primeira convocação observando o número de associados e
em segunda convocação ás 19 h00 (dezenove horas) com qualquer número de presentes, na Rua XV
de Novembro 1074/403, Centro, Pelotas, Rio Grande do Sul, e na modalidade virtual, com inscrição
para acesso ao link através do e-mail : sindicartorios@gmail.com, ou peloWatsap: +55 53984470598,
até as 17 hs do dia 09 de outubro de 2022, com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação, da inclusão
em Estatuto do aumento da área de atuação do Sindicartórios RS, de acordo com a listagem de
municípios deste Edital deConvocação; 2) Prestação de contas; pela Diretoria Executiva aoConselho
Fiscal, Associados e aos demais Representados ; 3) Implementação da Campanha de Associados.
Pelotas 19 de setembro de 2022. João de Castro Teixeira Neto, Presidente do SINDICARTÓRIOS RS.

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Artefatos de Borracha de Gravataí

Gravataí I Porto Alegre I Cachoeirinha I Alvorada I Viamãol Glorínha I
Santo Antônio da Patrulha e Osório I Rio Grande do Sul I CNPJ: 90.793.977/0001-04
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edital de convocação de assembleia geral extraordinária a ser realizada excepcionalmente em ambiente virtual.
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA DE GRAVATAÍ,
CNPJ 90.793.977/0001-04, com base territorial nos municípios de Gravataí, Porto Alegre, Cachoeirinha,
Alvorada, Viamão, Glorinha, Santo Antônio da patrulha e Osório/RS, no uso de suas atribuições estatutárias
resolve convocar os trabalhadores da categoria profissional associados ou não a entidade sindical, com exceção
dos trabalhadores da empresa Prometeon Tyre Group, para assembleia geral extraordinária a realizar-se no
dia 22 de setembro de 2022 das 6:00 horas às 18:00 horas, excepcionalmente ambiente virtual acessando
diretamente o site do sindicato, www.stiabrs.com.br, no link que indica VOTAÇÃO, somente trabalhadores
da categoria profissional poderá votar, se não for da categoria votar estará incorrendo em crime de falsidade.
Nota 1: Tendo o sindicato já comprovado amaior participação de trabalhadores(maior número) nas assembleias
na forma on-line em virtude de serem Pequenas Empresas e base territorial extensa, a mesma será realizada
de forma online. Convocamos a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: APROVAÇÃO OU NÃO com votação
on-line através do site www.stiab.com.br, link VOTAÇÃO:ORDEMDODIA. 1 - dar continuidade à negociação
coletiva com a finalidade de analisar a proposta para fechamento de convenção coletiva de trabalho 2022/2023,
conforme pauta publicada no site www.stiabrs.com.br, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria deArtefatos
de Borracha de Gravataí/ RS. Gravataí 19 de setembro de 2022 - Flávio de Quadros Diretor Presidente.


