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Cemitério Jardim do Vale 
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45.

Contato: (54) 3453-1706 | administrativo@jardimdovale.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CEMITÉRIOCEMITÉRIO PARQUE PADRE PIO LTDA. (Cemitério Jardim do Vale) 
convoca a pessoa relacionada abaixo para tratar de assuntos do seu interesse e 
relevância, e solicita que compareça em seu escritório profissional localizado à 
Rua Dom Antônio Zattera, n° 31, bairro Santa Helena, Bento Gonçalves/RS, no 
prazo máximo de 15 dias desta publicação. 

- DALEI BRAGAGNOLLO

Bento Gonçalves, 4 de abril de 2022. 
A DIREÇÃO.A DIREÇÃO.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA 
ALIMENTAÇÃO DE BENTO GONÇALVES

Rua Dom José Baréa, nº 60, Bento Gonçalves/RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PeloPelo presente edital ficam convocados todos os associados do Sindicato e demais 
trabalhadores da categoria, os quais exercem funções nas indústrias do VINHO, 
SUCOS e SIMILARES de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e 
Pinto Bandeira, para uma Assembleia-Geral Extraordinária a realizar-se no dia 
1º de  maio de 2022, em primeira convocação às 10h, e em segunda às 11h, tendo 
por local a Sede Campestre do Sindicato, sita a rua Domenico Pompermayer s/n, 
São Valentim, no município de Bento Gonçalves, para deliberarem sobre a 
seguinte:seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Deliberar sobre a conveniência ou não de negociar para a realização de 
Convenção Coletiva do Trabalho;
2. Caso afirmativo as bases a serem pleitadas;
3. Em caso de malogro das negociações ou da negativa de formalização 
Convenção Coletiva, deliberar sobre a conveniência ou não de instauração de 
revisão de Dissídio Coletivo e, caso afirmativo, bases do pedido;
4. Deliberar sobre a seguinte importância ou percentual a ser descontado e 
recolhido aos cofres do sindicato para manutenção da entidade sindical;
5.5. Deliberar sobre a concessão ou não dos poderes ao presidente para as 
negociações com a categoria econômica podendo aceitar ou não dos poderes ao 
presidente para as negociações com a categoria econômica podendo aceitar ou 
rejeitar proposta constituir procuradores e firmar acordos.

Bento Gonçalves, 8 de abril de 2022.
Oclair Sanchez

Presidente 

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMEN-
TO DE INTERESSADOS NA COLETA, TRANS-
PORTE E DESTINAÇÃO FINAL, NA FORMA DA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, DOS ÓLEOS 
LUBRIFICANTES USADOS E CONTAMINADOS 
DESCARTADOS

1. O 6º Batalhão de Comunicações está realizan-
do chamada pública, visando ao credenciamento 
de interessados na coleta, transporte e destinação 
final, na forma prevista pela legislação ambiental 
vigente dos óleos lubrificantes usados e contami-
nados descartados por esta Unidade Gestora do 
Governo Federal.
2. Os interessados deverão apresentar a docu-
mentação para habilitação até o dia 25 de abril 
de 2022, às 16h30, no 6º Batalhão de Comuni-
cações, situado na avenida São Roque, nº 1935, 
bairro São Roque, Bento Gonçalves-RS, CEP 
95708-636. 
3. O edital e seus anexos poderão ser adquiri-
dos na íntegra através do site do 6º Batalhão de 
Comunicações (www.6bcom.eb.mil.br) no menu 
“Serviços” ou contatar a Seção de Aquisições e 
Contratos, pelo correio eletrônico salc@6bcom.
eb.mil.br, pelo telefone (54) 3452 1633, ramal 
5263, para receber maiores informações. 

Bento Gonçalves, RS, 6 de abril de 2022.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE 
LUIS ROESSLER – FEPAM

Edital de Consulta, Manifestação Pública e Audiência Pública referente ao 
EIA/RIMA do Licenciamento Prévio do empreendimento linha de 
transmissão de energia elétrica a partir de 38KV – projeto minuano, do 
empreendedor Interligação Elétrica Everecy S.A, localizada no Município 
de Caxias do Sul – RS.

EDITALEDITAL

Considerando que se encontra em tramitação, na Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM – o processo administrativo n° 
6167-05.67/20-7, referente ao licenciamento ambiental para atividade de linha 
de transmissão de energia elétrica a partir de 38KV – Projeto Minuano, requerido 
pela Interligação Elétrica Evrecy S.A, localizada no Município de Caxias do Sul 
- RS, informo que: 
1.1. O EIA/RIMA do mencionado empreendimento, nos termos dos art. 75 e 76, da 
Lei Estadual nº 15.434, de 09/01/2020, e do Parágrafo 2º, do Art. 11, da 
Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/1986, encontra-se à disposição do 
público em geral para consulta, pelo prazo mínimo de 45 dias, a contar da 
publicação no Diário Oficial do Estado - DOE, a partir da página da FEPAM 
na internet – www.fepam.rs.gov.br
2.2. Os comentários a respeito do empreendimento em questão devem ser 
encaminhados pelo e-mail projeto-minuano@fepam.rs.gov.br até o dia 
26/05/2022.
3.3. A Audiência Pública, conforme previsto no art. 78 da Lei Estadual nº 15.434, 
de 09/01/2020, e com base nas resoluções CONAMA nº 009, de 03/12/1987, e nº 
237, de 19/12/1997, bem como na Portaria FEPAM nº 52, de 16/07/2020, 
aprovada pela Resolução CONSEMA nº 427, de 22/07/2020, será realizada na 
modalidade remota no dia 19/05/2022, às 19h, o link para acesso estará 
disponível em http://www.fepam.rs.gov.br/audiencias.asp, para expor aos 
interessados o conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório 
dede Impacto Ambiental – RIMA em análise, dirimindo dúvidas e colhendo dos 
presentes as sugestões apresentadas através de manifestações a respeito do 
empreendimento em questão. Os interessados em se manifestar na Audiência 
Pública deverão atender às disposições do Regimento Interno da Audiência 
Pública da FEPAM instituído pelas Portarias FEPAM nº 52, de 16/07/2020 e 57, 
de 23/07/2020.

Porto Alegre, 31 de março de 2022.

Marjorie Kauffmann
Diretora-Presidente

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 - Obje-
to: pregão presencial para registro de preços para 
futura e eventual aquisição de equipamentos de 
informática. Data de abertura: 26/04/2022, às 9h.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº014/2022 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
revitalização da Praça no Município de Santa Tere-
za/RS – Etapa 02. Data de abertura: 29/04/2022, 
às 9h.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº005/2022 – Vi-
sando a contratação temporária de 1(um) controla-
dor interno, 40 (quarenta) horas semanais. Período 
de inscrição 11/04/2022 a 18/04/2022.  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº006/2022 
– Visando a contratação temporária de 1(um) 
agente comunitário de saúde, 40 (quarenta) horas 
semanais. Período de inscrição 11/04/2022 a 
18/04/2022.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº007/2022 – Vi-
sando a contratação temporária de 1(um) operador 
de máquina, 40 (quarenta) horas semanais. Período 
de inscrição 11/04/2022 a 18/04/2022.

Santa Tereza/RS, 08 de abril de 2022. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal

Documento assinado eletronicamente, conforme Lei nº 13.818/2019. Para verificar a autenticidade do documento acima, acesse o verifica-
dor do site do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), ferramenta indicada pela ICP Brasil para validação da certificação digital. 
https://verificador.iti.gov.br
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