
COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
A Yara Brasil Fertilizantes S.A., sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 1672, bairro Três Figueiras, CEP 90480-002, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 92.660.604/0001-82, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial,
Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (“JucisRS”) sob o NIRE 43.3.0000648-4 (a “Companhia”), vem
informar, para os devidos fins, que, na data de 08 de novembro de 2022, foi constatado o extravio do
seguintes livros societários da Companhia: (i) Livro de Atas de Assembleias Gerais, autenticado perante
a JucisRS em 25 de janeiro de 2017, sob o nº 170004813, contendo o número de ordem 12; (ii) Livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração, autenticado perante a JucisRS em 19 de novembro de
2015, sob o nº 151026823, contendo o número de ordem 09; e (iii) Livro de Atas de Reuniões da Diretoria,
autenticado perante a JucisRS em 19 de abril de 2002, sob o nº 20093993, contendo o número de ordem 08.

Porto Alegre, 08 de novembro de 2022.
Nome: Adriana Del Carmen Nunez Aranguren, Cargo: Diretora; Nome: Maicon Luiz Cossa, Cargo: Diretor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios e de Produtos
Químicos para Lavoura do Estado do Rio Grande do Sul – SINDIAGRO, vem por meio deste, convocar os
associados do Sindicato para participarem de Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de
novembro de 2022, na Rua Lagoa Vermelha, nº 51, Bairro Vera Cruz, Passo Fundo-RS às 15h em primeira
convocação, e às 15h30min em segunda convocação, para tratar da seguinte ORDEMDODIA: 1) aprovação
da proposta de orçamento de receita e despesa para o exercício 2023; 2) Exame das reivindicações até então
encaminhadas pelos Sindicatos dos Empregados; 3) Deliberação sobre a outorga de poderes ao Presidente
e diretoria e/ou comissão da entidade profissional, para promover, firmar e/ou ratificar convenções coletivas
e/ou acordos coletivos e/ou acordos judiciais em dissídios coletivos de trabalho, durante toda a vigência do
atual mandato, bem como exame da viabilidade de inclusão de cláusula de desconto/contribuição sindical ou
assistencial e/ou negocial em favor da entidade, e delegar poderes. 4) Outorga de mandato a advogado(s)
para o fim de promover(em) e/ou firmar(em) referidas negociações, bem como, se necessário, ajuizar(em)
ou contestar(em) ação(ões) revisional(is) de dissídio, bem como desempenhar(em) demais atos correlatos,
inclusive podendo firmar acordos e substabelecer; 5) demais assuntos gerais de relevante interesse dos filiados.

Passo Fundo-RS, 21 de novembro de 2022.
Roges Pagnussat - Presidente

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3109/0222- 1° Leilão e nº 3110/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II,
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos
interessados de 09/12/2022 até 19/12/2022, no primeiro leilão, e de 23/12/2022 até 03/01/2023, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em todo território nacional e no escritório do
leiloeiro, Sr. LUCIANO RESENDE RODRIGUES, no endereço Av. República do Líbano, 251, sala 811,
Torre 3, Pina, Recife/PE - CEP: 51110.160, telefones (81) 3048-0450; (81) 99978-4433; (81) 99267-6122;
(81) 99995-6137 e (81) 9985-.5503.Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 17:00hs (Site:
www.lancecertoleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão
ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do
leiloeiro, no endereço: www.lancecertoleiloes.com.br).

COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO - CNMANUTENÇÃODEBENS

AVISO DE VENDA

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida

EUCLIDES JOÃO MUTERLLE, prefeito do Município de Maximiliano de Almeida/RS, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022 – Retifica-se o edital para aquisição de Parque Infantil
(playgrounds), o qual passa a ocorrer no dia 06 de dezembro de 2022 as 09:00 horas, horário de Brasília/DF,
conforme edital retificado e anexos;
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal no horário de expediente ou através do
site www.maximilianodealmeida.rs.gov.br.

Maximiliano de Almeida RS, 22 de novembro de 2022.
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
AVISO DE LICITAÇÕES

Lic. 283/2022. Pregão Eletrônico 238/2022. Contratação de empresa de prestação de serviço
para recolhimento seletivo do lixo urbano e rural, periódico e diário, conforme anexos do termo
de referência, com transporte até a usina de reciclagem do CITEGEM, para SMOV, conf.
anexo I do Edital. Tipo: Menor preço por item. Credenciamento e recebimento das propostas
até às 08h10min do dia 08/12/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais e termos disponíveis no site: www.trespassos.rs.gov.br licitações 2022 – Inf. fone 55
3522 0403. Arlei Luis Tomazoni – Prefeito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE FUTSAL

ACBF O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Carlos Barbosa de Futsal – ACBF,
Sr. Claudio Chies, nos termos do Art. 23º, I, LETRAS “a” e ”c”, do Estatuto Social, aprovado
na data de 13 de novembro de 2006, convoca os senhores conselheiros para REUNIÃO

ORDINÁRIA a ser realizada na data de 05 de dezembro de 2022, às 19 horas, em primeira convocação
e às 19h30min, em segunda convocação, tendo por local a sede social da entidade naAv. Presidente
Kennedy, nº 350, Sala 03, Centro, Carlos Barbosa - RS, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:
a) Eleição e Posse do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva para o exercício de 2023;
b) Eleição e Posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo para o biênio 2023/2024;
c) Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o biênio 2023/2024;
d) Assuntos gerais.

Carlos Barbosa, 22 de novembro de 2022.
Claudio Chies - Presidente do Conselho Deliberativo

BNDES apoia capacitação de 
empreendedores de baixa renda 

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), em parceria com 
o Movimento Bem Maior (MBM), 
apoiará a capacitação em gestão 
de cerca de 30 mil empreendedo-
res de baixa renda de todo o Bra-
sil. A ação se dará por meio do 
Movimento Pra>Frente, da Fun-
dação Dom Cabral (FDC), que 
disponibiliza uma plataforma 
com conteúdos em vídeo, pod-
casts, e-books e testes que abor-
dam os principais desafios en-
frentados por esse público.

A iniciativa receberá apoio 
do BNDES Fundo Socioambientel 
e do MBM com investimentos to-
tais de R$ 12,7 milhões.

A expectativa é de que, pelo 
menos, 30 mil pessoas sejam ca-
pacitadas até 2025, com foco em 
mulheres, pretos, pardos e jovens 
empreendedores. Segundo o BN-
DES, poderão ser contemplados 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade e de baixa renda, como 
trabalhadores informais, mi-
croempreendedores individuais 
(MEI) e desempregados.

O percentual de famílias bra-
sileiras inadimplentes, ou seja, 
com contas em atraso, atingiu 
29% no final do segundo semes-
tre de 2022. 

O número, divulgado ontem, 
é o maior já registrado desde 
2010, quando teve início a série 
histórica do levantamento reali-
zado pela Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP). O índice é medido nas 
capitais do país.

De acordo com a entidade, 
o resultado mostra que pouco 
mais de 4,9 milhões de famílias 
das capitais tinham alguma con-
ta em atraso ao fim do primeiro 
semestre deste ano, quase 600 
mil a mais que no ano passado, 
quando 25,6% estavam inadim-
plentes.

Dentre as capitais com maior 
índice de inadimplência, estão 
Belo Horizonte (43%), Boa Vista 
(42%) e Porto Alegre (41%). “Um 
ponto em comum entre as capi-
tais com maiores taxas de famí-
lias com contas em atraso, que 
pode explicar parte deste com-
portamento, é a queda na renda 
familiar entre 2020 e 2022”, des-
tacou a FecomercioSP, em nota.

Inadimplência no 
País é a maior da 
série histórica 

realização:

Educação para pr�eger o amanhã
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1 pessoa morre por consequências do 
Diabetes no Mundo

3,9 MI
pessoas poderiam estar vivas no mundo

se tivessem acesso a educação e ao 
tratamento adequados

Fonte: IDF Atlas 10ª Edição/2021

+4,5 MIL
das crianças e jovens com Diabetes tipo 1 

do Rio Grande do Sul têm acesso 
gratuito a educação e tratamento 
adequados graças ao Instituto da 

Criança com Diabetes
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