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S E M A P I
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,

PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE FUNDAÇÕES ESTADUAIS DO RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ÇÃ

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS,
INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE FUNDAÇÕES ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL -
SEMAPI, entidade sindical de primeiro grau, com sede na Travessa Alexandrino de Alencar, 83, em Porto
Alegre/RS, no uso das atribuições que as leis em vigor e o seu Estatuto lhe concedem, convoca os
trabalhadores empregados da EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S/A - EPTC

atribuições que vigorleis em vigor e o seu Estatuto lhe concedem,
,

para a Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá de forma virtual( Art. 5º da Lei nº 14.010/2020), a ser
realizada no dia 15 de abril de 2021, às 18h e 30 min em primeira chamada e às 19h em segunda e
última chamada, com qualquer quórum, na forma abaixo explicitada, para apreciar e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:
1. Autorizar a diretoria do sindicato para instaurar negociação coletiva de trabalho, firmar Acordo Coletivo
de Trabalho, ajuizar protesto judicial e pedido de mediação, instaurar dissídio coletivo no caso de
insucesso das negociações coletivas, contestar dissídio coletivo e firmar acordos judiciais ou extrajudi-
ciais, inclusive aditivos; conceder poderes à diretoria do sindicato para firmar acordos e constituir
procurador no caso de ação judicial;
2. Análise e deliberação sobre a pauta de reivindicações da categoria em relação à data-base de 1º de
maio de 2021, bem como sobre a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho;
3. Análise e deliberação sobre o desconto da contribuição assistencial:
4. Formas de mobilização da categoria, inclusive a paralisação coletiva dos trabalhos;
5. Deliberar acerca da proposta da empresa para conciliar, parcialmente, os Dissídios Coletivos atinentes
as datas-bases de 1º de maio de 2018 e 1º de maio de 2019.

Porto Alegre, 12 de abril de 2021.
Geni Veiga Coimbra,

Diretoria Colegiada do SEMAPI/RS
OBSERVAÇÃO: Em razão das determinações legais em vigor, decorrentes do estado de calamidade
pública em nosso estado, o sindicato, visando preservar a saúde e o bem-estar da categoria e da
população em geral e considerando o caráter plebiscitário da assembleia, adotará processo de delibera-
ção virtual da categoria, no dia 15 de abril 2021 às 19h, por meio eletrônico de vídeo conferência, pela
plataforma do ZOOM cujo link estará disponibilizado pelas mídias oficiais do sindicato (https://www.face-
book.com/Semapirs,https://www.instagram.com/semapi.rs/,https://twitter.com/semapirs), no dia da
assembleia. A reunião se iniciará com a explicitação por meio eletrônico aos integrantes da categoria dos
motivos da reunião e da pretensão da pauta, abrindo-se espaço de 30 minutos para apresentação de
dúvidas e esclarecimentos. A votação se dará no fim da deliberação e posteriormente divulgado
resultado.

ABERTURAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

CONCORRÊNCIA 0042/2021 Objeto: Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 4ª Categoria

na localidade de Balneário Pinhal.

ABERTURA: 10/06/2021, às 14h PROCESSO: 18/0435-0028953-2

CONCORRÊNCIA 0043/2021 Objeto: Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 4ª Categoria

na localidade de Salto do Jacuí.

ABERTURA: 10/06/2021, às 15h PROCESSO: 19/0435-0020562-8

CONCORRÊNCIA 0044/2021 OBJETO: Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 4ª Categoria

na localidade de São Jerônimo.

ABERTURA: 10/06/2021, às 16h PROCESSO: 18/0435-0031637-8

AVISOS DE SUSPENSÃO

Leilão Eletrônico 0004/2021 Processo Administrativo 21/1203-0005333-4

A CPL/CELIC, designada pela Portaria nº 318/2019, no uso de suas atribuições, torna pública a

suspensão do edital em epígrafe, a qual encontra-se disponível no site www.compras.rs.gov.br.

Concorrência 0036/2021 Processo Administrativo 20/1300-0005749-2

A CPL/CELIC, designada pela Portaria nº 318/2019, no uso de suas atribuições, torna pública a

suspensão do edital em epígrafe, a qual encontra-se disponível no site www.compras.rs.gov.br.

Marina Fassini Dacroce

Subsecretária CELIC/SPGG

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de Medeiros,

n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações e Atas de Registro

de Preços estão disponíveis nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou www.compras.rs.gov.br.
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lotação dos leitos de
UTI adulta na capital
caiu para 97,34% depois
de 40 dias com a taxa

de ocupação acima de 100%. Des-
de 2 de março, as UTIs ultrapas-
saram a capacidade total de
atendimento, ocasionando um es-
gotamento dos 17 hospitais de
Porto Alegre que fornecem núme-
ros para o Painel Covid, sistema
de monitoramento da evolução
da doença divulgado pela Secre-
taria Municipal da Saúde (SMS).

Os dados apresentados pela
SMS na segunda-feira da rede
hospitalar mostraram que dos
1.017 leitos adultos, 97,34% es-
tão ocupados, sendo que 653
com pacientes com diagnóstico

positivo para Covid-19 e 26 com
suspeita de infecção. Apesar da
queda de percentual de ocupa-
ção, ainda há 79 pacientes
aguardando por leitos de UTI.
Já na pediatria hospitalar, os nú-
meros são de um paciente com
suspeita internado e nove crian-
ças com Covid-19 confirmada.

Desde o início da pandemia, a
Capital soma 137.342 casos da
doença, 260.372 negativos,
117.762 de pessoas recuperadas e
3.914 óbitos. Há 8.057 casos em
análise e 691 resultados inconclu-
sivos. Perderam a vida 3.914 pes-
soas. Foram efetivados 397.055
RT-PCR, sendo 2.250 processados
por dia, 81.178 testes rápidos (ca-
pacidade de testagem do SUS).

OcupaçãodeUTI
caipara97,34%

Após 40 dias de alta consecutiva e acima de 100%, começa a desacelerar

RICARDO GIUSTI

O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
advertiu ontem para o aumento
recente nos casos de Covid-19 e
nas mortes causadas pela doen-
ça. Durante entrevista coletiva
virtual, ele ainda comentou que
a entidade não defende “lock-
downs sem fim”, mas medidas
combinadas, “adequadas e
ágeis” para conter o problema.

Ghebreyesus lembrou que, en-

tre janeiro e fevereiro, houve um
período de seis semanas segui-
das de recuo nos casos do vírus
pelo mundo. “Nós temos agora
sete semanas seguidas de alta
nos casos e quatro semanas de
avanço das mortes”, principal-
mente na Ásia e no Oriente Mé-
dio. Mesmo com 780 milhões de
doses de vacinas disponibiliza-
das no mundo, elas são, segundo
ele, apenas “um instrumento vi-
tal e poderoso, mas não o único”.
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