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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da APAPE - Associação Nacional de Empregados e Ex-Empregados das
Empresas do Sistema Petrobras e Sucessoras, Participantes e Assistidos da Petros, no uso das
suas atribuições estatutárias, na forma dos artigos 7, 14, I, 16, I, alínea b, 17 , 18 e 20 do Estatuto,
CONVOCA através do presente edital, todos os seus associados, observadas as disposições do
referido artigo 17, para Assembleia Geral Ordinária- AGO, digital, que será realizada no dia, 26
de novembro de 2020, às 10 horas, em primeira convocação, com a presença mínima de dois
terços dos associados, e, em segunda e última convocação às 10:30horas, com qualquer
número de associados, a fim de deliberar, sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Relatório Anual;
2 - Demonstrações financeiras correspondentes ao período de outubro de 2019 a setembro
de 2020; 3 - Assuntos Gerais. A assembleia será realizada de forma digital através da plataforma
Google Meet, com o link, https://meet.google.com/nzi-htmk-sug, às 10 horas, do dia 26/11/2020,
facultado, ainda, o voto por correspondência, por e-mail adm@apape.org.br até as 24 horas do
dia anterior à realização da assembleia, e pelo WhatsApp (21) 98487-8500 e (21) 98487-8501,
observadas as disposições estatutárias e o disposto no artigo 5º da LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO
DE 2020, que dispõe: Art. 5º A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil, até
30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão
nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Parágrafo único. A manifestação dos participantes poderá
ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do
participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2020.
Paulo Teixeira Brandão

Diretor-Presidente

APAPE
Associação Nacional de Empregados e ex-Empregados das Empresas
do Sistema Petrobras e Sucessoras, Participantes e Assistidos da Petros

www.apape.org.br

Posto de Gasolina do Capitão de Belford Roxo Ltda
CNPJ 03944335000156

Concessão de Licença Operacional
O Posto de Gasolina do Capitão de Belford Roxo Ltda torna público que recebeu da Prefeitura
de Belford Roxo-Secretaria do Meio Ambiente a Licença de Operação - LO - nº 0687, com vali-
dade 09/10/2022 que autoriza a atividade de posto de abastecimento de combustíveis Líquido e
Gnv para veículos automotores na Av. Jorge Julio Costa dos Santos 350 Centro - Belford Roxo
Rio de Janeiro - documentos e informações constantes do nº 14/080/2020,Dam 54268245.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para
atendimento as necessidades do Asilo da Velhice Visconde de Pinheiro, desta municipalidade,
através de recursos federais oriundos do Termo de Aceite - Emergencial COVID 19 -, para execução
de ações socioassistênciais e estruturação da rede devido a situação de emergência ocasionado
pela pandemia de Covid-19 - Edital liberado: dia 22/10/2020, de segunda à sexta-feira das 08:00h
às 17:00h no seguinte endereço: Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101 e 103 -
Centro - Cantagalo - RJ. no site www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/aviso e no Portal de Compras do
Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. Compras Net SIASG.. Valor: R$ 30.065,97
- Data Abertura das Propostas: 06/11/2020, às 09:00 horas no site www.comprasnet.gov.br.

Cantagalo, 20 de Outubro de 2020
Carlos Alexandre Marques da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL LICITAÇÃO Nº 14/2020
PREGÃO ELETRÔNICO - UASG 160529
EDITAL EXCLUSIVO PARA MEI /ME/EPP

FLUMINENSE

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE 

Em meio a muitas lesões
desde a volta do futebol, o
Fluminense ganhou boas
notícias antes do jogo contra
o Santos no próximo domin-
go, às 16h, no Maracanã. O
clube anunciou que Michel
Araújo e Yuri, que foram
reintegrados ontem, além de
Wellington Silva, que voltou
a treinar no fim da semana
passada, estão recuperados
de lesões e à disposição do
técnico Odair Hellmann pa-
ra a próxima partida do
Campeonato Brasileiro.

Do trio, Yuri é quem esta-
va há mais tempo fora de
combate. Com uma pubal-

gia, o volante desfalcou o ti-
me nos últimos nove jogos e
deve ficar no banco contra o
Santos. Michel Araújo, por
sua vez, recuperou-se de
uma lesão na panturrilha es-
querda que o tirou das últi-
mas três partidas e tem
chances de voltar ao time ti-
tular no domingo. Assim co-
mo Wellington Silva, que
perdeu quatro jogos por
causa de uma contusão na
coxa esquerda e vira alterna-
tiva para o lugar de Luiz
Henrique, que está defen-
dendo a seleção sub-20.

Já foram 33 problemas
físicos no elenco tricolor em

2020, sendo que 21 desses
foram lesões ou dores mus-
culares que afastaram al-
gum jogador de ao menos
uma determinada partida.

Após o empate por 2 a 2
com o Ceará e depois de dois
dias de folga, o Fluminense
treinou pela primeira com o
elenco cheio ontem. Odair
ainda terá mais dois dias de
atividades para definir a es-
calação contra o Santos. Pa-
checo e Yago, com lesões na
coxa, e Frazan, em transição
após cirurgia no joelho, são
as baixas do treinador, que
também não terá Digão, sus-
penso pelo terceiro amarelo.

Boas notícias para a escalação
Michel Araújo, Wellington Silva e Yuri voltam a treinar e podem reforçar o Flu contra o Santos

Michel Araújo tem boas chances de enfrentar o Peixe

O atacante do Fluminen-
se Luiz Henrique se apre-
sentou ontem à seleção bra-
sileira Sub-20, em Itu, para
jogos-treinos de preparação
para o Sul-Americano. Ele
chega cheio de moral após
marcar seu primeiro gol co-
mo jogador profissional.

— Sempre foi meu sonho
estar na Seleção. Esse gol
também me ajudou muito
para eu chegar na Seleção.
Vou chegar lá bem tranquilo
e fazer tudo de bom para
buscar ser titular e fazer gols
lá também — afirmou.

Luiz Henrique
segue ‘sonho’
com a seleção

Luiz chegou no estilo
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