
BORDERES ADMINISTRADORADE BENS LTDA,
MTT PARTICIPACOES LTDA,

MAURI BORDERES e ADALBERTODOS SANTOS,
todos executados na Ação de Cumprimento de Sentença no 97.0100676-3, em tramite perante a
6a Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Joinville, Estado de Santa Catarina, atendendo ao
comando da parte dispositiva da sentença proferida pena Justiça Federal, dar início da execução
da contrapublicidade, publicando a parte dispositiva da decisão proferida, dando-se ciencia aos
consumidores e ao público em geral que os executados, por determinação judicial, cessaram toda
e qualquer atividade e publicidades sobre a concessão de crédito ou captação de recursos, venda e
intermediação, locação, refinanciamento ou consórcios de linhas telefônicas, conforme segue abaixo:

“ANTE O EXPOSTO
Julgo procedente em parte o pedido, confirmando-se a liminar, isto é, determinando que os réus,
cessem toda e qualquer atividade bem como a publicidade, seja por televisão no, rádio, jornais,
revistas ou mala direta, em que seja feita menção , ainda que indireta, de concessão de crédito ou
a captação de recursos, limitando a publicidade às atividades de aquisição, venda e intermediação
de venda e locação de linhas telefônicas. Assim, nos termos do pedido, estão os réus impedidos
de prosseguirem com tais negócios, ou seja, promessas de “dinheiro no ato”, “refinanciamento”,
“venda programada” ou ‘“consórcio de telefones” não podem ser utilizadas, sob pena de multa
diária de 1.000,00 (hum mil reais), atualizados pela UFIR.” A presente publicação se destina
igualmente para fins do disposto do art. 60 do Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.080,
de 11 de setembro de 1990.

Joinville-SC, 04 de fevereiro de 2021.
BORDERES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

MTT PARTICIPACOES LTDA
MAURI BORDERES e ADALBERTO DOS SANTOS

Município de Maracajá
AvisodeAlteração -ChamadaPúblican° 001/2021. O
Município, leva ao conhecimento dos interessados que
no edital acima epigrafado, houve alteração. Edital no
site: www.maracaja.sc.gov.br. Em virtude da alteração,
fica prorrogado para o dia 11/03/2021 às 9:15h, a data
de entrega e abertura dos envelopes, mantendo-se
inalteradas as demais condições do Edital e anexos.
Ficam todos interessados notificados para os fins legais
e de direito, na forma da Lei.Maracajá, 05 de fevereiro
de 2021. Anibal Brambila – Prefeito

ESTUDODE IMPACTO
ESTUDODE IMPACTODEVIZINHANÇA INVESTICORPEMPREENDIMENTOS LTDA,
torna público que requereu à Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Susten-
tável – SEPUD, a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV referente à implantação
de um Edifício Residencial Multifamiliar a se localizar na Rua Otto Boehm, 225, América,
CEP 89.201-700, Joinville-SC, nos termos do Decreto Municipal nº 30.210/2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃODE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA PRODUÇÃO E DA TRANSFORMAÇÃO DO
MATERIAL PLÁSTICO E DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE RECICLAGEM DOMATERIAL
PLÁSTICODE JOINVILLE,ARAQUARI, BALNEÁRIOBARRADOSUL, BARRAVELHA,GARUVA, ITAPOÁ,
PIÇARRAS E SÃO FRANCISCO DO SUL/SC: por sua Diretoria, convoca todos os trabalhadores nas indústrias
de material plástico, sindicalizados ou não, integrantes da categoria representada pela entidade subscritora, para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, tendo por local
a sede do Sindicato, sito na Rua Visconde de Taunay, n° 614, Centro, em Joinville/SC, respeitando o protocolo das
medidas de isolamento social, às 14:00 horas em primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda convocação para
discutirem e deliberarem sobre a seguinteORDEMDODIA: a)Aprovação da Pauta de Reivindicações referentes às
condições de salário e trabalho, a serem discutidas com a categoria econômica, visando a renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho vigente; b) Discutir e votar a forma de custeio da entidade Sindical; c) Outorga de poderes à
Diretoria do Sindicato Laboral, para firmar Convenção Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos, ajuizar o Dissídio
Coletivo de Trabalho; d) Deliberação sobre a conveniência de dar caráter permanente à Assembléia, enquanto per-
durar a campanha salarial, permitindo que as futuras convocações sejam efetuadas mediante simples comunicados
nos locais de trabalho. Joinville 08 de fevereiro de 2021. A Diretoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Produção e da Transformação do Material Plástico e dos
Trabalhadores nas Indústrias de ReciclagemdoMaterial Plástico de Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul,
BarraVelha, Garuva, Itapoá, Piçarras e São Francisco do Sul/SC, com sede a RuaVisconde Taunay, nº 614, Centro,
em Joinville (SC) por sua diretoria, convoca todos os associados da entidade, para participarem de Assembléia Geral
Ordinária que realizar-se-á no dia 12 de fevereiro de 2021, respeitando o protocolo dasmedidas de isolamento social,
às 15:00 horas em primeira convocação ou às 15:30 horas em segunda convocação, em sua sede. AOrdemdoDia será:
1- Prestação de contas da diretoria relativa ao exercício 2020; 2- Parecer do Conselho Fiscal; 3- Deliberação sobre o
planejamento orçamentário para 2021/2022. 4- Autorização para reforma do prédio administrativo. 5- Aprovação
do Regimento próprio para promoção da educação profissional. Joinville, 08 de fevereiro de 2021. A Diretoria


