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Economia

Sexta-feira e fim de semana
15, 16 e 17 de março de 2019

No uso das atribuições que me conferem os Estatutos Sociais vigentes e as leis em vigor, convoco
os Despachantes Aduaneiros Associados deste SINDICATO, para comparecer à Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 28 de março de 2019, às 17:30 , às 18:00 em segunda e última convocação,
na sede social na rua Caldas Júnior, n° 20 – 10º andar em Porto Alegre, concomitantemente no mesmo
horário na Delegacia de Uruguaiana na rua dos Andradas, nº 2024, assim como na Delegacia de Rio
Grande na rua Marechal Floriano, nº 286, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1) Apresentação e
votação do Relatório e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2018; 2) Outorga de autorização à
diretoria para a venda do imóvel constante da matrícula nº 11.266 do livro 3-C, folha 51 do Registro de
Imóveis de Tramandaí de terreno de propriedade do SDAERGS na praia de Magistério; 3) Ratificação
da venda de imóvel matriculado sob o número 121.410 do Livro Nº 2 do Registro de Imóveis da 3ª
Zona de Porto Alegre levada a efeito mediante instrumento particular de promessa de compra e venda
firmada em 11/2011 e outorga de poderes ao Presidente do SDAERGS para assinar a escritura pública
de compra e venda. Porto Alegre, 15 de março de 2019. Atenciosamente, José Luís Kralik - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SESSÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os 40 (quarenta) associados da Cooperativa, para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de
março do corrente ano, em primeira convocação às 15:30 horas, com a presença de 2/3
dos associados; em segunda convocação às 16:30 horas com a presença de 50% mais
um dos associados, e em terceira e última convocação às 17:30 horas, com um mínimo de
10 (dez) associados presentes, tendo como local a rua Jerônimo Coelho, nº 212- 6º andar.
1. Prestação de contas dos órgãos de Administração
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Parecer do Conselho Fiscal.

2. Eleição do Conselho fiscal para o período de 2019 a 2020.
3. Outros assuntos de interesse do quadro social. (Caráter não de liberatório)

ORDEM DO DIA DAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Inserir no art. 2º item II, onde se lê estabelecer convênios junto a Prefeituras..., que
o atendimento será gratuito a crianças e adolescentes, rigorosamente dentro do que
preconiza o Estatuto da criança e do adolescente (ECA), lei nº 8069/90
2. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre, 15 de março de 2019.
Clóvis Machado Meira

Presidente
Obs: A realização da Assembléia não terá como local a sede da Cooperativa por motivo de
espaço físico insuficiente, realizando-se, assim, no endereço acima indicado, para melhor
acolher aos associados.

ESPORTECOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO
DOS ESPORTISTAS PRÁTICOS DO BRASIL

CNPJ 07.472052/0001-00
Av. Cavalhada, Nº 2686, Sala 203, Bairro Cavalhada, Porto Alegre/RS.

Nos termos do Estatuto do PSDB e as Resoluções CEN-PSDB n° 008/2018 e CEE-PSDB nº 001/2019,
ficam convocados todos os filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira neste município, para as
Convenções Zonais 001, 002, 111, 112, 113, 114, 158, 159, 160 e 161, e Convenção Municipal, que serão
realizadas nas datas, locais e horários abaixo indicados:

ORDEM DO DIA:
a) Eleição, por voto direto e secreto, dos Diretórios Zonais e Diretório Municipal, conforme o caso;
b) Eleição, por voto direto e secreto, dos Conselhos Zonais de Ética e Conselho Municipal de Ética,
conforme o caso; c) Eleição, por voto direto e secreto, dos Delegados titulares e suplentes às
Convenções Municipal e Estadual, conforme o caso, e de acordo com o quadro abaixo:

*credenciamento dos suplentes 1h30min após o início
d) Eleição, por voto direto e secreto, dos Secretariados de Base (Mulher, Juventude, Tucanafro,
Diversidade, Sustentabilidade e Sindical), conforme Resoluções, Regimentos e Estatuto, na data e local
da Convenção Municipal. O requerimento de registro de chapa completa de candidatos a membros
titulares e suplentes dos Diretórios Zonais e Diretório Municipal, conforme o caso, serão recebidos
até 12 (doze) dias antes da data da Convenção respectiva, em duas vias, na secretaria do Diretório
Municipal, na Rua Washington Luis, nº 526, Centro, Porto Alegre, que o protocolará e dará recibo.
Informamos, ainda, que no último dia do prazo acima referido, haverá plantão das 12:00h às 20:00h, na
sede do Diretório Municipal, para recebimento do registro de chapas de cada Zonal e Diretório Municipal.
Outrossim, ficam desde já convocados os Diretórios Zonais e Municipal eleitos para, nas mesmas datas
e locais acima especificados, 15 (quinze) minutos após o encerramento das Convenção respectivas,
elegerem as suas Comissões Executivas e Conselhos Fiscais (titulares e suplentes), por voto direto.

Porto Alegre, 14 de março de 2019.
Rafael Furtado - Presidente PSDB/POA

EDITAL

Zonal/POA Local da Convenção Data Horário Diretório T/S Delegados
1ª Diretório do PSDB/POA - Rua Washington

Luiz, 526 - Centro 30/mar 09 às 14h 33/11 3/3

2ª Diretório do PSDB/POA - Rua Washington
Luiz, 526 - Centro 30/mar 09 às 14h 45/15 4/4

111ª Av. Marechal Andrea, 76 – Boa Vista 30/mar 09 às 14h 33/11 3/3
112ª Praça Alfred Sehbe/Dr. João Simplicio

Alves de Carvalho, 142 - Vila Ipiranga 30/mar 12 às 18h 33/11 3/3
113ª Rua Alvaro Moreira, 51 - Partenon 30/mar 14 às 19h 21/7 3/3
114ª Diretório do PSDB/POA - Rua Washington

Luiz, 526 - Centro 30/mar 15 às 19h 33/11 2/2

158ª Av. Donário Braga, 123, loja 1 - Rubem
Berta 30/mar 13 às 18h 21/7 2/2

159ª Rua João Antônio Lopes, 165 30/mar 14 às 19h 33/11 3/3
160ª Praça Comendador Souza Gomes -

Tristeza 31/mar 14 às 18h 33/11 2/2

161ª Rua Eng. Homero Carlos Simon, nº 4492
- Restinga 31/mar 11 às 16h 21/7 2/2

Convenção
Municipal

Diretório do PSDB/POA / Câmara de
Vereadores ** 13/abr 09 às 14h 71/24 32/32

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 007/2019 – SRP: Objeto: Registro de Preços, pelo período de
12 meses, para aquisições futuras de brita graduada, para a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, conforme especificações técnicas e estimativas
de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E
ORÇAMENTO, parte integrante do edital. Data: 28 de março de 2019, às 09h.
Pregão Presencial 008/2019 – SRP: (Licitação exclusiva às beneficiárias da LC
123/2006) - Objeto: o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições
futuras de materiais de expediente, destinados à área administrativa do Município,
conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I
– PLANILHADE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO, parte integrante do edital. Data:
29 de março de 2019, às 09h. Editais e maiores informações, Prefeitura Municipal,
Rua Osvaldo Aranha, 1790 ou fone (51)3653 6200, ramal 237, no horário das 08h
às 12h e das 13h30min às 16h30min, ou e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br.

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO DO
RIO GRANDE DO SUL LTDA. – FETRABALHO/RS

CNPJ /MF N°94.277.720/0001-42 NIRE Nº 43400005374
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA
A Presidente Federação Das Cooperativas De Trabalho Do Rio Grande Do Sul Ltda. –
Fetrabalho/Rs no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados,
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Av. Berlim nº 409, Faculdade
de Tecnologia do Cooperativismo - ESCOOP, Bairro São Geraldo, Porto Alegre, no dia 28 de
março de 2019 às 08h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados; às 09h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais
um dos associados; ou às 10h00min, em terceira convocação, com a presença de qualquer
número de filiadas presentes aptas a votar, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
I – Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhados de parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão 2018 da Diretoria Executiva; b) balanço do
exercício social 2018, acompanhado de parecer do Conselho Fiscal; c) demonstrativo das sobras
apuradas ou das perdas decorrentes de insuficiência das contribuições. II – A destinação das
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes de insuficiência de contribuições, deduzidas as
parcelas destinadas aos fundos e provisões legais; III – Aprovação do orçamento para o próximo
exercício social. IV – Eleição e posse do Conselho Administração e do Conselho Fiscal; V –
Fixação de honorários a serem pagos aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
VI – Quaisquer assuntos de interesse social excluídos os enumerados no Art. 38 deste Estatuto.
O quórum para efeito de decisões na presente Assembleia é de 11 cooperativas aptas a votar.

Porto Alegre, 15 de março de 2018.
Margaret Garcia da Cunha - Presidente da Fetrabalho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS
INTEGRANTES DA BRIGADA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO
GRANDEDOSUL–SICREDIMILRS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto
Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 4.735 (quatro mil, setecentos e
trinta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia
26 de março de 2019, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), no Auditório da Academia
da Polícia Militar - APM, localizada na Rua Cel. Aparício Borges, n° 2001, Bairro Glória, nesta
cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda
convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos
associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30min (dezenove horas e trinta
minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras;
d) parecer da auditoria;
e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios para o Presidente e Vice-Presidente,
e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

5. Autorização para o Conselho deAdministração adquirir ou alienar bens imóveis da Cooperativa,
classificados como não circulantes.

6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
Porto Alegre, 15 de março de 2019.
Rudy da Silva Martins - Presidente

OBS.: AAssembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
DOS INTEGRANTES DA BRIGADA MILITAR E DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI MIL RS

CNPJ Nº 03.212.823/0001-79

ARCHEL CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF nº 09.056.774/0001-09 - NIRE nº 43300050564

CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA A SER
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2019

Em consonância com os dispositivos legais, pelo presente instrumento ficam
convidados os senhores acionistas da companhia ARCHEL CONSTRUÇÕES
E PARTICIPAÇÕES S/A para a Assembleia Geral Ordinária no dia 22 de abril de
2019 às 08:30 h em primeira chamada e às 9 h em segunda e última chamada
para assembleia a ser realizada na sede da empresa na Rua Vinte de Setembro,
404, conjunto 404, Bairro Azenha, CEP nº 90130-090 em Porto Alegre/RS, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: - Prestação de
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
- Definição da destinação dos lucros do exercício; - Outros assuntos de interesse
da sociedade. Porto Alegre, 15 de março de 2019. LUIZ FERNANDO A PEIXOTO –
Diretor Presidente. DANIELA CRISTINA TOMÉ – Diretora Administrativo-Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PALMEIRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. O Município de Três Palmeiras, em conformidade
com a Lei Federal Nº 8.666/93, torna público que no dia 02/04/2019, às 14:00 horas,
junto a Prefeitura Municipal, estará recebendo os envelopes da documentação e
proposta para “contratação, execução de obra, através de empreitada global, construção
de tanque em concreto para chafariz e jatos iluminados”.

Três Palmeiras, 13 de março de 2019
Silvânio Antônio Dias - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

O dólar voltou a subir nesta 
quinta-feira e fechou em alta de 
0,93%, em R$ 3,8489. Após cair 
nos quatro últimos pregões, inves-
tidores realizaram lucros e refor-
çaram as compras da moeda nor-
te-americana, acompanhando a 
valorização da divisa no exterior, 
ante moedas como euro e libra, e 
de emergentes, em meio a novos 
indícios de desaceleração da eco-
nomia mundial, demora de um 
acordo entre Pequim e Washing-
ton e das indefinições sobre a saí-
da do Reino Unido da União Euro-
peia, o Brexit. Preocupações com a 
reforma da Previdência também 
pesaram, e, por isso, o real foi a 
moeda que mais perdeu valor ante 
o dólar nesta quinta-feira.

Depois de ter renovado seu re-
corde histórico, aproximando-se 
do emblemático patamar dos 100 
mil pontos, o Índice Bovespa cedeu 

MERCADO DE CAPITAIS

Dólar vai a R$ 3,8489, e 
Ibovespa baixa 0,30%
Cenário externo e preocupações com Previdência afetaram negócios

novamente aos ajustes e terminou 
a quinta-feira em baixa de 0,30%, 
aos 98.604 pontos. Os negócios so-
maram R$ 12,2 bilhões. Embora a 
confiança no avanço da reforma 
da Previdência não tenha se dissi-
pado, faltou notícia nova que im-
pulsionasse o indicador a superar 
a resistência à marca dos seis dígi-
tos. Por outro lado, houve nova ro-
dada de preocupações com o ritmo 
da economia global e algum des-
conforto com questões relaciona-
das à reforma previdenciária.

Mais cedo, já havia mal-estar 
com dados da produção industrial 
da China, que ficaram aquém do 

esperado e reforçaram a percep-
ção de desaceleração da segun-
da maior economia do mundo. O 
dado derrubou preços de commo-
dities, o que penalizou Vale e Pe-
trobras. Uma recuperação parcial 
dos preços do petróleo acabou fa-
vorecendo a alta das ações da esta-
tal, que fecharam com ganhos de 
1,13% (ON) e de 0,32% (PN). Vale 
ON também teve fôlego para uma 
recuperação e fechou perto da es-
tabilidade, com alta de 0,02%.

Foi determinante para o sinal 
negativo do Ibovespa o setor finan-
ceiro. Itaú Unibanco PN caiu 1,58%; 
Banco do Brasil ON cedeu 0,76%.

BALANÇOS

No ano passado, 
Embraer teve 
prejuízo atribuído 
aos acionistas de 
R$ 669 milhões

A Embraer encerrou o quarto 
trimestre de 2018 com prejuízo lí-
quido atribuído aos acionistas de 
R$ 78,1 milhões, revertendo ga-
nho de R$ 132 milhões no mesmo 
período de 2017. No ano de 2018, 
a fabricante de aviões fechou com 
prejuízo líquido atribuído aos acio-
nistas de R$ 669 milhões, rever-
tendo lucro líquido de R$ 850,7 mi-
lhões em 2017. Os números foram 
reapresentados devido às novas 
regras contábeis (IFRS 15 e IFRS 9).


