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1. Apreciação e votação do Relatório da Diretoria, Contas e Balanço Geral do exercício encerrado em 31.12.2021, bem como
leitura doParecer doConselhoFiscal;

2. Eleição dosmembros titulares e suplentes doConselhoFiscal, para o período anual, de 2022/2023;
3. Eleição dosmembros titulares e suplentes doConselho deAdministração, para o período de 2022a 2025;
4. Fixação dos honorários daDiretoria e cédulas de presença dosConselhos deAdministração eFiscal;

6.Assuntos gerais.

O Presidente do Conselho deAdministração da Federação das Cooperativas deArroz do Estado do Rio Grande do
Sul Ltda. – FEARROZ, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as 15 (quinze) cooperativas atualmente
filiadas em condições de voto para se reunirem emAssembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de setembro de 2022,
na sede daCOPARROZ–CooperativaAgroindustrial Rio Pardo, localizada naBR-471, km 179,5 - Distrito Passo doAdão,Município
de Rio Pardo, RS, em primeira convocação às 12:00 horas com 2/3 das associadas; em segunda convocação às 13:00 horas com
metade mais uma associadas e, em terceira e última convocação, às 14:00 horas, com o mínimo de 7 (sete) associadas para
deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

5.Definição sobre amanutenção da atual sede emPortoAlegre;

Porto Alegre, RS, 12 de setembro de 2022.

Presidente do Conselho de Administração - FEARROZ
José Alberto Pacheco Ramos

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ARROZ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.
C.G.C./MF 92.747.286/0001-91

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CLASSIFICAÇÃO

Times PG J V GP GC SG

1°} Palmeiras 54 26 15 43 19 24

2°} Inter 46 26 12 41 25 16

3°} Flamengo 45 26 13 40 21 19

4°} Fluminense 45 26 13 40 30 10

5°} Corinthians 44 26 12 30 25 5

6°} Athletico-PR 43 26 12 31 29 2

7°} Atlético-MG 40 26 10 34 29 5

8°} América 36 26 10 22 25 -3

9°} Goiás 36 26 9 29 32 -3

10} Santos 34 26 8 29 24 5

11} Bragantino 33 26 8 36 33 3

12} Botafogo 31 26 8 25 30 -5

13} São Paulo 31 26 6 33 31 2

14} Ceará 31 26 6 26 26 0

15} Fortaleza 30 26 8 24 28 -4

16} Coritiba 28 26 8 28 41 -13

17} Cuiabá 26 26 6 17 25 -8

18} Avaí 25 26 6 25 39 -14

19} Atlético-GO 22 26 5 23 40 -17

20}Juventude 18 26 3 20 44 -24

Fórmula: Os times jogam entre si, em turno e returno.
Critérios de desempate: número de vitórias; saldo;
gols marcados; confronto direto; cartões.

Área de vagas para Libertadores e Pré-Libertadores

Zona de rebaixamento para a Série B

Esportes

Umberto Louzer ainda tenta achar soluções para salvar o Ju da queda

JuventudeencaraoFortaleza

O atacante Vinícius Júnior,
do Real Madrid, foi vítima de co-
mentários racistas em um canal
de TV espanhol. No programa
“El Chiringuito”, que foi ao ar
na quinta-feira, o agente de joga-
dores Pedro Bravo, presidente
da Associação Espanhola de Em-
presários de Jogadores, afirmou
que o atleta deveria parar de
“fazer macaquices” em campo.
“Você tem que respeitar o rival.
Se quer dançar, que vá ao sam-
bódromo no Brasil. Aqui o que
você tem que fazer é respeitar
os companheiros de profissão e
deixar de fazer o macaquice”.

Mais tarde, após a péssima
repercussão, Bravo tentou justifi-
car a fala, dizendo que utilizou
mal a expressão e que usou a
expressão de forma metafórica.
“Minha intenção não foi de ofen-
der, peço desculpas”, escreveu.

n Sábado
Avaí x Atlético-MG ................ 16h30
Botafogo x Coritiba .............. 19h00
n Domingo
Bragantino x Goiás ................ 11h00
Flamengo x Fluminense ....... 16h00
Ceará x São Paulo .................. 16h00
Juventude x Fortaleza ......... 18h00
América x Corinthians ......... 18h00
Palmeiras x Santos ................ 18h30
Athletico-PR x Cuiabá ........... 19h00
n Segunda-feira
Atlético-GO x Inter ................ 21h00

n A final da terceira divisão do
Campeonato Gaúcho começa a
ser decidida nesse domingo, na
região da campanha. No estádio
Nicolau Fico, em Bagé, o Bagé re-
cebe o Monsoon na primeira par-
tida entre os dois times na deci-
são. O jogo de volta está marcado
para o próximo domingo, no mes-
mo horário, no Parque Lami, no
bairro Campo Novo, em Porto Ale-
gre. O time da capital foi criado
em 2022 e já colhe os frutos em
sua primeira temporada. Indepen-
dentemente de quem irá se consa-
grar o campeão da Terceirona, as
duas equipes estão classificadas
para a Segundona em 2023.

n As equipes das duas maiores
torcidas do país irão fazer a final
da Copa do Brasil. O Flamengo,
depois de eliminar o São Paulo,
terá pela frente o Corinthians que
despachou o Fluminense por 3 a
0 na última quinta-feira, gols de
Renato Augusto, Giuliano e Felipe
Melo, contra. No encontro de am-
bos na Libertadores, o Rubro-Ne-
gro carioca levou a melhor. Na
próxima semana, a CBF irá reali-
zar o sorteio para definir o man-
do de campo dos dois jogos fi-
nais. Flamengo e Corinthians pos-
suem três títulos da Copa do Bra-
sil, e ambos buscam o tetra.

direto ao ponto

Bagé eMonsoon
começama decisão

Final da Copa do Brasil
teráMengão x Timão

FERNANDO ALVES / EC JUVENTUDE / CP

O adversário deste domingo,
18h, no Alfredo Jaconi passou
por uma situação semelhante à
do Juventude na primeira meta-
de do Brasileiro. O Fortaleza dis-
ta apenas quatro pontos do Z-4,
mas consolidou uma recupera-
ção. O time gaúcho, lanterna e
há dez da zona da degola, por
outro lado, não consegue reagir.
Contra os cearenses é mais uma
oportunidade e o técnico Umber-
to Louzer novamente deverá me-
xer no time. O atacante ex-Inter
Guilherme Parede deve atuar:
“Sempre trabalhou, foi premia-
do com um gol lá contra o Pal-
meiras”, sugere Louzer que po-
de trocar até o esquema tático.

Mais cedo, 16h, no domingo,
o clássico Fla-Flu, no Maracanã
é o duelo entre o terceiro e quar-
to colocados, respectivamente.
O Flamengo vem embalado pela
classificação à final da Copa do
Brasil, competição da qual o ri-
val foi eliminado na semana. O
Corinthians, outro finalista do
sorteio fica de olho na partida,
pois se vencer o América fora
de casa, entra no G-4.

O líder Palmeiras, também no
domingo, no Allianz Parque, re-
cebe o Santos em crise e sem
treinador. O Verdão, em caso de
tropeço, abre brecha para a
aproximação do Inter que atua
somente na segunda-feira.

SÉRIE A

Vinícius Júnioré
vítimade racismo

‘MACAQUICES”

O Comitê de Recursos da Fi-
fa anunciou que decidiu arqui-
var o processo movido pela Fe-
deração Chilena de Futebol pa-
ra tentar substituir o Equador
na Copa do Mundo do Catar. Os
chilenos, que apresentaram um
recurso sobre o caso na quinta-
feira, apontam que o lateral By-
ron Castillo, da seleção equato-
riana, seria colombiano e teria
adulterado sua documentação,
tese rechaçada pela Fifa. “A Co-
missão de Recurso confirmou a
decisão da Comissão Disciplinar
de arquivar o processo instaura-
do contra a Federação Equato-
riana. Entre outras considera-
ções, entendeu que, com base
nos documentos apresentados, o
jogador deveria ser considerado
como titular de nacionalidade
equatoriana permanente”, diz
um trecho da nota da Fifa.

Fifamantémo
EquadornaCopa

DERROTA CHILENA

RODADA 27
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