
:3A DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DE JOINVILLE
TAiL DE CONVOCAÇÃO
ibro de 2017, no período de 10h às 17b, na sede desta Entidade, sito Rua
ide de Joinville-SC, será realizada eleição sindical para composição da
tantes à Federação a que está filiada esta Entidade, bem como Suplentes,
registro de chapas, que ocorrerá a contar da data de publicação do Aviso
bseção lu. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigi-
ntidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes
'período destinado ao registro de chapas, no horário de 9h30 às 12h e
)ntrará a disposição dos interessados pessoa habilitada para atendimento,
so eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspon-
erá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação ou da re-
o quorum em primeira convocação se concorrer apenas uma chapa, será
.endo mais de uma chapa caso não se obtenha quorum em primeira con-
rbtendo nenhuma das chapas registradas a maioria absoluta de votos em
arágrafo 1° da CLT), realizar-se-ão novas eleições 15 (quinze) dias após.
ile, 03 de dezembro de 2017.
úanote - Presidente SIINDIPAN

MTA C,ATAFUri'W,

EMIGRO E PEQUENAS EMPRESAS DE
lE/SC, através de sua Pregoeira, avisa aos
:itação, na modalidade Pregão Eletrônico,

a qual tem por objetivo a seleção de
tratação de empresa para impressão
iez mi» unidades do Guia de Tul4iro3 
nil) unidades do-livro CenárioI„ I©u ó
)nforme especificações constantes nos
a este edital. As propostas de preço serão

bico até as 12 horas do dia 13/11/2017.
e outras informações para participação
te: iww.redeenepres ls°corn.br

U 05 ele novembro ek 2017°
CELI! D SDLVA

MUNICÍPIO DE MARACAJÁ-SÇ - Aviso de Chamamento Pública 0I5/FMS/21117. Objeto: credenciamento e contra-
tação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais dc análises clinicas, conforme a Tabela Unificada do
Sistema Único de Saúde, para atendimento da demanda das Unidades de Saúde do município de Maracajá/SC. As inscrições
para o credenciamento se darão pela proponente interessada a partir da primeira data de publicação do aviso deste edital até
15/12/2017. Edital Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no departamento de
Licitações do Município, na Avenida Getulio Vargas n°530 — bain:o Centro, das 8:30h ás 17:30h, ou fone: (48) 3523-1199 e
3523-1111, e-mail: licitacao@maracaja.sc.gov.br. Maracajá, t ° de novembro de 2017. Adindo Rocha - Prefeito Municipal.

CONCESSÃO DE LICENCAAMBIENTAL.
(LICENCA AMBIENTAL PRÉYIA1ROGGA S A. CONSTRITORA E INCORPORADORA, CNPJ: 08.486.781/0001-88, toma público que recebeu daFundação do Meio Ambiente (FATMA), a Licença Ambiental Prévia, válida por 24 meses para Condomínio ResidencialVertical, localizado na Avenida Nereu Ramos esquina com Rua Rio Grande do Sul c Rua Campo largo, Bairro ltacolomi,Balneário Piçarras-SC.

FATMA 
rUYOA(',A DO Nb0 AHSItNfE

Rua Felipe Schmidt,485, Centro
88010-001 — Florianópolis — Santa Catarina
Fone: +55 48 3216 1700
E-mail: fatina@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatnn.sc.gov.br

DECLARAÇÃO
INSTITUTO CORE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 24.447.148/0001-37, com sede à Rua Go-
thard Kaesemodel, n° 170, Anita Garibaldi, em Joinville/ SC, torna público que protocolou junto a Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville - SEPUD o Estudo de Impacto de Vizinhança, com vistas ao
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei Federal n" 10.257/01 com a finalidade de regularização do
seu empreendimento.

Rua Dr. João Colin, 751
89204-001— Santo Antônio — Joinville/SC
Fone: +55 47 3422-7333
URL: wwwjoinvilie.se.gov.br/institucional/sepud/

A NOTÍCIA,
SEXTA-FEIRA,

3 DE NOVEMBRO DE 2017

trai o quanto eles estão a nósso
lado. Esse é um momento espe-
cial, de apoio. Mais do que nunca
temos de fazer um grande -jogo e
conseguir um grande resultado pa-
ra seguir em busca do nosso obje-
tivo - disse o treinador.

Guto ainda cobrou de seus joga-
dores atenção total ao CRB, que,
no primeiro turno, bateu o Inter
por 2 a O, em Maceió:
- Eles (CRB) têm a necessida-

de de buscar pontos, pois estão
perto da zona de rebaixamento. A.
tendência é que tentem jogar em
nosso erro. Se conseguirmos furar
o sistema defensivo deles, podere-
mos fazer com que mudem a es-
tratégia de jogo. Precisamos atingir
o quanto antes um placar nos sir-
va na partida - concluiu.


