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SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 6/2022

O SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - VALE DO AÇO comunica aos
interessados que realizará concorrência para Serviço de Manutenção e Conservação de
Jardins para a Unidade do B 72 - SEST Vale do Aço, cujo recebimento dos envelopes
contendo a documentação e a proposta será até dia 30/05/2022, às 14:30h. Para retirada
do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se à Unidade
B072, situada à Av. São Luiz, nº 515, Parque Caravelas, Santana do Paraíso-MG, CEP:
35.179-000, no horário de 13:30h às 16:30h, ou solicitar através do e-mail
licitacao.b072@sestsenat.org.br e informar o nº da concorrência.

ADALTON ALVES DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA NO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

Pelo presente edital, o Sindicato das Indústrias de Geração de Energia no
Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 27.542.865/0001-36, com sede na Avenida
Sete de Setembro, nº 2451, Torre Chelsea, Sala 804, Rebouças, Curitiba/PR, CEP 80230-
010, por seu Vice-Presidente, em substituição ao Presidente, nos termos do art. 35 do
Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 11/08/2016, Sr. Gustavo de Brito Ribas,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos da PORTARIA nº 17.593, de 24
de julho de 2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
(atual Ministério do Trabalho e Previdência), convoca todas as indústrias de geração e
produção de energia elétrica, advinda de fontes hidráulica, térmica, eólica e solar, estatais
e privadas, expressamente inclusas sociedades com propósitos específicos, no Estado do
Paraná, com base territorial em todos os municípios do estado do Paraná, para
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DA
ENTIDADE, a realizar-se no dia 09/06/2022 às 17h00min em primeira convocação e às
17h30min em segunda convocação com qualquer número de participantes, na Rua
Visconde do Rio Branco, 1322, 1º andar, Centro, em Curitiba-Paraná, CEP 80410-001, para
deliberação da seguinte ordem do dia: 1 - Ratificação de Fundação do Sindicato das
Indústrias de Geração de Energia no Estado do Paraná; 2 - Ratificação da Aprovação do
Estatuto Social; 3 - Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, apuração dos votos e
posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 4 - Aprovação do índice de contribuição
sindical; 5 - Informes gerais.

Curitiba/PR, 11 de maio de 2022.
GUSTAVO DE BRITO RIBAS

Vice-Presidente

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES E TÉCNICOS FEDERAIS DE
FINANÇAS E CONTROLE UNACON SINDICAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de
Finanças e Controle - UNACON SINDICAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca todos os seus filiados no território nacional, em dia com suas obrigações, para
Assembleia Geral Ordinária de apreciação das contas da referida entidade, acompanhadas
do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2021, a realizar-se no dia 23 de
junho de 2022, às 18h00, em primeira chamada, e às 18h30, em segunda chamada, na
sede do Unacon Sindical localizada no SCLN 110 Bloco C Subsolo Asa Norte Brasília-DF. A
documentação pertinente estará à disposição dos filiados, no período de 30 de maio de
2022 até 20 de junho de 2022, na sede da entidade, das 9h00 às 16h00, com agendamento
prévio, pelo telefone 61-2107-5000.

Brasília-DF, 12 de maio de 2022.
BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE MEDICINA DE GRUPO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na conformidade do estabelecido no estatuto social, ficam convocadas todas as
empresas associadas e não associadas desta entidade, em pleno gozo de seus direitos sindicais
e especialmente sediadas no Estado de Santa Catarina, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 19 de maio de 2022, em sala virtual do SINAMGE, às 14h
em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das referidas associadas e, em
segunda e última convocação duas horas depois, com qualquer número, a fim de discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Debate e deliberação sobre as negociações sindicais
com o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
ITAJAÍ - SEESSI; b) Debate e aprovação de eventuais contrapropostas às reivindicações; c)
Debater a instituição e definição da contribuição assistencial patronal; d) Assuntos gerais. É
importante a presença de sócio, titular ou diretor da empresa. Pede-se para não ser indicado
representante empregado, pois o interesse é do empregador. Solicita-se às empresas que
credenciem seus representantes com poderes específicos.

São Paulo, 11 de maio de 2022
CADRI MASSUDA

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
MORRO DO CHAPÉU BAHIA

CNPJ 09.502.531/0001-57

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do SISPUMUMC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLLICOS DO
MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPÉU-BA, através de sua subscritora a Srº MONIQUE DE
OLIVEIRA GONÇALVES, RG: nº 1407640542, SSP-BA e CPF:030.073.155-81, servidora pública,
em pleno exercício da função de Agente de Combate às Endemias, brasileira, maior, casada,
Matricula Funcional nº 6957, PIS/PASEP, nº 12970963083, residente e domiciliada à Av.
Antônio Balbino, nº 839, Centro, CEP: 44.850-000, Morro do Chapéu-BA, no uso de suas
atribuições estatutárias e nos termos da Portaria 671/2021, do Ministério do Trabalho
CONVOCAR toda categoria profissional, dos servidores públicos municipais, e, pertencentes à
base territorial abrange todo Município de Morro do Chapéu-BA, para participarem da
assembleia geral do SISPUMUMC de Ratificação da Fundação do Sindicato, que acontecerá no
dia 13/06/2022, às 8:00hs em primeira convocação e às 10:00horas, em última convocação na
sede do SISPUMUMC, situado na Rua Coronel Souza Benta nº 127, Centro - CEP: 44.850-000,
Morro do Chapéu-BA para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1-Ratificação da
Fundação do Sindicato; 2-Retificação do Estatuto Social; 3- Eleição e Posse da Nova Diretoria
Executiva e o Conselho Fiscal, 4- O que ocorrer.

Morro do Chapéu - BA, 12 de maio de 2022.
MONIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA
DO BUGRES

CNPJ: 02.676.037/0001-60v

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº. 02.676.037/0001-60, através de seu
presidente, Sra. Cleuza Aparecida Galiassi, Brasileira, Casada, Servidora Pública Municipal,
RG: 0738598-6, e CPF: 481.822.301-87 residente à Avenida Paiaguás, 148, bairro Maracanã,
Barra do Bugres/MT, convoca todos os Servidores Públicos Municipais da Prefeitura
Municipal, Da Administração direta, Fundações Municipais, Autarquias Municipais, Empresa
de Economia Mista e Câmara Municipal do Município de Barra do Bugres, e Professores da
rede Pública Municipal, e Guardas Civis Municipais, estatutários ou contratados pelo
regime jurídico da consolidação das leis do trabalho ativos e inativos do município de Barra
do Bugres,para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
14/06/2022 às 19:00 horas em 1ª convocação (50% + 1), ou quinze minutos após com
qualquer número de convocados presentes, a realizar na Rua Abílio das Neves, 39,
Maracanã, Barra do Bugres/MT, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)
Ratificação da fundação desta entidade e de todos os demais atos praticados
posteriormente;

Barra do Bugres, 12 de Maio de 2.022.
CLEUZA APARECIDA GALIASSI

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE
FAG U N D ES - S I N T R A F
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de
Fagundes-PB, CNPJ: 14.724.675-0001-98, com sede situada na rua Coronel Gustavo de
Farias Leite, 122-a, centro, Fagundes-PB, CEP:58487-000, no uso das atribuições legais
estabelecidos pelo estatuto social da entidade sindical, com garantias constitucionais
preservando o exercício da liberdade assegurada pela Constituição Federal de 1988, em
conformidade com o artigo 511 e seguintes da CLT, em atendimento a Portaria-ME n.
17.593-2020 e portaria: 671-2021, neste ato representado pelo presidente Geovane Borges
de Souza, brasileiro, solteiro, agricultor, portador do CPF: 084.525.074-45, inscrito na
declaração de aptidão ao Pronaf-Dap: SDM0084525074453012211020, NIT: 201.03592.32-
0, residente e domiciliado no sítio Matias, zona rural, município de Fagundes-PB, CEP:
58487-000, convoca pelo presente edital, toda categoria dos trabalhadores e trabalhadoras
na agricultura familiar do município Fagundes-PB, para participarem da assembleia geral
extraordinária de ratificação da fundação e alteração estatutária do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Fagundes-PB, a ser realizada no
dia 03 de junho de 2022 com início às 08:00 - oito horas em primeira convocação, ou às
08:30 - oito horas e trinta minutos em segunda convocação, com qualquer número de
participantes, no endereço supra citado, rua coronel Gustavo de Farias Leite, 122-a, centro,
Fagundes-PB, CEP: 58487-000, para tratar da seguinte ordem do dia: Aprovação da
ratificação da fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura
Familiar de Fagundes-PB; Alterar a representação sindical profissional para a categoria
específica dos agricultores familiares, abrangendo proprietários ou não, incluídos os
aposentados ativos e inativos, os assentados, arrendatários cessionários, comodatários,
extrativistas artesanais, meeiros, parceiros, possuidores ou usufrutuários que trabalhem
individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e executado em
condições de mútua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda eventual de
terceiros no município de Fagundes-PB, nos termos do decreto-lei n. 1.166-1971;
Ratificação da ata da eleição e posse da diretoria e conselho fiscal; aprovação da alteração
e atualização do estatuto social do sindicato na forma da lei; Avaliar os impactos negativos
causados pela covid-19 que afetaram o funcionamento e a prestação de serviços do
sindicato oferecidos aos agricultores filiados e discutir as dificuldades financeira da
entidade sindical; Discutir e deliberar sobre a função social e atuação do sindicato no
município de Fagundes-PB, pelos 10 anos de existência e funcionamento da entidade
sindical; Deliberar sobre a filiação da entidade sindical a central única dos trabalhadores-
cut-pb.

Fagundes-PB, 9 de maio de 2022.
GEOVANE BORGES DE SOUZA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS
P AU L I S T A S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias Paulistas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e a
legislação vigente, em especial os artigos 611 e seguintes e 859 da Consolidação das
Leis do Trabalho, convoca todos associados ou não, bem como, todos os interessados,
pertencentes à base territorial deste Sindicato, ligados a EMPRESA TITAN SO L DA S
TECNICAS LTDA. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Dia 19 de maio de 2022, das
09:00 horas as 16:00 horas na subsede do Sindicato, na Rua Bento de Barros, 510, Vila
Xavier, cep 14810-083, Araraquara (SP) e nos locais de trabalho;

ORDEM DO DIA:
01 - Apresentação, discussão e votação da proposta final da Empresa, para

firmar Acordo Coletivo de Trabalho referente à data base de 1º de janeiro de
2022;

02 - Concessão de poderes à Diretoria do Sindicato, nos termos da
assembleia ora realizada, para em nome da categoria representada, firmar o acordo
coletivo de trabalho, referentes à data-base de 1º de janeiro de 2022;

03 - Deliberar sobre o percentual a ser descontado à título de cota de
participação negocial, e/ou contribuição confederativa; e/ou contribuição assistencial;

04 - Leitura da presente ata;
Os horários acima são os de segunda convocação, ficando a primeira

convocação para duas horas antes. Será observado o quórum legal, sendo que as
deliberações tomadas cumprirão as determinações legais e estatutárias com plena
validade para todos os fins de direito.

Campinas (SP), 12 de maio de 2022.
FRANCISCO APARECIDO FELICIO

Diretor Presidente
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