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OS EDITAIS DE PROTESTO MUDARAM:

CNPJ: 87.547.170/0001-79 NIRE: 43300001431. Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Ata Nº
130. I) Local, Data e Hora: Na sede social da companhia, na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento
Gonçalves (RS), no dia 15 de abril de 2019, às 18:00 horas. II) Presenças: Compareceram acionistas representando
90,05% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença de
Acionistas. III) Mesa: Escolhidos João farina Neto e Jaime Luiz Prux Junior, Presidente e Secretário, respectivamente.
IV) Publicações: Os anúncios de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul nas
edições dos dias 02, 03 e 04 de abril de 2019 nas páginas 10, 9 e 9 respectivamente e no Jornal do Comércio, nas
edições dos dias 02, 03 e 04 de abril de 2019 nas páginas 2, 7 e 2 respectivamente.V)DeliberaçõesporUnanimidade:
(1) Em Regime Ordinário: (a) Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º
da Lei 6404/76. (b) Foram aprovadas as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2018, com a abstenção dos impedidos. (c) Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício
como consta das demonstrações financeiras publicadas no Jornal do Comércio na edição de 14 de março de 2019 nas
páginas 3, 4 e 5 e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul na edição do dia 14 demarço de 2019 nas páginas 11,
12, 13. (d) Aprovaram o pagamento dos juros sobre o capital conforme consta das demonstrações publicadas na data
mencionada no item anterior a serem pagos sem atualizaçãomonetária até o dia 30 demaio de 2019. (e)Prorrogado os
mandatos dos atuais Diretores eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26 de abril de 2018, o prazo do
mandato será de 26 de abril de 2019 até o dia 30 de junho de 2019; Eleitos para membros da Diretoria, pelo prazo de
gestão de 10 (dez) meses, de 01 de julho de 2019 até 30 de abril de 2020, os senhores:Sr. PAULOFARINA, escolhido
para Diretor Presidente, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 237.926.710-34, Carteira de Identidade nº 301786002,
expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP
95700-834; Sr. JOÃO FARINA NETO, escolhido para Diretor da Divisão Madeira, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, CPF nº 200.923.260-72, Carteira de Identidade nº 7003491995, expedida pela SSP/RS, domiciliado na
Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834;VIRGÍNIA JAQUELINE FARINA,
para o cargo de Diretora Administrativa, brasileira, analista de sistemas, casada, CPF nº 550.906.990-20, Carteira de
Identidade nº 5032558231, expedida pela SSP/RS, domiciliada na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento
Gonçalves, RS, CEP 95700-834; JORGE ALBERTO PALLASTRELLI, para o cargo de Diretor Corporativo Industrial,
brasileiro, engenheiromecânico, casado, CPF nº 326.697.630-49, Carteira de Identidade nº 3017193644, expedida pela
SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Caetano Leonardo Copat, 483, Bairro Santo Antão, em Bento Gonçalves, RS,
CEP 95702-796; NEREU DILSON CONZATTI, para o cargo de Diretor Comercial, brasileiro, casado, administrador de
empresas, CPF nº 365.526.740-15, Carteira de Identidade nº 2019233325, expedida pela SSP/RS, residente e
domiciliado na Rua Humaitá, 237, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95705-018; TULIO CESAR KOCK, para o cargo de
Diretor Executivo, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 590.736.089-53, Carteira de Identidade nº
979133, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Armindo Schenatto, 115, Apartamento 702, Humaita ,
em Bento Gonçalves, RS, CEP 95705-064. Os administradores eleitos serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, estendendo-se o prazo de gestão da diretoria anterior até a
investidura dos novos administradores hoje eleitos. (f) Eleito para Presidente do Conselho Consultivo, commandato de
01 (um) ano, o Sr. JOSE EUGÊNIO FARINA, brasileiro, casado, industrial, CPF 005.653.260-15, carteira de identidade
nº 5016298274, expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves,
RS, CEP 95.700-834. (g) A remuneração global anual dos administradores foi fixada na importância de até R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais) cabendo aos membros do Conselho Consultivo e da Diretoria distribuírem entre si,
de comum acordo, esse valor. Os Diretores fazem jus a uma décima terceira remuneração no ano. Os Diretores e
Conselheiro eleitos, fazendo-se presentes na assembleia, declararam não estarem incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei que os impedissem de exercer a atividade mercantil e a administração da sociedade. (b) Aprovada a
instalação do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos: Sr. ANTONIO PITT NETO, brasileiro, casado, administrador de
empresas, Carteira de Identidade nº 1017802974 e CPF nº 680.031.610-53, residente e domiciliada na Rua Passo da
Pátria, 515, Apartamento, 1401, Bairro Bela Vista, em Porto Alegre, RS, CEP 90460-060; Sr. LÊNIO TREGNAGO,
brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade nº 3008643284 eCPFnº 006.692.100-72, residente e domiciliado na
RuaAgnaldo daSilva Leal, 94, CidadeAlta, emBentoGonçalves, RS,CEP95700-000;Sr. PEDROPAULOZANATTA,
brasileiro, casado, economista, Carteira de Identidade nº 4005632924 eCPF nº 029.424.700-97, residente e domiciliado
na Rua General Osório, 202, Centro, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000, estes como membros efetivos e
respectivos suplentes a saber:Sr. FERNANDOPITTAVELINE, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade nº
8079066141 e CPF nº 001.201.410-94, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, 410 Apartamento, 901, Bairro
Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90570-150; Sr. GILBERTO ANTONIO SPILLER, brasileiro, casado,
advogado, CPF 005 678 250 00, Carteira de Identidade nº 4019313495, comendereço na ruaParnaíba, 847, Bairro São
Bento, Bento Gonçalves/RS, e o Sr. LUIZ CARLOS TREGNAGO, brasileiro, casado, administrador de empresas,
residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho, 88, Apartamento 704, Centro, em Bento Gonçalves, RS, CEP
95700-000, Carteira de Identidade nº 1009695626 e CPF nº 008.019.330-72. A remuneração dos membros do
Conselho Fiscal é fixada no limite mínimo previsto pelo parágrafo 3º, do artigo 162, da Lei nº 6.404/76. (2) Em Regime
Extraordinário: (a) Autorizado o aumento do capital social da sociedade de R$ 452.200.000,00 (quatrocentos e
cinquenta e dois milhões e Duzentos mil reais) para R$ 552.200.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois milhões e
duzentos mil reais), por subscrição particular, mediante emissão de 741.015.191 (setecentos e quarenta e ummilhões,
quinze mil e cento e noventa e uma) ações, sendo 563.302.977 ações ordinárias nominativas e 176.712.214 ações
preferenciais, sem valor nominal sendo preço de emissão de cada ação, determinado pelo valor patrimonial da
sociedade em31 de dezembro de 2018, no valor deR$ 134,95 ( cento e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
ao lote mil ações, totalizando o aumento de capital nomontante de R$ 100.000.000,00 (cemmilhões de reais). Decidido
que a integralização de ações subscritas será procedida em moeda corrente nacional, devendo a integralização do
capital ser feita no ato da subscrição; aos acionistas fica assegurado o direito de preferência de novas ações, na
proporção de sua participação no capital social, considerando o prazo de 30 de maio de 2019 para subscrever o valor
deR$ 67.000.000,00 (sessenta e setemilhões) e 28 de novembro de 2019 para integralizar o valor deR$ 33.000.000,00
(trinta e três milhões) devendo os acionistas que tiverem interesse de subscrição de sobras de ações não subscritas
manifestarem seu interesse quando da subscrição da primeira parcela que será realizada até 30 de maio de 2019; (b)
Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1, da Lei 6404/76. VI)
Encerramento:Colocada a palavra à disposição. Como ninguémquisesse fazer uso, o Presidente declarou encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes. Bento
Gonçalves, 15 de abril de 2019. João Farina Neto - Presidente da Assembleia; Jaime Luiz Prux Junior - Secretário da
Assembleia; Antonio Pitt Neto por Apla Administração e Participações Ltda, Lenio Tregnago, Pedro Paulo Zanatta,
Marcio Augusto Machado, João Farina Neto, João Farina Neto por Fundação Todeschini, Jorge Alberto Pallastrelli,
Paulo Farina, José Eugênio Farina, José Eugênio Farina por Jolo S/A Participações Societárias, Rogério Francio,
Ricardo Farina, Virginia Jaqueline Farina, Antonio Pitt Neto, Fernando Pitt Aveline, Andrei Valente, Flavia Helena Pitt
Aveline, Silvana Milani, Marilene Busnello Andreolli, Nildo Cimadon, Felipe Farina, Rafael Farina, Amelia Carlet Valente
- Acionistas. VII) Declaração de Autenticidade: Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio
de TODESCHINI S.A. - Indústria e Comércio, assinada pelos acionistas presentes. Bento Gonçalves, 15 de abril de
2019. João Farina Neto - Presidente da Assembleia e Jaime Luiz Prux Junior - Secretário da Assembleia. Junta
Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 5057676 em 11/06/2019 da Empresa
TODESCHINI S.A. - INDÚSTRIAECOMÉRCIO,Nire 43300001431 e protocolo 191786241 - 07/05/2019. Autenticação:
B5C95D1E6DDFE7A7EF354252887B9F5A1B6A9D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Todeschini S/A Industria e Comercio´ ´

EDITAL DE LOTEAMENTO
Vinicius Bertuzzo Cortese, Substituto do Registro de Imóveis de Garibaldi – RS, com fulcro no artigo 19,
caput, da lei 6.766/79, faz saber a quem interessar possa que a empresa LUPA IMÓVEIS LTDA., inscrita
no CNPJ sob número 21.682.470/0001-52, com sede na cidade de Garibaldi, RS, na rodovia RSC 470,
Km 222,300 e RSC 453, Km 101,100, sala 02, bairro Integração, requereu o depósito dos documentos
e o registro do LOTEAMENTO de: UM TERRENO URBANO, parte do lote nº 12 e lote nº 13 da Linha
São Roque Figueira de Melo, localizado na RSC 453, Km 88+430, lado direito, no cruzamento com a
Estrada Geral Linha Brasília, sem formar quarteirão, município de Garibaldi/RS, com a área superficial
de 77.867,13m² (setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete metros e treze decímetros
quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, por 105,65m
(cento e cinco metros e sessenta e cinco centímetros) com a Faixa de Domínio da RSC 453; ao SUL,
por 219,20m (duzentos e dezenove metros e vinte centímetros), sendo 109,60m (cento e nove metros e
sessenta centímetros) com o imóvel objeto da matrícula nº 19.515, Livro 2/RG, do Registro de Imóveis de
Carlos Barbosa/RS, de Algenor Bortolini, Mirian Loss Bortolini, Alzemiro Bortolini e Nair C. Bortolini e por
109,60m (cento e nove metros e sessenta centímetros) com o imóvel objeto da matrícula nº 19.514, Livro
2/RG, do Registro de Imóveis de Carlos Barbosa/RS, de Alzemiro Bortolini e Nair C. Bortolini; a LESTE,
por 461,63m (quatrocentos e sessenta e um metros e sessenta e três centímetros) com o imóvel objeto da
matrícula nº 13.505, Livro 2/RG, desta Serventia, de Jandir Zilio; e, a OESTE, em 2 segmentos partindo
o 1º da divisa Norte no sentido Nordeste-Sudoeste na extensão de 301,91m (trezentos e um metros e
noventa e um centímetros) com a Estrada Geral Linha Brasília, e o 2º no sentido Norte-Sul na extensão
de 171,83m (cento e setenta e um metros e oitenta e três centímetros) com o imóvel objeto da matrícula
nº 20.057, Livro 2/RG, desta Serventia, de Zair Meneghetti e Leonilda Meneghetti. Imóvel matriculado sob
número 28.209, Livro 2/ Registro Geral. Decorridos 15 (quinze) dias da última publicação deste edital,
sem haver impugnação, será procedido o registro do loteamento. Garibaldi, RS, 18 de junho de 2019.

Vinicius Bertuzzo Cortese - Substituto do Registro de Imóveis
Segue croqui da área loteada:

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS
E DESCONHECIDOS. A Registradora Designada do 6º Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Porto Alegre,
Bel. Nair Teresinha Rizzi Figueiró, FAZ SABER que nos termos do NCPC. e Provimento 65/2017, que foram apresen-
tados, neste Cartório, na Avenida Independência, 172, Conj. 1201 e 1202, Galeria Monza, Documentação relativa à
Usucapião Extrajudicial, em nome de IRACEMAALVES DE OLIVEIRA, brasileira, aposentada, divorciada, portadora
da Carteira de Identidade nº 4007225545-SSP/RS., inscrita no C.P.F/MF sob nº 422.963.820-53, domiciliada e resi-
dente na rua Álvaro Domingos, 85, Apto. 203, nesta Capital, que apresentou declaração de domínio sobre o imóvel
a seguir descrito na matrícula nº 61.502, Lº 2-RG., Bairro Santa Fé: “... O estacionamento número 03 do Edifício
IPÊ ROXO, situado na rua 31, número 85, localizado junto a linha de divisa do fundo do terreno, sendo o terceiro da
esquerda para a direita de quem de costas se postar junto à porta que dá acesso ao edifício, com área real global
de 14,25m2, sendo 13,16m2 de área real privativa de 1,09m2 de área real de uso comum, correspondendo-lhe a
fração ideal de 0,0155 nas coisas de uso comum e fim proveitoso do edifício. O terreno medindo 20,00m de frente,
ao oeste, no alinhamento da rua 31; por um lado, ao norte, onde divide com o terreno E de Luciana Loteamentos
e Incorporações Imobiliárias Ltda. é formado por 2 segmentos, a saber: o 1º partindo do alinhamento da rua 31, na
direção leste, mede 30,00m; o 2º formando ângulo obtuso com o 1º segue no rumo les-nordeste numa extensão
de 18,00m, até encontrar a linha do fundo; pelo outro lado, ao sul, divide com o terreno G, e com parte do terreno
C, de Luciana Loteamentos e Incorporações Imobiliárias Ltda, e é formado por 3 segmentos, a saber: o 1º partindo
do alinhamento da rua 31, na direção leste, mede 25,00m; o 2º formando ângulo obtuso com o 1º segue no rumo
su-sudeste, mede 12,80m e o 3º formando ângulo reto com o 2º no rumo les-nordeste e mede 33,00m; nos fundos,
ao les-nordeste é formado por uma linha reta que mede 28,00m e divide com partes dos terrenos D e C ambos de
Luciana Loteamentos e Incorporações Imobiliárias Ltda. Dista 30,00m da esquina da rua 20. Área de 1.367,65m2.
PROPRIETÁRIO: ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS, comerciante, e s/m, MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS, do
lar, CIC. número 105.743.280-68, domiciliado em ljuí, neste Estado, e NILTON FLORES SILVEIRA, servidor público, e
s/m MARIASALETE SILVEIRA, comerciária, brasileiros, CIC 080.837.970-49, domiciliados nesta Capital. REGISTRO
ANTERIOR: matrícula número 37664, R-1-37.664, fls. 011v, Livro 2-RG, do Ofício da 4ª Zona desta Capital; tudo con-
forme certidão reprográfica respectiva. AV-1-61.502 - 07.03.2019 - (protocolo 176577 de 07.02.2019) - HIPOTECA
- (transporte) - Consta da certidão o R.: “R.2.37664. Porto Alegre, 31.07.1981. Por contrato particular de 26.12.1979,
aditado por outro de 26.12.1979, foi o imóvel hipotecado para Habitação Associação de Poupança e Empréstimo,
com sede nesta Capital, CGC número 92.888.007/0001-00, para garantia de um empréstimo de Cr$571,804,56,
pelo prazo de 300 meses, ao juros de 9,3% ao ano. Avaliação do imóvel para os efeitos do art. 818 do Cód. Civil:
Cr$666.338,27, juntamente com imóvel da matrícula 37663. Dat.02. A escrevente autorizada: (ass. Ilegível)”; AV-2-
61.502 - 07.03.2019 - (protocolo 176577 de 07.02.2019) - CÉDULAHIPOTECÁRIA - (transporte) - Consta da certidão
a AV.,: “AV.3.37664. Porto Alegre, 31.07.1981. Em data de 26.12.1979, a credora emitiu uma cédula hipotecária
representativa de todo o valor do crédito da hipoteca registrada sob número 02. Dat.02. A escrevente autorizada:
(ass. ilegível)”, cuja requerente declara estar na posse desde 1993, completando lapso temporal superior à 25 anos.
PRAZO DE 15 DIAS para constestar, querendo, perante o Registro Imobiliário da 6ª Zona, após o decurso do prazo
do presente Edital. PortoAlegre-RS, 18 de junho de 2019. Bel. Nair Terezinha Rizzi Figueiró - Registradora Designada
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A ocorrência de mutações 
no vírus influenza, causador da 
gripe, é uma possibilidade per-
manente. Por essa razão, é im-
previsível quando ocorrerá uma 
nova pandemia da doença. A úl-
tima ocorreu há exatos 10 anos, 
quando o H1N1, um subtipo do 
vírus influenza A, se disseminou 
em escala mundial, provocando 
o que ficou conhecido na época 
como a crise da “gripe suína”.

Diante do risco de novas 
pandemias, o monitoramento 
é fundamental para identificar 
com eficácia e rapidez as varia-
ções virais. Conforme explica 
a virologista Marilda Siqueira, 
pesquisadora da Fundação Os-
waldo Cruz, por meio do sequen-
ciamento genético é feito o acom-
panhamento da evolução do 
vírus. O compartilhamento dos 
dados permite respostas rápidas 
para combater o vírus. (ABR)

Ação internacional 
para monitorar 
vírus da gripe

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA ROSA - FUMSSAR

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa torna público
que, nos termos da Lei nº 8.666/93 de 21.06.1993 e da Lei
nº 10.520/02, de 17.07.2002, realizará licitação conforme se-
gue: Pregão Presencial 17/2019 – REGISTRO DE PRE-
ÇOS para futuras aquisições de tiras reagentes para detecção
de glicemia capilar, caneta lanceadora e lancetas. Abertura no
dia 10/07/2019 às 08horas. O edital em seu teor encontra-
-se a disposição na Seção de Material e Patrimônio. Telefones
para contato: (55)3513-5150/5152 ou no site: www.fums-
sar.com.br. Santa Rosa, 26 de junho de 2019. Rogério Sil-
va dos Santos - Diretor de Gestão Administrativa

MASTER CORP PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 05.695.901/0001-69 - NIRE 43.3.00042928 - NOVO HAM-
BURGO – RS. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) DATA/HORA/LOCAL: 10 de maio de 2019,
às 9h, na sede social situada na Rua Júlio de Castilhos, 679 – Sala 61, bairro Centro, em Novo Hamburgo-RS,
CEP 93510-130. 2) PRESENÇAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando a totalidade do
capital social. 3) MESADIRIGENTE: Presidente – Sr. João Francisco Möller; Secretário – Sr. Leandro Möller.
4) PUBLICAÇÕES: o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2018
publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal da Indústria e Comércio (DIC) em 07/05/2019. 5) ORDEM
DO DIA: (I) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2018; (II) eleição dos membros da Diretoria; (III) fixar a remuneração dos Diretores. 6) DELIBERAÇÕES: a
Assembleia, por unanimidade, aprovou: 6.1) que esta ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do
art.130, §1º da Lei nº 6.404/76; 6.2) o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demons-
trações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 6.3) que o lucro
líquido do exercício no valor de R$ 8.433.695,58 (Oito milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e
noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) tenha a seguinte destinação: a) R$ 421.684,78 (Quatro-
centos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para integrar a conta
de reserva legal; e, b) R$ 8.012.010,80 (Oito milhões, doze mil, dez reais e oitenta centavos), será levado à
conta de reservas de lucros, para posterior distribuição. 6.4) a reeleição dos seguintes membros da Diretoria,
pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos: . JOÃO FRANCISCO MÖLLER, CPF 185.659.210-34, Cédula de
Identidade RG 3013002054 SSP/RS, brasileiro, natural de Taquara/RS, divorciado, empresário, residente
e domiciliado na Alameda Tenerife, casa 05, Atlântida Ilhas Park, em Xangri-lá/RS, CEP 95588-000, como
DIRETOR-PRESIDENTE; . LUCAS MÖLLER, CPF 947.261.670-49, Cédula de Identidade RG 205449182
SJS/RS, brasileiro, natural de Novo Hamburgo-RS, solteiro, maior, nascido em 11/10/1978, empresário, resi-
dente e domiciliado naAv. Dr. Maurício Cardoso, 1601, apto 501, bairro Hamburgo Velho em Novo Hamburgo-
-RS, CEP 93510-250, como DIRETOR; . LEANDRO MÖLLER, CPF 001.009.660-47, Cédula de Identidade
RG 2068693247 SSP/IGP/RS, brasileiro, natural de Novo Hamburgo-RS, casado sob o regime de separação
total, empresário, residente e domiciliado na Rua Antunes Ribas, 275, apto 901, bairro Morro do Espelho em
São Leopoldo-RS, CEP 93030-250, como DIRETOR. 6.5) A remuneração anual e global dos Diretores, no va-
lor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser distribuída entre os seus membros, em reunião da Diretoria
a ser realizada para este fim. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata
que vai assinada por todos os acionistas, dando-se por encerrada a Assembléia. 8) ASSINATURAS: - Presi-
dente da Assembleia: João Francisco Möller; - Secretário da Assembleia: Leandro Möller; - Acionistas: João
Francisco Möller, Lucas Möller e Leandro Möller. 9) DECLARAÇÃO: Declaramos que a presente é cópia fiel
da Ata original, lavrada no livro próprio, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas. São
Leopoldo-RS, 10 de maio de 2019. JOÃO FRANCISCO MÖLLER - Presidente e Acionista. LEANDRO MÖL-
LER - Secretário e Acionista. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro
sob o nº 5057633 em 11/06/2019 da Empresa MASTER CORP PARTICIPACOES S/A, Nire 43300042928 e
protocolo 191860506 - 13/05/2019. Autenticação: 50FE5E27AA3252B9CD5950A53C196345EE4FD1. Carlos
Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

SINDICATODOS TRABALHADORESEMESTABELECIMENTOS
DE ENSINO DE PASSO FUNDO E REGIÃO

Rua Sete de Agosto n.º 767 - Centro - CEP: 99.025-030 Passo Fundo - RS
Telefone: (54) 3045.3035 e (54) 3311.1181

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Passo Fundo e
Região, por seu Coordenador Geral, Gilmar José Voloski, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, CONVOCA todos os Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino de Passo Fundo e Região, empregados da Fundação Universidade de Passo
Fundo e da Universidade Regional Integrada – Campus de Erechim, a comparecerem
às ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que serão realizadas no dia
28/06/2019, em Erechim, às 10h no Auditório da URI Campus Erechim e; em Passo
Fundo, às 16h no Auditório do LCI/UPF (Prédio B-5) do Campus I, ambas com
qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1) Análise da Contraproposta Patronal para o Acordo Coletivo de Trabalho 2019;
2) Aprovação, ou não, do Acordo Coletivo de Trabalho 2019;
3) Deliberação sobre o custeio das atividades sindicais (percentual, época do
desconto) e abertura do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte da
realização das assembleias, para o exercício do direito a oposição;

4) Assuntos Gerais.
Passo Fundo, 26 de Junho de 2019.

Gilmar José Voloski
Coordenador Geral do Sintee Norte/RS
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CONVOCAÇÃODEASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA
A Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Sistema FIERGS –
CRESUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 24, § único e em atenção aos
demais artigos dispostos no Título VI do Estatuto da Entidade, convoca os 2312 (Dois mil e trezentos
e doze) associados da Cooperativa para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 10 de Julho de 2019, na sede social da FIERGS, na Av. Assis Brasil, 8787- no
Bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre – RS, com a primeira convocação às 10 horas, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos associados, segunda convocação às 11 horas com a presença de
50% mais um dos associados, e, em terceira e última convocação, às 12 horas, com um mínimo de
10 (dez) associados presentes. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1.
Reforma Estatutária: alteração no artigo 53º, alteração do parágrafo segundo e terceiro do mesmo
artigo, alteração do artigo 54º e alteração do artigo 55º. Artigos estes referente a Ouvidoria da
Cooperativa. 2. Consolidação do Estatuto Social Alterado. A realização da Assembleia não ocorrerá
nas dependências da Cooperativa em virtude de pouco espaço físico em sua sede social.

Porto Alegre, 26 de junho de 2019.
Suzete Araújo Leal - Diretora Presidente

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados
do Sistema FIERGS - CRESUL.

CNPJ 92.675.578/0001-66 – NIRE 43400006354
Travessa Francisco Leonardo Truda, 40 – 143 – 14º andar Porto Alegre, RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO -
PROCEDIMENTO COMUM

Vara Cível do Foro Regional Alto Petrópolis
- Comarca de Porto Alegre. Prazo de: 20
(VINTE) dias. Natureza: Cobrança Processo:
0 0 1 / 1 . 1 7 . 0 0 8 7 0 3 2 - 8 ( CN J : . 0 0 0 5 8 4
3-05.2017.8.21.2001). Autor: Condominio
Edificio Itapuã. Réu: Juliana Silva de Oliveira.
Objeto do edital: CITAÇÃO do(a) requerido(a)
para se defender no processo acima referido,
permanecendo ciente de que terá o prazo de
15 (quinze) dias para apresentar contestação,
contados do término do prazo do presente edital,
que fluirá da data da sua publicação única ou,
havendo mais de uma, da primeira (art. 257,
III do NCPC). Não havendo contestação, serão
presumidas verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela parte autora, bem como será
nomeado curador especial (art. 257, IV do NCPC).
Porto Alegre, 30 de maio de 2019. SERVIDOR:
Daniel Motta Santos. JUIZ: Lucia Helena Camerin.


