
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO - CÍVEL
1ª Vara Cível - Comarca de Pelotas. Prazo de:
20 (vinte) dias. Natureza: Execução de Título
Extrajudicial. Processo: 022/1.16.0005619-7
(CNJ:.0010475-31.2016.8.21.0022). Exequente:
Coop. de Econ. e Créd. Mútuo Unicred
Integração Ltda. Executado: Rodrigo de Oliveira
Fernandes. Objeto: CITAÇÃO de Rodrigo
de Oliveira Fernandes, atualmente em lugar
incerto e não sabido, por todo o conteúdo da
petição inicial, para que no PRAZO DE TRÊS
(03) DIAS, efetue o pagamento do débito e
demais cominações legais, ficando ciente de
que havendo o pagamento integral no prazo
legal, a verba honorária arbitrada será reduzida
pela metade. Poderá o executado oferecer
EMBARGOS no prazo legal de QUINZE (15)
DIAS, contados da juntada deste aos autos. No
prazo dos embargos, reconhecendo o executado
o crédito do exequente e comprovando o
depósito de no mínimo 30% (trinta por cento) do
valor exequendo, inclusive custas processuais
e honorários advocatícios, poderá o executado
também requerer seja admitido a pagar o
restante em até SEIS (06) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês. Pelotas, 20 de novembro
de 2017. Valor do Débito: R$ 18.228,01 em
2016. SERVIDORA: Clair Terezinha da Silva
Rodrigues. JUIZ: Marcelo Malizia Cabral.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVROS
CENTRAL ENERGÉTICA PALMEIRAS DE GOIÁS S.A. (atual denominação da UTE Nova Usalpa Geração
de Energia Elétrica S.A.), sociedade por ações, com sede na Rodovia GO,s/n, KM. 04, Fazenda Lydia Mari-
na, Zona Rural, Palmeiras de CEP 76190-000, Goiás (GO), inscrita no CNPJ nº 13.348.048/0001-37, NIRE
52.300.016.088, representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi, vem por meio
da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio dos seguintes livros
societários: (i) Livro de Registro de Ações Nominativas, (ii) Livro de Registro de Transferência de Ações
Nominativas, (iii) Livro de Registro de Assembleias Gerais, (iv) Livro de Registro de Reunião de Diretoria,
(v) Livro de Registro de Presença de Acionistas, (vi) Livro de Registro de Atas do Reunião do Conselho
de Administração; (vii) Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal, todos registrados e autenticados na
Junta Comercial do Rio Grande do Sul (antiga denominação da Junta Comercial, Industrial e Serviços do
Rio Grande do Sul - JucisRS) sob o n° de ordem n° 1, e que se encontravam arquivados na antiga sede da
Companhia, fato este, constatado pelos acionistas da Companhia na data de 13 de agosto de 2018, forma
que a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.” (15,16 e 17/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL,
RE-CREATIVOEDE LAZERNALOCALIDADEDEBARRADOFÃO.Recebimento dos en-
velopes: 03/09/2018, às 09h, na sede daPrefeituraMunicipal. Tipo:menor preço. Edital: www.
travesseiro.rs.gov.br. Informações: (51) 3759-1122 ou e-mail: licita@travesseiro.rs.gov.br.

Travesseiro, 16/08/2018.
Sérgio Odilo Nied

Vice-Prefeito em exercício no cargo de Prefeito Municipal

Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas a reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede
da Companhia, em Porto Alegre, RS, na Av. Carlos
Gomes, n. 328, cj. 711, no dia 24 de agosto de 2018,
às 16 horas, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA.
a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017; b) deliberar sobre a destinação
do resultado do exercício e da distribuição de
dividendos; c) eleição dos administradores; d) fixar a
verba para remuneração dos administradores eleitos.

Porto Alegre, 09 de agosto de 2018.
Urbano Roxo de Oliveira - Diretor

CNPJ 92.667.484/0001-45 NIRE 43.300.035.735
Cristal Faturização S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018. Abertura: 31 de agosto 2018 às 10:00 h. Objeto: Aquisição De um
Veículo Ambulância. TOMADA DE PREÇO Nº 11/2018. Abertura: 03 de setembro 2018 às 10:00 h.
Objeto: Contratação De Serviço Para Projeto Técnico Com O Objetivo De Licenciamento Ambiental
Para Atividade De Lavra De Saibro. TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018. Abertura: 03 de setembro 2018
às 14:00 h. Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviço De Limpeza E Manutenção Da
Praça Da Matriz E Quarteirão Central Do Município CHAMADA PÚBLICA N° 02/2018: Abertura: 31 de
agosto 2018 às 10:00 h. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para as
Escolas Municipais. P. M. de Catuípe, Rua Osório Ribeiro Nardes 152, fone 553336:0000. SITE: http://
www.catuipe.rs.gov.br/. Catuípe/RS, 17 de agosto de 2018. JOELSON ANTÔNIO BARONI, Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Pregão Eletrônico
Nº 299/2018 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES DO GHC, EM AMBULÂNCIAS DE
SUPORTE BÁSICO, pelo período de 12 (doze) meses prorrogável até o limite
legal. ABERTURA: 30/08/2018 às 09:00h. Local: Plataforma do Banco do Brasil.

Pregão Eletrônico Registro de Preços
Nº 237/2018 Objeto: Aquisição de Instrumental Médico Hospitalar (ADAPTADOR,
LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, TUBO DE CARLENS E OUTROS), pelo Sistema
de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa
Senhora da Conceição S.A., Hospital Cristo Redentor e Hospital Fêmina.ABERTURA:
31/08/2018 às 09:00h. Local: Plataforma do Banco do Brasil.

Pregão Eletrônico Registro de Preços
Nº 290/2018 Objeto: Aquisição de Órteses e Próteses e Materiais Especiais – Tabela
SUS (CATETERES, CIMENTO E SHUNT), pelo Sistema de Registro de Preços, pelo
período de 12 (doze)meses, para o Hospital Nossa Senhora daConceição S.A. e Hospital
Cristo Redentor. ABERTURA: 30/08/2018 às 09:00h. Local: Plataforma Publinexo

Porto Alegre (RS), 16 de agosto de 2018
Peter Cassol Silveira
Gerente de Materiais

RETIFICAÇÃO
NoAviso de Suspensão sem nova data, publicado no Jornal do Comércio - 2º Caderno
- de 16/08/2018 - Pág. 01, PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº
196/18 onde se lê: publicado no Jornal do Comércio no dia 13/03/2018, leia-se
publicado no Jornal do Comércio dia 13/08/2018, onde se lê: data de ABERTURA:
27/08/2017, leia-se: ABERTURA 27/08/2018.

Porto Alegre (RS), 16 de agosto de 2018
Peter Cassol Silveira
Gerente de Materiais

GOVERNO
FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA
AVISODE LICITAÇÃO

OMUNICÍPIO DENOVAPÁDUA, RS torna público a abertura da licitação modalidade: Tomada de Preço nº
011/2018. Objeto. Contratação de empresa para aquisição e instalação demobiliário urbano na área externa do
Belvedere Sonda.Abertura: 04/09/2018 às 15h00min,Habilitação até 30/08/2018, às 17h00min. Tomada de
Preço nº 012/2018. Objeto. Contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos de
armazenamento dedadose licençade software.Abertura: 04/09/2018às09h00min,Habilitaçãoaté 30/08/2018,
às17h00min.PregãoPresencial nº 034/2018.Objeto: contrataçãodeempresapara fornecimentodemãodeobra
e peças, para conserto Fiat Ducato Minibus ano/fab. 2008 mod. 2009 -Abertura: 30/08/2018 às 09h00min.
Editais e retificações:www.novapadua.rs.gov.br. NovaPádua, 17 de agosto de 2018.RonaldoBoniatti -Prefeito

No aviso de licitação publicado no Jornal do Comércio, no dia 06/08/2018,
2º Caderno, página 02, PREGÃOELETRÔNICO N.º 236/18. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização–
outsourcing de impressão integrada aos sistemas corporativos e à rede do Hospital
Nossa Senhora da Conceição S.A e suas filiais, com fornecimento de equipamentos
(novos) de primeiro uso em linha de fabricação , instalação, configuração, treinamento
básico, software de gestão dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e
corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo necessário ao perfeito
funcionamento dos equipamentos, exceto o papel, pelo período de 12 (doze) meses),
prorrogável até o limite legal. SUSPENDE-SE a data de ABERTURA: 21/08/2018 às
09:00h, por motivo de alterações no edital, SEM DATA MARCADA. Informações:
Comissão de Licitação, de segunda a sexta-feira das 08:30h às 11:30h e das
13:30h às 17:00h, na Av. Umbu, nº 857, CEP 91.350-100, Porto Alegre/RS, Fones
(51) 3357-4584.

Porto Alegre (RS), 16 de agosto de 2018
Peter Cassol Silveira
Gerente de Materiais

AVISO DE SUSPENSÃO SEM DATA MARCADA

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO
FEDERAL

PANATLÂNTICA S.A.
CNPJ 92.693.019/0001-89 NIRE 43.3.0000227- 6 • Companhia Aberta (Reg. CVM nº 94)

AVISO AOS ACIONISTAS
A Panatlântica S.A. comunica ao mercado e aos seus acionistas que, em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 16 de agosto de 2018, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia em
R$ 4.028.000,00, mediante SUBSCRIÇÃO PARTICULARCORRESPONDENTEA194.468 NOVASAÇÕES
ORDINÁRIAS NOMINATIVAS E 8.704 NOVAS AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS, nas seguintes
condições: 1) As ações a serem emitidas serão de características idênticas às das atualmente existentes,
e terão participação integral nos dividendos a partir da respectiva emissão; 2) O valor de subscrição/
integralização será de R$ 19,82557 por ação, e as subscrições estarão restritas aos acionistas detentores
de posição acionária em 16/08/2018, os quais poderão subscrever ações em percentual correspondente
a 1,1520624704% da atual posição em cada espécie de ação possuída, conforme art. 171 § 1º; sendo
as ações negociadas ex-direito de subscrição de 17/08/2017 em diante (inclusive); 3) O prazo para
subscrições será contado a partir da publicação deste aviso (inclusive), findando-se em 17/09/2018; 4)
A subscrição das ações emitidas em razão deste aumento deverá ser feita junto às agências especializadas
da instituição depositária das ações da companhia (Itaú), devendo a integralização ser feita (i) à vista no
ato da subscrição, em moeda corrente nacional; ou (ii) mediante utilização de crédito junto à Companhia
relativo aos dividendos aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 05.04.2018; 5) Havendo
sobras de ações após o término do prazo para exercício do direito de preferência, estas serão rateadas
entre os acionistas que houverem manifestado, no ato da primeira subscrição, intenção de participação nas
mesmas. As sobras deverão ser subscritas de 02/10/2018 a 08/10/2018 junto às agências especializadas do
Banco Itaú S.A., mediante integralização em dinheiro à vista; 6) Uma vez efetuado o rateio de sobras, caso
não seja atingida a subscrição de, no mínimo, 84% (oitenta e quatro por cento) do total das ações a serem
emitidas, as sobras remanescentes serão objeto de leilão em bolsa, em data a ser oportunamente divulgada
ao mercado pela administração; 7) Caso as subscrições efetivadas alcancem, no mínimo, 84% do valor total
do aumento, seja após o rateio ou após a venda em bolsa, o aumento de capital poderá ser homologado
pela Assembleia Geral; 8) Nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, de 29 de dezembro de
2003, tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento de capital, e visando a assegurar
que os acionistas que desejem subscrever parte do aumento possam, no momento de exercício de seu
direito de subscrição, condicionar sua decisão de investimento às condições finais do aumento de capital,
cada acionista poderá, no ato da subscrição, condicionar a sua subscrição: (i) à subscrição da totalidade
das ações objeto do aumento de capital; ou (ii) à subscrição de uma proporção ou quantidade mínima das
ações originalmente objeto do aumento de capital, definida conforme critério do próprio investidor, mas
que não poderá ser inferior ao mínimo previsto pela companhia, i.e., 84% (oitenta e quatro por cento) do
valor total do aumento; 8.1) Na hipótese prevista no subitem “(ii)” acima, o subscritor deverá, no momento
da subscrição, indicar se, uma vez implementada a condição prevista, pretende receber a totalidade das
ações por ele subscritas ou quantidade equivalente à proporção entre o número de ações efetivamente
subscritas e o número de ações que originalmente seriam emitidas em seu favor, presumindo-se, na falta
da manifestação, o interesse do subscritor em receber a totalidade das ações por ele subscritas. Em se
manifestando pelo recebimento de quantidade proporcional ao aumento parcial, o subscritor deverá indicar
no boletim de subscrição os seguintes dados para que a Companhia possa efetuar a restituição parcial, sem
correção monetária, do montante eventualmente integralizado em dinheiro: (a) o banco, (b) a agência, (c) a
conta corrente, (d) seu nome ou denominação social, (e) seu CPF ou CNPJ, (f) seu endereço, e (g) telefone;
9) Na hipótese de homologação parcial do aumento de capital, não será concedido prazo para a revisão
da decisão de investimento aos acionistas subscritores que condicionarem sua decisão às condições finais
do aumento; 10) Os acionistas que não optarem pela utilização dos dividendos para a integralização do
aumento de capital receberão os respectivos dividendos no dia 02/10/2018; Os endereços das agências
especializadas podem ser consultados no site www.itau.com.br/securitiesservices/investidores/ http://www.
itaucustodia.com.br ou pelo telefone: capitais: 3003-9285 e para demais regiões: 0800-720-9285. Maiores
esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Diretoria de Relações com Investidores da Companhia, através
do e-mail: jantonio@panatlantica.com.br.

Gravataí/RS, 17 de agosto de 2018.
José Antonio Silva Vargas - Diretor de Relações com Investidores

CRANSTONWOODHEAD
ADMINISTRAÇÃOEPARTICIPAÇÕESLTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CNPJ: 92.698.695/0001-45 NIRE: 43202257580
O Diretor Presidente da sociedade da CRANSTON WOODHEAD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(“Sociedade”) convoca os senhores sócios a se reunirem em Reunião de Sócios a realizar-se, excepcionalmente na
Rua Manoelito de Ornellas nº 55, 10º andar, Bairro Praia de Belas, na Cidade de Porto Alegre, RS, às 10h00min do
dia 30 de agosto de 2018, a fim de discutirem e deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) tendo em vista o
falecimento dos sócios Luiz Salvador da Rosa, Clodagh Mary Brew Woodhead e Franz Nissen Pedersen, bem como
o previsto na Cláusula Décima Sexta do Contrato Social da Sociedade, será deliberado pelos sócios remanescentes
o ingresso ou não na Sociedade dos herdeiros dos sócios falecidos e, consequentemente: (i.A) caso o ingresso não
seja autorizado, será deliberada a liquidação das quotas sociais dos sócios falecidos e aberto o processo de apuração
de haveres, nos termos previstos no Contrato Social, bem como, ainda, procedido à redução do capital social da
Sociedade em decorrência da liquidação das quotas sociais dos sócios falecidos; (i.B) se autorizado o ingresso dos
herdeiros, as quotas serão a eles distribuídas, nos termos das partilhas realizadas nos respectivos processos de
inventário; (i.C) e alteração da Cláusula Quinta do Contrato Social para refletir a redução do capital social ou a
redistribuição das quotas sociais aos herdeiros dos sócios falecidos, conforme o caso; (ii) alteração do endereço da
sede da Sociedade para a Rua Eudoro Berlink nº 646, sala 904, BairroAuxiliadora, na Cidade de PortoAlegre, Estado
do Rio Grande do Sul, CEP 90450-030; e (iii) reformulação do Contrato Social da Sociedade, a fim de adaptá-lo à Lei
10.406 de 10 janeiro de 2002, sendo que o projeto de sua nova redação está à disposição dos sócios no endereço
referido no item (ii) acima. Porto Alegre, 08 de agosto de 2018.

FRANK EDWARD CRANSTON WOODHEAD - Diretor Presidente

OLEOPLAN S/A - ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO
CNPJ 88.676.127/0001-76 - NIRE 43300010864

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
1) DATA, HORA E LOCAL: 02 de abril de 2018, às 9h, na sede social, na Rua Dom Pedro II, 723, Bairro
Higienópolis, em Porto Alegre/RS, CEP 90550-142. 2) PRESENÇAS: acionistas, conforme Livro de
Presenças, representando a totalidade do capital social. 3) PUBLICAÇÕES: as demonstrações financeiras
foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio do dia 09/03/2018. 4) MESA:
Presidente, Sr. Irineu Boff e Secretária, Sra. Jussara Teresinha Scheffel. 5) ORDEMDODIA: EmAssembleia
Geral Ordinária: (i) Prestação de contas dos Diretores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) Destinação do lucro líquido do exercício
e a distribuição de dividendos; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) baixa das filiais localizadas em
Ronda Alta/RS e Iraquara/BA; e (ii) Consolidação do Estatuto Social. 6) DELIBERAÇÕES: A assembleia
aprovou, por unanimidade: 6.1) que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, §
1° da Lei n° 6.404/76; 6.2) em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1) a dispensa da leitura dos documentos
a que se refere o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas; 6.2.2) as contas da administração, o balanço
patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017. Absteve-se de votar o Diretor e acionista, Sr. Irineu Boff, com base no disposto no art. 134, § 1º
da Lei n. 6.404/76. 6.2.3) que o lucro líquido do exercício no montante de R$ 72.285.053,24 (setenta e dois
milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), tenha a seguinte
destinação: a) R$ 3.614.252,66 (três milhões, seiscentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e dois reais
e sessenta e seis centavos), para a constituição da Reserva Legal; b) R$ 19.500.000,00 (noventa milhões
e quinhentos mil reais) - que deduzido o Imposto de Renda na fonte perfaz o líquido de R$ 16.575.000,00
- correspondentes aos juros sobre o capital próprio, contabilizados pela Companhia, em substituição aos
dividendos estatutários, os quais parte já foram pagos aos acionistas; c) R$ 12.350.000,00 (doze milhões,
trezentos e cinquenta mil reais), para dividendos, a serem pagos até o final do exercício social; e, d) que
o saldo dos lucros, seja transferido para a conta de Reserva de Retenção de Lucros; 6.3) em Assembleia
Geral Extraordinária: 6.3.1) baixar a filial situada na Rua XV de Novembro, n. 400, sala 03, bairro Centro,
CEP 99670-000, em Ronda Alta/RS, inscrita no CNPJ n. 88.676.127/0005-08 e NIRE 43900917771. 6.3.2)
baixar a filial situada na Rodovia BR 122, Km 32, s/n, Zona Rural, em Iraquara/BA, CEP 46980-000, inscrita
no CNPJ sob n. CNPJ sob n. 88.676.127/0027-05 e NIRE 29901043634. 6.3.3) a consolidação do Estatuto
Social, cujo teor encontra-se em anexo e fica fazendo parte integrante desta Ata. 7) ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada aAssembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi
lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes. 8) ASSINATURAS: Presidente:
Sr. Irineu Boff; Secretária: Sra. Jussara Teresinha Scheffel; Acionistas: (i) Irineu Boff; (ii) Greice Merlin Boff.
CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel daAta original, lavrada no Livro deAtas deAssembleias
Gerais n. 2, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas. Porto Alegre-RS, 02 de abril
de 2018. Irineu Boff - Presidente; Jussara Teresinha Scheffel - Secretária. Junta Comercial, Industrial e
Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 4774082 em 19/06/2018 da Empresa OLEOPLAN
S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO, Nire 43300010864 e protocolo 181795451 - 16/04/2018. Autenticação:
5BF822BD64BA971D78E1422048DE9CA1F12F5841. Cleverton Signor - Secretário-Geral.

ASPERGS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS ADMINISTRATIVOS DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE
FUNDAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL

A Associação dos Servidores Penitenciários Administrativos do Rio Grande do Sul - ASPERGS,
através do Presidente Sr. Vaguene Silva de Souza residente Rua Giusepe Garibaldi nº 230, Ap: 421-F,
Pelotas/RS, CEP: 96.010.490, CONVOCA os associados, assim como todos membros da categoria
dos AGENTES PENITENCIÁRIOS ADMINISTRATIVOS do Sistema Penitenciário do Estado do Rio
Grande do Sul, para Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 14horas do dia 10/09/2018,
na Rua Dom Pedro II nº 1057, centro, Pelotas-RS, CEP: 96. 010.300, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1 – Transformação da Associação ASPERGS em Sindicato dos Servidores
Penitenciários Administrativos do Estado do Rio Grande do sul; 2 – Aprovação do Estatuto; 3 – Eleição
dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 4 – Posse dos Eleitos; 5 – Definição sede da entidade.

Pelotas, 13 de agosto 2018.
Vaguene Silva de Souza – Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 – RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO
EDITAL Nº 017/2018 – ABERTURA E INSCRIÇÕES

O Município de General Câmara/RS, representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO do Extrato publicado na edição de 15/08/2018
do Jornal do Comércio, nos termos seguintes. Onde LÊ-SE: “Período de inscrições pela internet,
através do site: www.legalleconcursos.com.br: 15/08 a 16/09/2018”, LEIA-SE: “Período de inscrições
pela internet, através do site: www.legalleconcursos.com.br: 15/08 a 13/10/2018”. E, onde LÊ-SE:
“Edital nº 01/2018 – Abertura e Inscrições”, LEIA-SE: “Edital nº 017/2018 – Abertura e Inscrições”.

General Câmara/RS, 17 de agosto de 2018.
HELTON HOLZ BARRETO, Prefeito Municipal

Especialistas em novas tec-
nologias, como a robótica, parti-
ciparam do Seminário Conhecer, 
encontro promovido em Ala-
goas. Diferentes olhares sobre o 
futuro digital e o papel dos se-
res humanos foram temas dos 
inúmeros debates realizados na 
oportunidade. O objetivo central 
do seminário foi analisar nesse 
novo potencial mundo.

O encontro reuniu importan-
tes nomes da Singularity Univer-
sity, que é uma das principais 
universidades voltadas às novas 
e potenciais tecnologias, como 
a robótica, com sede no Vale do 
Silício, dentro da estrutura da 
Agência Aeroespacial dos Esta-
dos Unidos (Nasa).

Em comum, esses futuristas 
e antropólogos destacam que a 
velocidade com que as mudan-
ças vêm ocorrendo no mundo só 
tende a aumentar. Com a missão 
definida pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequena Em-
presas, organizador do evento, 
de apontar caminhos para uma 
educação empreendedora, esses 
professores alertaram sobre a 
necessidade de uma adaptação 
completa dos padrões de ensino.

“Nossa educação está no 
passado”, afirmou o empreen-
dedor Tiago Mattos. Ao longo de 
uma hora de palestra, Mattos fa-
lou para educadores e técnicos, 
em sua maioria apreensivos com 
as novas exigências de uma edu-
cação a ser reconstruída para al-
cançar mais eficiência, aumen-
tando aprendizagem e reduzindo 
evasão por desinteresse de uma 
geração conectada. (ABR)

Debates projetam 
o futuro com as 
novas tecnologias
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