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SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - ASSECOR SINDICAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÕES - ASSECOR SINDICAL

O Sindicato Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento
- Assecor Sindical, nos termos de seu Estatuto, convoca os filiados habilitados ao voto para
a ASSEMBLEIA GERAL de eleições para todos os cargos da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal para o biênio 2023/2024, a realizar-se no dia 17/11/2022, na sede da
Assecor Sindical presencialmente, via sistema eletrônico pela internet e com opção de voto
via postal para os aposentados. A solicitação de registro de chapa (formulário disponível
em www.assecor.org.br) deverá ser entregue na sede da entidade, situada no SEPN,
Quadra 509, Bloco D, Edifício ISIS, Sala 114 - Asa Norte, Brasília- DF e CEP: 70.750-504, até
às 18h do dia 06/10/2022 ou no mesmo prazo à ser enviado para o e-mail:
gerencia@assecor.org.br. A votação presencial ocorrerá na sede da Assecor Sindical no
endereço: SEPN Qd.509 Ed. Isis 1.º Andar Sala 114 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP. 70750-
504. A votação via internet será realizada via sistema eletrônico disponível no site
www.assecor.org.br . O filiado aposentado poderá optar por votar via postal. A votação
será aberta pela Comissão Eleitoral às 8h30 e fechada às 20h do dia 17/11/2022. O limite
para recebimento de votos via postal será até as 19h do dia da eleição. O processo
eleitoral é detalhado no Regimento Eleitoral e nas eventuais Resoluções que regrará o
pleito deste ano, ambos publicados em www.assecor.org.br.

Brasília/DF, 9 de setembro de 2022
MÁRCIO GIMENE

Presidente da Assecor Sindical

SINDICATO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E
AQUICULTORES DO MUNICÍPIO DE ARARI MA(SINDPPAA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos Pescadores Profissionais Artesanais e Aquicultores do Município
de Arari/MA, CNPJ nº 08.571.984/0001-72, por sua Presidente, Ana Paula Maciel Neves,
convoca todos os seus filiados, bem como todos os membros da categoria profissional dos
trabalhadores(as) em pesca, criação de peixes artesanais e os tecelões artesanais de
materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), e trabalhadores(as) na
pesca compreendendo os que exercem atividades como assalariados , permanentes ou
eventuais, na pesca e aquicultura, independentemente da natureza do órgão empregador,
bem como pescadores(as) e criadores(as) de peixes artesanais que exerçam a atividade
econômica objeto de classe, individual, em parceria ou em regime de economia familiar,
assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, executado em condições de
mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de
Arari no Estado do Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 17 de Setembro de 2022, na própria Sede da Entidade, com endereço na
BR 222, Bairro Aeroporto, nº A1, Arari/MA, Cep. 65480-000, com início às 09:00 horas, em
primeira convocação e em segunda convocação as 9:30 horas, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1 - Ratificação da Fundação do Sindicato dos Pescadores Profissionais
Artesanais e Aquicultores do Município de Arari/MA, CNPJ nº 08.571.984/0001-72 para
representação da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação de peixes
artesanais e os tecelões artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais,
aquicultores(as), e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades
como assalariados , permanentes ou eventuais, na pesca e aquicultura,
independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as) e
criadores(as) de peixes artesanais que exerçam a atividade econômica objeto de classe,
individual, em parceria ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho
dos membros da mesma família, executado em condições de mutua dependência e
colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de Arari no Estado do
Maranhão; 2 - Ratificação da Diretoria Eleita

Arari/MA, 26 de agosto de 2022.
ANA PAULA MACIEL NEVES

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
AGRICULTORAS FAMILIARES DE PANELAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Panelas/PE, entidade sindical
de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o nº 05.621.350/0001-99, com Registro Sindical nº
193.373/63, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com Endereço na Av. Dom
Moura, Nº 16, Bairro: Centro, CEP: 55470-000, Panelas/PE, convoca a categoria
Profissional, dos Trabalhadores Rurais do Plano da CONTAG, compreendida pelos
trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados, agricultores e
agricultoras familiares de Panelas, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada no dia 05 de outubro de 2022, às 08:00 (oito horas) em primeira convocação
e às 09:00 (nove horas) em segunda e última convocação, no endereço acima citado,
observando o quórum do Estatuto Social e atendendo a Portaria 671/2021 do Ministério
do Trabalho e Previdência, para discutir e deliberar a seguinte "ordem do dia": 1) Ratificar
a alteração do Estatuto Social realizada na Assembleia do dia 10 de março de 2022, quanto
à categoria profissional representada passando a mesma a ser definida como: Categoria
profissional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, ativos e
aposentados, proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural,
individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei
1166/1971, em área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais, no município de Panelas;
2) Outras alterações estatutárias. Panelas/PE, 05 de setembro de 2022. Presidente do
Sindicato: Saulo João dos Santos, brasileiro, casado, agricultor familiar, RG nº: 5.541.879,
SDS-PE, CPF: 026.756.004-40, NIT: 16890679521, Endereço: sítio Lagoa Nova, S/N, Zona
Rural, Panelas/PE.

Panelas/PE, 5 de setembro de 2022
SAULO JOÃO DOS SANTOS

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE JACAREI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Sindicato dos Transportadores de Veículos Automotores de
Jacareí, representante da categoria econômica dos transportadores rodoviários autônomos
de veículos, e empresas de transporte rodoviário de veículos automotores, com base
territorial no Município de Jacareí, Estado de São Paulo, CONVOCA todos os membros da
categoria econômica dos transportadores rodoviários autônomos de veículos, e empresas
de transporte rodoviário de veículos automotores na base territorial de Jacareí, São José
dos Campos, Caçapava, Taubaté e São Sebastião, para participar da Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se na Avenida Almeida Júnior, nº 66, Bairro Villa Branca, Município de
Jacareí, Estado de São Paulo, CEP 12301-572, na data de 06 de outubro de 2022, em
primeira convocação às 10:30 horas, ou, em segunda às 11:30 horas, para deliberar, com

qualquer número de presentes, nos termos do Estatuto vigente, sobre a seguinte Ordem
do Dia:

1) Debate e aprovação da Reforma Estatutária de extensão da base territorial
aos seguintes municípios no Estado de São Paulo: São José dos Campos, Caçapava, Taubaté
e São Sebastião;

2) Caso aprovada a extensão da base territorial, alteração da denominação da
entidade sindical. Endereço para correspondência: Avenida Almeida Júnior, nº 66, Bairro
Villa Branca, Município de Jacareí, Estado de São Paulo, CEP 12301-572.

Jacareí - SP, 8 de setembro 2022.
JÚLIO CESAR PEREIRA DA ROSA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Transportadores de Veículos Automotores de
Jacareí, representante da categoria econômica dos transportadores rodoviários autônomos
de veículos, e empresas de transporte rodoviário de veículos automotores, com base
territorial no Município de Jacareí, Estado de São Paulo, CONVOCA todos os seus
associados, para participar da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Avenida Almeida
Júnior, nº 66, Bairro Villa Branca, Município de Jacareí, Estado de São Paulo, CEP 12301-
572, na data de 06 de outubro de 2022, em primeira convocação às 09:00 horas, ou, em
segunda às 10:00 horas, para deliberar, na forma estatutária, sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1) Prestação de contas do exercício de 2021. Endereço para correspondência: Avenida
Almeida Júnior, nº 66, Bairro Villa Branca, Município de Jacareí, Estado de São Paulo, CEP
12301-572.

Jacareí - SP, 8 de setembro 2022.
JÚLIO CESAR PEREIRA DA ROSA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE GERAÇÃO,
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E NAS

EMPRESAS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE USINAS, LINHAS
DE TRANSMISSÃO, SUBESTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA DE MANHUAÇU/MG - SINDIELETRICITÁRIOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE RERRATIFICAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Eletricitários de Manhuaçu e Região -
SINDIELETRICITÁRIOS-MG, CNPJ 31.262.922/0001-09, tendo em vista o processamento do
registro junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, convoca a categoria profissional dos
trabalhadores nas Indústrias de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica que
exercem suas atividades nos Municípios de Manhuaçu, Manhumirim, Durandé, Simonésia,
Matipó, Santa Margarida, São João de Manhuaçu e Caputira, no Estado de Minas Gerais,
para uma Assembleia Geral de Re-Ratificação da Fundação do Sindicato, a se realizar no
seguinte local: Rua Antônio Welerson, nº 54, sala 203, bairro Santo Antônio,
Manhuaçu/MG, no dia 05/10/2022, às 07:00 horas em 1ª convocação com quórum de 50%
da categoria e, não havendo quórum, às 08:00 horas em 2ª convocação, com qualquer
número de presenças para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A) Votar e aprovar, ou
não, a RATIFICAÇÃO dos atos de Fundação do Sindicato, deliberados em Assembleia
realizada em 20/04/2018, de acordo com edital publicado no DOU em 21/03/2018, edição
55, seção 3, pág. 157 e no Jornal O Tempo de 21/03/2018; B) RETIFICAR os atos
concernentes às categorias representadas, para alterar o Parágrafo 1º do Art. 1º, que passa
a ter a seguinte redação: "O Sindicato representa os Trabalhadores nas Indústrias de
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, em suas diversas fontes"; C)
RETIFICAR os atos relativos à base territorial ali fixada, por constar erroneamente o distrito
de Realeza como Município, alterando a Art. 2º do estatuto, que passa a ter a seguinte
redação: "A base territorial do Sindicato compreende os municípios de Manhuaçu,
Manhumirim, Durandé, Simonésia, Matipó, Santa Margarida, São João de Manhuaçu e
Caputira, Estado de Minas Gerais"; D) Aprovadas as propostas anteriores, votar e aprovar
a alteração dos Artigos 1º e 2º do Estatuto, fazendo constar as alterações. Devido à
necessidade de distanciamento social por causa da pandemia de Coronavírus, a Assembleia
se encerrará às 18:00 horas, para que os interessados possam comparecer e votar sem
aglomeração.

Manhuaçu, 9 de setembro de 2022.
ANTÔNIO GOMES OLIVEIRA - CPF 069.287.976-57

SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU LTDA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

O Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIVINCI mantido pela SOCIEDADE
EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU LTDA. inscrito no CNPJ sob o nº 03.819.722/0001-60,
para fins de cumprimento ao disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095 de 25 de
Outubro de 2018 informa que foram registrados 1 diplomas entre o período de
01/08/2022 até 01/08/2022 nos seguintes livros de registro e sequência numérica: A-005
nº 133 - registro nº 933.

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até trinta dias, no
endereço https://portal.uniasselvi.com.br.

Guaramirim, 18 de agosto de 2022.
MÁRIO SÉRGIO PEIXER FILHO

Reitor

SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Mantenedora: Sociedade Porvir Científico; CNPJ 92.741.990/0001-37.
Mantida: Faculdade La Salle Manaus.

Atendendo o art. 21º da Portaria MEC nº 1095/2018, informamos que foram
registrados 108 (cento e oito) diplomas no dia 29/07/2022, no livro GRAD07.1: nº 01 a 108.
A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada no endereço:
https://www.unilasalle.edu.br/faculdade/manaus/mais/tudo-para-o-diplomado.

Em 31 de agosto de 2022.
JACKSON LUIZ NUNES BENTES

Diretor da Faculdade

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA MÉDIA SOROCABANA - UMMES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022
Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, depois

de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na
Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer jurídico, observadas as recomendações,
RATIFICO, ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto do presente procedimento qual seja: "A
presente seleção tem por objeto CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS
LUCRATIVOS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, em consonância
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