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Nº 193, quinta-feira, 8 de outubro de 2009

com o auxílio eventual de terceiros, individualmente ou em regime de
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, exercido em condições de mútua dependência e colaboração; b) os familiares do trabalhador rural, como definido na letra
a, desde que com ele trabalhem em regime de economia familiar; c)
o empregado rural dos municípios de Santo Augusto e São Valério do
Sul para Assembléia Geral Extraordinária, para RATIFICAR a Alteração Estatutária de extensão de base territorial da entidade, a ser
realizada às 9:20 horas do dia 24 de outubro de 2009, nas dependências do Salão da Comunidade de Ponte Seca - interior do
Município de Santo Augusto - RS.

no Comércio de Bens e de Serviços do Norte e do Nordeste; 6 Proceder alterações no registro sindical junto a SERET-MET, CNESMTE; 7- Outros assuntos de interesses da categoria profissional.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI/DN
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 62/2009
A Comissão Permanente de Licitação do SENAI, conforme
prerrogativa assegurada pelo art. 40 dos Regulamentos de Licitações
e Contratos do SENAI, comunica que a Licitação foi REVOGADA.
O Objeto trata da contratação de empresa especializada para o fornecimento de 8(oito) kITS de RFID (Identificação por rádio frequencia), referido kit é composto de: Leitor UHF, Impressora térmica
RFID e Coletor RFID portátil.

Santo Augusto, 7 de outubro de 2009.
VANDERLEI RIBEIRO FRAGOSO
Presidente do Sindicato

CARLOS ROBERTO MIGUEL
Coordenador da Comissão

SINDICATO NACIONAL DOS COMERCIANTES
AMBULANTES DA ECONOMIA INFORMALSINACAI
CNPJ 0062179/0001-42
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A COMISSÃO DIRETORA PROVISÓRIA PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO NACIONAL DOS COMERCIANTES AMBULANTES DA ECONOMIA INFORMAL, por seu presidente que
ora subscreve, CONVOCA todos os associados e aqueles pertencentes à Categoria dos Comerciantes Ambulantes da Economia Informal do Estado do Rio de Janeiro, para Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 30/10/2009, às 18:00h, na Av. Prof.
Avelino Xanxão, nº 56, sala 104, Centro, Queimados - RJ, para
eleição da nova Diretoria e Reforma do Estatuto Social.
Queimados, 7 de outubro de 2009.
MARCELO ROCHA DE LIMA
Presidente da Comissão

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES
FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CNPJ - 03.658.820/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONGRESSO ORDINÁRIO ELEITORAL
A Direção Nacional, nos termos estatutários, convoca o Congresso Ordinário Eleitoral do SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, a realizar-se na cidade de Brasília-DF, no período de 19 a 22 de novembro
de 2009, cujo Tema Central é: "QUE EDUCAÇÃO QUEREMOS PARA A REDE FEDERAL DE ENSINO?" com vistas à realização de: I.
Eleições para a Direção Nacional e Conselho Fiscal do SINASEFE Biênio 2009/2011; II. Reorganização do Movimento Sindical; III. Lançamento da Revista Comemorativa dos 20 anos; IV. Apresentação,
Análise e Parecer do Conselho Fiscal; V. A Educação que queremos
para Rede Federal de Ensino; VI. Punições da Comissão de Ética - 92ª
PLENA; VII. Carreira Única dos Servidores Federais da Educação.
Brasília, 7 de outubro de 2009.
RICARDO EUGÊNIO FERREIRA
Coordenador-Geral

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA
MUNICIPAL, AUTARQUIAS E EMPRESAS
MUNICIPAIS DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os Funcionários
da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Autarquias e Empresas
Municipais dos municípios de Espírito Santo do Pinhal e Santo Antonio do Jardim, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 20/10/2009, às 19:00 horas em 1ª convocação
(maioria absoluta), ou meia hora após com qualquer número de convocados presentes, à Rua Julio Prestes, 100, Vila Palmeiras, Espírito
Santo do Pinhal - SP, para deliberarem sobre reforma estatutária com
a devida adaptação ao código civil, e a extensão da base territorial
desta entidade para o município de Santo Antonio do Jardim.
Espírito Santo do Pinhal, 7 de outubro de 2009.
ELISABETE SPINELLI ZAMBELI
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
DE SANTO AUGUSTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N o- 3/2009
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ratificação da alteração estatutária de base territorial da entidade.
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Augusto convoca todos os membros da categoria dos trabalhadores rurais: a) o
produtor, proprietário ou não, que exerça atividade rural, ainda que

SINDISENA - SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NANUQUE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDISENA - Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Nanuque, no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto da entidade, CONVOCA a todos os servidores
Municipais para uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 20 de Outubro, às 17:00 h em primeira convocação ou às
17:30h em segunda convocação na sede da entidade, situada à Praça
João XXIII, n°. 04, Nanuque /MG para tratar dos seguintes temas: a)
Ratificação da Fundação do Sindicato; a) Revisão e Aprovação do
Estatuto SINDISENA; c) Outros Assuntos de Interesse dos Servidores.
Nanuque -MG, 30 de setembro de 2009.
FRANCISCO ROCHA FERNANDES FILHO

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DAS CIDADES DE PAULISTA, ABREU LIMA,
IGARASSÚ, ITAPISSUMA E ITAMARACÁ

Petrolina-PE, 6 de outubro de 2009.
DILMA GOMES DOS REIS
p/Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS RURAIS DE SANTANA
DO ARAGUAIA/PA
EDITAL CONVOCAÇÃO
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Santana do Araguaia/Pa com endereço na Av. Vinicius de Freitas, s/n
- Rodoviário, Santana do Araguaia- Pará, convoca todos os membros
da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais: os assalariados
e assalariadas rurais, permanentes ou eventuais que exerçam suas
atividades na agricultura, pecuária e extrativismo rural, e os pequenos
produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros,
arrendatários, agricultores e agricultoras que exerçam atividade em
regime de economia familiar, e os aposentados rurais do município de
Santana do Arag. - Pa, para participarem da assembléia Geral a ser
realizada às 10:30 horas do dia 19/10/09, na sede do Sindicato, para
tratar da seguinte ordem do dia: 1 - Alteração Estatutária de acordo
com o NCC.
Santana do Araguaia-PA, 21 de setembro de 2009
ADEVALDO A. MARTINHO
Presidente do Sindicato

SINTRAMIRIM - SINDICATO
DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO
DE MERCADORIAS E ARMAZENAGEM EM
GERAL DE MANHUMIRIM E REGIÃO
CGC: 04.539.103/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

O SINDICADO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DAS CIDADES DE PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSÚ,
ITAPISSUMA E ITAMARACÁ, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, CONVOCA os associados em dia com suas obrigações
estatutárias, bem como todos os demais membros da categoria dos
empregados e trabalhadores no comércio contratados pelo regime
celetista nos municípios Paulista, Abreu e Lima, Igarassú, Itapissuma
e Itamaracá, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária que
se realizará no dia 19/10/2009, em primeira convocação às 19:00 h,
com maioria dos membros da categoria, filiados ao sindicato e não
filiados representados pelo sindicato profissional, e em segunda e
última convocação às 20:00 h, com o número legal, no endereço sito
na rua 53, nº 40, 1º andar, Jardim Paulista Baixo, Paulista/PE, sede do
sindicato profissional, para deliberar a seguinte ORDEM DO DIA: 1
-Deliberar, analisar, discutir e aprovar a proposta de alteração do
estatuto social da entidade; 2 - Deliberar, analisar, discutir e aprovar
a alteração na denominação social do sindicato na forma prevista na
Portaria 186/2008 do MTE; 3 - Deliberar, analisar, discutir e aprovar
a manutenção da base territorial e de representação sindical; 4 Aprovar a autorização para solicitação de alterações junto a Receita
Federal do Brasil, ao MTE, cartórios de títulos e documentos e
demais assentamentos legais, se houver; 5 - Outros assuntos de interesses da categoria profissional.

Registro Nº. 641, No Livro "AN" 2 , em 05/07/2001
O Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Armazenagem em Geral de Manhumirim e Região -SINTRAMIRIM, por seu presidente convoca toda categoria PROFISSIONAL de trabalhadores na movimentação de mercadoria em geral.
Categoria diferenciada por força da portaria do Ministério do Trabalho nº. 3204 pertencente ao terceiro grupo do Plano Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio, assim entendido como trabalhadores avulsos de acordo com o decreto 611 de 22 de junho de
1992, com alteração do decreto 2172/97, com sua base territorial nas
cidades: Manhumirim (MG), Alto Jequitibá (MG), Alto Caparaó
(MG), Espera Feliz (MG), Carangola (MG), Divino de Carangola,
Martins Soares (MG), Durandé (MG), Lajinha (MG), encontram se
convocados todos trabalhadores avulso pertecente a base territorial a
comparecerem no município de Manhumirim (MG) para uma Assembléia Geral que se realizará ás 17horas em primeira convocação
ou as 17h30min em segunda convocação do dia 17 de outubro de
2009. Rua Roque Porcaro Junior, n°13 - Bairro Centro - Manhumirim/MG. Para tratar da seguinte ordem do dia: 1)Assembleia Geral
Ratificação da Fundação do Sindicato, conforme solicitação do MTE
perante a portaria n° 186. Processo 46000.011.481/2004.11. 2)Ratificação do Estatuto Social, incluindo a Base do Sindicato para melhor atender os trabalhadores e outros assuntos a discutir pela coordenação.

Paulista-PE, 6 de outubro de 2009
FÁBIO JOSÉ MAGALHÃES PORTO
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DE PETROLINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
PETROLINA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados em dia com suas obrigações estatutárias, bem
como todos os demais membros da categoria dos empregados e trabalhadores no comércio contratados pelo regime celetista em Petrolina, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que se
realizará no dia 19/10/2009, em primeira convocação às 10:00 h, com
maioria dos membros da categoria, filiados ao sindicato e não filiados
representados pelo sindicato profissional, e em segunda e última convocação às 11:00 h, com o número legal, no endereço sito na rua
Marechal Deodoro da Fonseca, nº 947, Centro, Petrolina/PE, sede do
sindicato profissional, para deliberar a seguinte ORDEM DO DIA: 1
-Deliberar, analisar, discutir e aprovar a proposta de alteração do
estatuto social da entidade; 2 - Deliberar, analisar, discutir e aprovar
a alteração na denominação social do sindicato na forma prevista na
Portaria 186/2008 do MTE; 3 - Deliberar, analisar, discutir e aprovar
a manutenção da base territorial e de representação sindical; 4 Aprovar a autorização para solicitação de alterações junto a Receita
Federal do Brasil, ao MTE, cartórios de títulos e documentos e
demais assentamentos legais, se houver; 5 - Deliberar, analisar, discutir e aprovar a filiação do sindicato à Federação dos Empregados

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032009100800170

Manhumirim, 7 deoutubro de 2009.
JOSE LUIZ DA SILVA
Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO,
DE BLUMENAU-SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O sindicato em epígrafe, com sede na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina e base territorial municipal e, foro na cidade
de Blumenau, convoca todos os trabalhadores, sindicalizados ou não,
da cidade de Blumenau e integrantes da categoria profissional dos
trabalhadores nas indústrias de assessórios do vestuário, artefatos de
couro não classificados, de artigos do vestuário produzidos em malharias (tricotagem) não classificados, de calçados de couro, de confecções de roupas intimas, de bordados, de embalagem, de blusas
camisas e semelhantes, de malas, de bolsas, valises e outros artefatos
para viagem, de qualquer material, de meias, de roupas profissionais
e de tênis de qualquer material, de tamancos, de saltos de formas de
pau, oficiais alfaiates, costureiros, de guarda-chuvas e bengalas, de
luvas, de pentes, de chapéu de senhoras, material de segurança e
proteção ao trabalho, de curtimento de couros e peles, para comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no
dia 23 (vinte e três) de outubro de 2.009 (dois mil e nove), às 18h
(dezoito horas), em primeira convocação, tendo por local a sede
social do Sindicato, sito na Rua Eng. Paul Werner 1475, Itoupava
Seca, nesta cidade de Blumenau, neste Estado de Santa Catarina, para
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