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A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas, com a
presença da maioria das empresas associadas e, em segunda convocação, com qualquer
número, trinta minutos depois, não exigindo a lei quórum especial.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE-CURITIBA PR
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 16/2020

São Paulo-SP, 20 de outubro de 2020.
EDGAR LUIZ DO NASCIMENTO
Presidente do Sindicato

O SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE torna público a adjudicação e
homologação da concorrência nº 00016/2020, cujo objeto é selecionar e contratar empresa
especializada para aquisição de Equipamento Odontológico - Compressor de Ar para
atender a Unidade B - Nº 13 - Curitiba/PR, em favor da empresa VIVIANE CRESTAN DE
OLIVEIRA - EPP, CNPJ: 08.402.260/0001-03, no valor de R$ 27.518,00, no dia
05/10/2020.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS
DA ZONA ARARAQUARENSE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2020

O Diretor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
da Zona Araraquarense, no uso das atribuições que lhe são concedidas pelos Estatutos
Sociais e pela Legislação Sindical vigente, convoca os associados quites com os cofres da
entidade e em condições de votarem, para participarem da Assembléia Geral Ordinária a
ser realizada dia 29 de Outubro de 2.020, primeira convocação as 09:30 horas na cidade de
Araraquara-SP, na Sub-sede do Sindicato dos Ferroviários Av. Barroso nº 256 Centro, antiga
sede da Associação Socorro Mutuo. ORDEM DO DIA: 1. Leitura do Parecer do Conselho
Fiscal, sobre a Previsão Orçamentária para o ano de 2.021. 2. Leitura, discussão e votação
da Previsão Orçamentária para o ano de 2021. 3. Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da
Assembléia.
Não havendo em primeira convocação número legal de associados para a
instalação da Assembléia, os trabalhos serão iniciados meia hora após, ou seja, às 10:00
horas do mesmo dia e local, ocasião em que os temas serão discutidos, deliberados e
votados com qualquer número de associados presentes.

O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará
concorrência para Contratação de Empresa Especializada de Monitoramento Eletrônico,
para atender a Unidade situada na Rua Salvador Ferrante, 1440 - Boqueirão - Curitiba/PR
- CEP: 81.670-390. O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação
e a proposta comercial será no dia 10/11/2020, às 09h30. Para retirada do edital e acesso
às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade das 09h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00 ou solicitar via e-mail: licitacao.b013@sestsenat.org.br.
MARIA LUIZA PEDROSO
Presidente da Comissão

SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS

São José do Rio Preto-SP, 20 de Outubro de 2020.
OSVALDO PINTO

Pelo presente edital, faço saber que no dia 27 de novembro de 2020, no
período das 09h:00 as 16h:00 horas, na sede do Sindicato das Entidades Culturais,
Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Rio Grande do
Sul - SECRASO-RS, Av. Ipiranga, nº. 550 - bairro Menino Deus, CNPJ: 93.013.670/0001-23,
nesta Capital e, nas Delegacias de: a) Carazinho - Rua Presidente Vargas, nº. 40 - sala nº
201; b) Pelotas - Rua Zola Amaro, nº. 318; c) Caxias do Sul - Rua Daltro Filho, nº. 2.277,
será realizada eleições para composição da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato das
Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação
Profissional do Estado do Rio Grande do Sul - SECRASO-RS que será responsável pela
condução dos destinos da entidade no próximo mandato eletivo (quadrienal) a iniciar-se
em 01 de janeiro de 2021, devendo os votantes entregar no ato do voto, cópia do contrato
social ou ata de posse no caso de estatutários, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias
para registro de chapas, contados da data de publicação deste Edital, nos termos do
Regulamento Eleitoral que está disponível na secretaria da entidade.
O requerimento acompanhado de todos os documentos conforme Regulamento
deverá ser dirigido a Presidente da entidade assinado pelo candidato que encabeça a
chapa ou por três de seus integrantes devendo ser protocolado na secretaria do Sindicato
que funcionará para tal, das 09h:00 as 12h:00 e das 13h:30min. às 17:00 horas, sendo o
prazo para impugnação de chapas, de 05 (cinco) dias após a publicação na sede do
Sindicato, das chapas inscritas.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Araraquarense, no uso das atribuições que lhe são concedidas pelo Estatuto e pela
legislação Sindical vigente, CONVOCA todos os Associados quites com os cofres da
Entidade, e em condições de votarem, a participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada, no dia 29 de Outubro de 2.020 primeira convocação 07:30 hs na cidade de
Araraquara- SP na Sub-sede do Sindicato Av Barroso nº 256 Centro, antiga sede da
Associação Socorro Mutuo. Ordem do Dia: 1. Leitura do parecer do CONSELHO FISCAL. 2.
Leitura, Discussão e Aprovação do fechamento do Movimento Financeiro do Exercício de
2019. 3. Leitura, Discussão e Aprovação da presente Ata da Assembleia. Não havendo em
primeira convocação número legal para instalação da Assembleia, os trabalhos serão
iniciados, meia hora após, às 08:00 hs em segunda convocação, no mesmo local com
qualquer numero de Associados presentes, sendo que as deliberações tomadas terão plena
validade, para todos os fins de direito.
São José do Rio Preto-SP, 20 de Outubro de 2020.
OSVALDO PINTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS E
BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS DE SANTOS, LITORAIS NORTE,
SUL E VALE DO RIBEIRA

Porto Alegre-RS, 20 de outubro de 2020.
LOIVA THERSINHA NUNES DE OLIVEIRA
Presidente do Sindicato

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS AEROVIÁRIAS

EDITAL
ADIAMENTO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas e
Beneficiamento de Minérios de Santos, Litorais Norte, Sul e Vale do Ribeira - SINDEXT,
considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de
11/03/2020, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19); considerando a Lei Federal
nº 13.979/2020 e o Decreto da Presidência da República nº 10.282, de 20/03/2020, que
definem os serviços públicos e as atividades essenciais, e ainda as normativas e orientações
do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais medidas
sanitárias que priorizam a vida e a segurança das pessoas e que proíbem a realização de
eventos ou reuniões que concentrem pessoas em um mesmo espaço; considerando que as
reuniões presenciais são imprescindíveis para a realização da Assembléia estatutária para a
formação da Comissão Eleitoral, bem como a realização de todo o pleito eleitoral;
considerando a consulta realizada na base em que 95% dos associados consultados
entenderam por prorrogar os prazos para a realização do pleito eleitoral; conforme a Lei
Nº 14.030 de 28 de julho de 2020, Artigo 7º , Parágrafo Único, Inciso I, e Seguindo no
estatuto da Entidade o Artigo 10 Alínea "a"- a diretoria deve cuidar do bem estar dos
associados e Alínea "f", o Artigo 39 - que trata do quorum que não poderá ser alcançado
por motivo da pandemia, os artigos 71 e 72 - que impossibilita outra forma de pleito,
resolve, pelo presente EDITAL, COMUNICAR O ADIAMENTO DA CONVOCAÇÃO DO
PROCESSO ELEITORAL, PARA RENOVAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E
DELEGADOS AO CONSELHO DE REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS DE SANTOS, LITORAIS NORTE,
SUL E VALE DO RIBEIRA - SINDEXT, com término do mandato em 22/12/2020 a ser
realizado em JUNHO/2021, se antes não houver sido restabelecidas as condições de
normalidade para a realização do pleito, sob os prismas jurídico e social, considerando as
determinações e orientações do poder público e das autoridades de saúde, pico de
contágio, evolução da epidemia, entre outros fatores que autorizem a deflagração do
processo.
Desde já, manifestar que os atos e procedimentos cabíveis à espécie serão
realizados pela Diretoria Executiva.

O Diretor-Presidente do SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS AEROVIÁRIAS SNEA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53 do Estatuto Social, convoca os
associados efetivos do Sindicato para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA relacionada a seguir, a realizar-se na sede do SNEA, na Avenida
Ibirapuera, 2332 - Torre 1 - Conj. 22 - Moema, na Cidade e Estado de São Paulo, no dia 26
de outubro de 2020, às 10:00h (dez horas) em primeira convocação ou, se não houver
número para instalação, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), em segunda e última
convocação, para apreciar e deliberar sobre as seguintes ORDENS DO DIA: 1 - Dar
conhecimento às empresas das pautas de reivindicação apresentadas pelos sindicatos
representantes das categorias profissionais, visando a celebração de Convenções Coletivas;
2 - Fixar as bases de conciliação e de eventuais propostas e contrapropostas a serem
formuladas; 3 - Autorizar o SNEA a firmar Convenção Coletiva de Trabalho; 4 - Autorizar o
SNEA a instaurar dissídios coletivos, e outras medidas judiciais em caso de greve ou
paralisação dos trabalhadores, ou em virtude de outras questões decorrentes da
negociação de data base, manifestar a discordância da interposição de dissídio coletivo
pelos sindicatos profissionais na ausência de comum acordo, contestar os dissídios que
possam ser instaurados por estas categorias, negociar acordos em sede de dissídio coletivo,
assim como adotar quaisquer medidas judiciais que se fizerem necessárias.
São Paulo-SP, 20 de outubro de 2020
RONALDO BENTO TRAD
Diretor-Presidente

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de
Transporte Aéreo- SINEATA, com sede na Avenida Angélica, nº 2466, conjunto 231, São
Paulo - SP - 01227-000, devidamente representado por seu Presidente, CONVOCA através
do presente edital empresas Associadas com direito a voto, quites com as suas obrigações
estatutárias, e empresas não-associadas, a nível nacional, para participarem da Assembleia
Geral Ordinária, que será realizada no dia 29 de outubro de 2020, às 9:00 horas na sede
da entidade, destinada a atenderem os fins especificados nos artigos 612 e 859 da CLT,
para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Balanço e avaliação das Negociações
Sindicais conduzidas pelo Sineata em 2020; b) Análise das pautas de reivindicações até
então apresentada pelos sindicatos laborais para a Campanha Salarial de 2021, com
discussão e deliberação das reivindicações dos trabalhadores; c) Aprovação, discussão e
deliberação das reivindicações patronais para a Campanha Salarial de 2021; d) Deliberação
acerca da manutenção da contribuição assistencial patronal constante na Convenção
Coletiva de Trabalho, atinente à categoria econômica das Empresas de Serviços Auxiliares
ao Transporte Aéreo, conforme dispõe o artigo 32 inciso I do Estatuto Social, com vistas à
manutenção regular do Sineata; e) Outorga de poderes para a celebração de Convenção
Coletiva de Trabalho e/ou Acordo Judicial com as categorias profissionais do segmento de
serviços auxiliares do transporte aéreo, inclusive para instaurar dissídio coletivo, ou propor
as medidas judiciais cabíveis, abrangendo, também, as hipóteses das normas legais que
regulam os movimentos de greve; f) Aprovação da Ata do Parecer do Conselho Fiscal,
sobre as movimentações contábeis e financeiras de Janeiro a Dezembro de 2019.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020102100135

Nº 202, quarta-feira, 21 de outubro de 2020

Santos-SP, 20 de Outubro 2020.
AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA
Diretor - Presidente

SISTEMA FIERGS
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI-RS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº PE001512020DR
O SESI/RS, torna público para os interessados, o seguintes processos: Pregão Nº
PE001512020DR Objeto: FORNECIMENTO PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O SESI E SENAI.
Data e hora de encerramento propostas: 29/10/2020 às 09h 00min.
O
Edital
e
demais
informações,
estão
disponíveis
no
site:
http://compras.sistemafiergs.org.br/
Porto Alegre-RS, 20 de Outubro 2020.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

135

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

