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SINDICATO DOS ADMINISTRADORES
DO ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente do Sindicato dos Administradores do Estado do
Paraná - SINAEP, de acordo com seus Estatutos e com Inciso IV Artigo 28º, letra B, seção 3 da Assembléia Geral do Estatuto do
SINAEP, convoca todos os Administradores, associados ou não, para
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 13
de setembro de 2011 às 17:00h em I Convocação e às 18:00h em II
Convocação, na sede do SINAEP, sito a rua Emiliano Perneta, 297 12º andar, c.j. 122, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
Fixação do valor da Contribuição Confederativa dos Administradores - exercício 2011;
Curitiba, 5 de setembro de 2011.
ALOÍSIO MERLIN

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE TANABI - SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da entidade supra, convoca todos os Servidores
e Funcionários Públicos Municipais da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, das Autarquias Municipais e Fundações Públicas
Municipais, ativos e inativos dos municípios de Américo de Campos,
Bálsamo, Mirassolândia e Tanabi/SP, para participarem da AGE a ser
realizada no dia 17/09/2011 às 9:30 hs em 1ª convocação (maioria
absoluta), ou meia hora após com qualquer número de convocados
presentes, na Rua José Siriani, 11, Centro, Tanabi/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) rerratificação da AGE ocorrida em 15/07/2010; b) extensão da base territorial desta entidade aos
municípios de Américo de Campos, Bálsamo e Mirassolândia; c)
mudança de endereço da Sede desta entidade.
Tanabi-SP, 5 de setembro de 2011
ALESSANDRO JOSÉ POLLO

SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDLOC - PE SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ nº. 03.797.215/0001-73, no uso
de suas atribuições estatutárias, convoca todas as Empresas Locadoras
de Veículos Automotores, filiadas e não filiadas, do estado de Pernambuco, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária de
Re-Ratificação, a ser realizada no dia 10 de outubro de 2011, na sede
da entidade, localizada na Rua Capitão Zuzinha nº. 22, sala 305,
Bairro Boa Viagem, Recife/PE, às 19:00h em primeira convocação,
com quorum de maioria, ou às 19:30h em segunda convocação no
mesmo local, com qualquer número de presentes, para apreciação
debates e votação da seguinte Ordem do Dia: 1) Re-Ratificação da
autorização para fundação e filiação à FENALOC - Federação Nacional das Empresas Locadoras de Veículos Automotores, aprovada
no dia 4 de abril de 2011; 2) Ratificação da outorga de poderes ao
Presidente do SINDLOC-PE para participar da nova Assembléia; 3)
Ratificação dos demais atos já praticados pelo Sindicato; 4) Outros
assuntos de interesse geral.
Recife, 5 de setembro de 2011.
ANTONIO ALVES PIMENTEL NETO

SINDICON - SINDICATO DOS CONDUTORES
DE VEICULOS EM TRANSPORTES
RODOVIARIOS DE NOVA ANDRADIDA - MS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Condutores de Veículos em Transportes Rodoviários de Nova Andradina do Estado de mato Grosso do Sul, com
base territorial no município de Nova Andradina, convoca todos os
trabalhadores da categoria dos Condutores de Veículos em transportes
Rodoviários nas Usinas de Álcool e Açúcar, Indústrias Frigoríficas da
Construção de Estradas, Pavimentação, de Empresas de Transportes
de Passageiros inclusive por fretamento, Empresas de Transportes de
Cargas em Geral (compreensivas das empresas de veículos de cargas
em geral e de Empresas de Transporte Interestadual de Cargas em
Geral), Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros,
Empresas de Transportes Rodoviários de passageiros intermunicipais,
Empresas de Transportes Rodoviários, autônomos de Bens, de Obras
de Terraplanagem em Geral, Pontes, Portos, Barragens, Aeroportos,
hidrelétricas e Engenharia Consultiva, inclusive os Tratoristas, (excetuados os Rurais) e Operadores de Máquinas em Geral, para participarem Assembléia Geral Extraordinária de Alteração Estatutária
que se realizará no dia 19 (dezenove) de setembro de 2011, ás
09h00min em primeira convocação, na sede do SINDICON sito à
Avenida José Heitor de Almeida Camargo, 554, Vila Operária, na
cidade de Nova Andradina - MS, com a seguinte ordem do dia: 1º) -
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alteração da nomenclatura da entidade, para: SINDICON - MS Sindicato dos Motoristas, Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Empresas de Transportes de Cargas, Passageiros Urbanos, Motoristas e Cobradores de Linhas Municipal, Intermunicipal,
Interestadual, de Turismo e Escolares de Nova Andradina e Região;
2º) - Inclusão da Categoria: De todos os motoristas, inclusive como
categoria profissional diferenciada, motoristas vendedores e/ou entregadores pracistas, motociclistas, manobristas, Operadores de empilhadeiras e condutores de equipamento automotor destinado à movimentação de cargas, representando os empregados nas: "Empresas
de Transportes Rodoviários das Categorias Econômicas de Transportes Rodoviários de Passageiros, inclusive ajudante, carregadores e
lavadores, (municipais, intermunicipais, interestaduais e internacionais), Transportes Rodoviários de Cargas (municipal, intermunicipais,
interestadual e internacional), transportes coletivos de passageiros urbanos, empregados de agencias e estações rodoviárias, transportes de
passageiros por fretamento municipal, interestadual e internacional
(turismo e escolares), condutores de trator de roda, trator de esteira,
trator misto, condutores de equipamento automotor destinado a execução de trabalho agrícola, de terraplenagem de construção ou pavimentação, bem como todos os ajudantes de motoristas, entendidos
aqueles que, com exclusividade e em caráter permanente auxiliam o
motorista em cargas, descargas e manobras, motoristas como categoria diferenciada, nas empresas dos setores de: "indústrias da alimentação, indústrias de fabricação do álcool e açúcar, indústria frigorífica, indústria de artefatos de couro, indústrias do papel, papelão,
indústrias metalúrgicas, mecânicas e do material elétrico". "Comercio
atacadista, comercio varejista, autônomos. no plano da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres; Ainda como
categoria diferenciada: Os empregados nas empresas de transportes de
inflamáveis, cargas líquidas gasosas, tóxicas e perigosas e das Empresas de transportes de produtos químicos e de derivados de petróleo. Definidos na forma do quadro anexo do artigo 577 da CLT. 3)
- Inclusão dos Municípios: Deodápolis, Angélica, Ivinhema, Taquarussu, Batayporã e Anaurilândia, todos no Estado do Mato Grosso do
Sul. Na data supra designada, não havendo número legal de trabalhadores para a instalação da Assembléia em primeira convocação,
a mesma será realizada, no mesmo dia e local, 01 (uma) hora após (as
10h00min) em segunda convocação, com qualquer numero de trabalhadores presentes, com validade plena de todos os atos discutidos
e aprovados pelos trabalhadores presentes na Assembléia.
Nova Andradina - MS, 5 de setembro de 2011.
ALMIR ROBERTO DOS SANTOS
Presidente do Sindicato

TRIVOR PARTICIPAÇÕES S/A
NIRE JCDF 53 3 0001095 1
CNPJ/MF 07.569.901/0001-48

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTAS
REALIZADAS EM 10 DE AGOSTO DE 2011
1. Data/Horário/Local: Aos dez dias de agosto de 2011, às 10
horas, na sede social, situada no SRTV Sul, Quadra 701, Edifício
Centro Empresarial Brasília, Bloco B, Sala 624, Asa Sul, CEP 70340907, Brasília (DF). 2. Presença/Convocação: Dispensados Editais e
Avisos por termos do artigo 124, pa¬rágrafo 4°, da Lei 6.404/76, pela
presença de 100% dos acionistas competentes do Capital Social. 3.
Mesa Diretiva: Eduardo Queiroz Alves (Presidente) e Eduardo Constantino Alves (Secretário). 4. Deliberações: 4.1 . Na Pauta Ordinária
4.1.1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício so¬cial de
2010, publicadas na página 167 do Diário Oficial da União n° 148,
seção 3, do dia 03 de agosto de 2011 e no Jornal Valor Econômico
Centro Oeste, Caderno Legislação Tributos, página E2, do dia 02 de
agosto de 2011, e deliberar pela retenção dos lucros apurados, não
sendo destinados divi¬dendos, ficando os Lucros Retidos. 4.1.2. Rerratifica a escolha dos peritos para avaliação da Fazenda Santa Maria,
Matr.2.242, RI de Itarumã (GO), nas pessoas jurídicas Enterprise
Auditores Indepen¬dentes S/C, e J. Torres Consultoria Patrimonial
Ltda., bem como aprovar o LAUDO por eles emitidos em
10/08/2011, que gerou uma RESERVA DE REAVALIAÇÃO registrada na contabilidade de agosto de 2011 no valor de R$ 1.575.000,00
(um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil reais), legitimando esses
lançamentos. 4.2 . Na Pauta Extraordinária: 4.2.1. Rerratificar os atos
da PAUTA ORDINÁRIA porquanto tomados fora dos prazos legais,
legitimando-os para todos os fins de direito; 4.2.2. Deixar de eleger o
CONSELHO FISCAL que segue sendo de funcionamento não permanente. 4.2.3. Autorizar a diretoria a transferir por aporte de capital,
a Fazenda Santa Maria, R15 Matr.2.242, Livro n°.2, RI de Itarumã
(GO) no valor total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para
a sociedade Cale, Eletri¬cidade, Construções e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.493.307/0001-34, recebendo desta
5.000.000 (cinco milhões) de quotas sociais de R$ 1,00 (um real)
cada. 5.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou a presente
ATA, que lida e aprovada, foi por todos assinada. Ass.: Eduar¬do
Queiroz Alves e Eduardo Constantino Alves. Visto do Advogado:
Cristiano de Freitas Fernan¬des OAB/DF 13455. Esta ATA é cópia
fiel da transcrita em livro próprio. JCDF Certifico o Registro em
16/08/2011 sob n°. 20110640780 - Luiz Fernando P. de Figueiredo Secretário Geral. EDUARDO QUEIROZ ALVES. Presidente.
EDUARDO CONSTANTINO ALVES. Secretário
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ/MF 44.584.019/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2011
Processo n o- 1/2011
A Santa Casa de Misericórdia de Avaré faz saber que se acha
aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial n o- 1/2011 Processo nº 01/2011, do tipo menor preço global, que visa à aquisição de
01 aparelho de RX-Fixo Analógico com Mesa Telecomandada, conforme anexo I do edital. Encerramento (entrega dos envelopes) será
no dia 21/09/2011, das 09h00min. às 09h30min. Data de abertura da
sessão pública do pregão: 21/09/2011, a partir das 09h30min. O
Edital estará disponível na Santa Casa de Misericórdia de Avaré, sito
à Rua Paraíba, nº 1003, Centro de Avaré SP, no horário das 08:00 às
17:00 h e no site: santacasaavare.com.br, maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (14) 37119100, ramais 123 e 258.
MARCIO DE SOUZA CAMPOS
Pregoeiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE LAVRAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE LAVRAS, sede e foro à R. Juscelino
Kubitschek, 666 - Centro - 37200-000 - Lavras/MG, convoca todos
os membros integrantes de sua categoria profissional, dos motoristas
e condutores de veículos em transportes rodoviários; transportes urbanos; transportes vias rurais e vias públicas; transportes em áreas
internas e externas; assim como dos trabalhadores que laboram com
vínculo empregatício de formas avulsas ou temporárias e tenham
subordinação hierárquica na base territorial abaixo mencionada, compreendidos dentre estes aqueles relacionados e integrante do 2º Grupo
do Plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, quais sejam, trabalhadores de empresas de transportes de passageiros; transportes de fretamentos; transportes de turismos; transporte escolar; transportes de cargas sólidas; transportes
de cargas líquidas, em garrafas, tambores e tanques; transportes terceirizados; transportes de produtos perecíveis; transportes de produtos
agrícolas, pecuários, florestais, sucoalcoleiros; transportes de produtos
gasosos, explosivos, inflamáveis, corrosivos; transportes de produtos
industrializados, confecções, artefatos de couros, alimentos; transportes de cargas próprias; transportes documentos bancários e valores;
transportes de minérios brutos e industrializados; transportes em empresas de asseios, conservações, coletas de lixos urbanos, hospitalares
e industriais; transportes em logísticas e multimodais; transportes na
construção pesada, civil e do mobiliário; operadores de máquinas
móveis, equipamentos leves e pesados cuja atividade profissional para
locomoção seja exigida CNH - Carteira Nacional de Habilitação;
motoristas, motociclistas, condutores e ajudantes de motoristas empregados de empresas de quaisquer atividades econômicas; movimentadores de mercadorias transportadas, das cidades de Lavras,
Bom Sucesso, Campo Belo, Cana Verde, Carmo da Cachoeira, Coqueiral, Ijací, Ingaí, Itumirim, Itutinga, Luminárias, Nepomuceno,
Perdões, Santo Antônio do Amparo, Santana do Jacaré, São Francisco
de Paula, Ribeirão Vermelho. para participarem de uma Assembléia
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 21/09/2011, na sede
do Sindicato no endereço acima às 15:00 h, para tratarem da seguinte
ordem do dia: A) Leitura do Edital de Convocação. B) Extensão de
base para as cidades Itumirim - Ingaí - Itutinga - Bom Sucesso Carmo da Cachoeira - Coqueiral - Santo Antônio do Amparo - Santana do Jacaré - São Francisco de Paula - Ribeirão Vermelho. C)
Aprovação da nova nomenclatura da entidade para: Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Urbanos, Vias Internas e
Públicas de Lavras e Região. D) Outros Assuntos com relação as
Alterações Estatutárias. Não havendo quorum na primeira convocação, fica estipulada nova Assembléia 1(uma) hora após e as decisões dos presentes prevalecerão para todos os fins e efeitos.
Lavras, 2 de setembro de 2011.
GERALDO DE MELO FERREIRA
Presidente do sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE JATOBÁ-MA
RETIFICAÇÃO
No Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária,
publicado no DOU nº 169, de 1º-9-2011, Seção 3, página 157, no
título, leia-se: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Jatobá-MA.
(p/Coejo)
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