
Nº 163, quinta-feira, 24 de agosto de 2017 157ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032017082400157

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

põe à armazenar: Polietileno, Polipropileno e P.V.C.; Comodidades:
Atende as necessidades da área de armazenagem, carga/descarga. O
armazém está em condições de atendimento ao trabalho e higiene,
recepção, escritórios administrativo e funcional, copa/cozinha, refei-
tório, área de descanso para motoristas, banheiros masculino e fe-
minino com chuveiro e vestiário. Operações e serviços: Armaze-
nagem de mercadorias diversas de terceiros, Logística, Distribuição e
demais serviços inerentes à guarda e conservação de mercadorias de
terceiro recebidos em depósito, bem como a emissão de Conhe-
cimento de Depósito e Warrant de que se trata o Artigo 15º do
Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903 e na forma prevista no Re-
gulamento Interno e na Tarifa Remuneratória registradas na Junta
Comercial do Estado de São Paulo. Conclusão: A unidade arma-
zenadora apresenta condições satisfatórias e aprovadas no que se
refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso
imediato para a prática de Armazém Geral regulamentada no Decreto
Federal 1.102/1903. Ribeirão Pires/SP, 12 de julho de 2017.Daniel
Garcia de Andrade - Procurador. JUCESP nº 373.640/17-1 em
11/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

(*) N. da Coejo: Republicado por ter saído, no DOU de 23-8-2017,
Seção 3, pág. 207, com incorreção.

UNIÃO NACIONAL DOS ANALISTAS E
TÉCNICOS DE FINANÇAS E CONTROLE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da União Nacional dos Analistas e Técnicos de
Finanças e Controle - UNACON e do Sindicato Nacional dos Ana-

listas e Técnicos de Finanças e Controle - UNACON SINDICAL, que
após registros da decisão da Assembleia Geral Extraordinária rea-
lizada de 05 de julho de 2017, no Cartório do 1º Ofício de Registro
Civil e Casamentos de Brasília/DF (Cartório Marcelo Ribas), sob os
números 141840 e 141839, passaram a denominar-se, respectiva-
mente, União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Fi-
nanças e Controle - UNACON e Sindicato Nacional dos Auditores e
Técnicos Federais de Finanças e Controle - UNACON SINDICAL,
no uso de suas atribuições estatutárias e legais, convoca os associados
e filiados em pleno gozo de seus direitos para participarem da As-
sembleia Geral Ordinária (Processo Eleitoral de 2017), a ser realizada
das 08h00 às 18h00 de 23/11/2017, por meio de votação eletrônica,
via rede mundial de computadores. As Unacon-Régio presentes nos
Estados da Federação e as Delegacias Sindicais estaduais que não
alteraram suas atuais denominações participarão do pleito eleitoral
nesta condição, tendo prazo de adequação e registro em cartório, até
dois anos, a contar de 22 de agosto de 2017, conforme dispõe os
artigos 56-C do Estatuto da UNACON e 78-E do Estatuto do UNA-
CON Sindical, respectivamente. O prazo de solicitação do registro de
chapas e candidaturas individuais ocorrerá de 25/08/2017 até
15/09/2017, inclusive, exceto aos sábados, domingos e feriados, das
9h00 às 18h00, na sede do Unacon, em Brasília-DF, situada na SCLN
110, Bl C, Loja 69/79, CEP 70753-530. Serão admitidos pedidos de
registro efetuados por correspondência, se postados via Sedex e me-
diante comprovação de envio até 15/09/2017. As inscrições serão
efetuadas em formulários próprios destinados ao registro de can-
didaturas individuais e de chapas, que estarão disponíveis no site
www.unacon.org.br a partir de 25/08/2017. O processo eleitoral será
conduzido pela Comissão Eleitoral, escolhida e nomeada, nos termos
deste Edital, dos Estatutos, do Regimento Interno e do Regulamento
Eleitoral. O objetivo desta convocação é preencher os cargos de-

correntes do final da vigência dos mandatos que se encerrarão no dia
31 de dezembro de 2017 nas respectivas entidades associativa e
sindical nacionais, bem como nas Unacon-Régio presentes nos Es-
tados da Federação e nas Delegacias Sindicais nos Estados. No caso
das Unacon-Régio, salvo manifestação formal em contrário no prazo
de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste edital de con-
vocação, a Comissão Eleitoral Nacional será responsável por conduzir
o processo local para preenchimento dos respectivos cargos regio-
nais.

23 de agosto de 2017.
RUDINEI MARQUES

Presidente

WD LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

COMUNICADO

A empresa WD LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA,
sito á ADE CONJUNTO 23 LOTE 17 LOJA 02 - ÁGUAS CLARAS
- DF e inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.568.982/0001-36, conforme
faculta o art. 1.082, inciso II, do Código Cível, comunica que ira
reduzir o capital social de R$ 1.200.000,00 para R$ 100.000,00, por
ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade.

Em 22 de agosto de 2017.
WESLEY ZUCCATI
Sócio Administrador
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