
 

Pense Verde Consultoria e Soluções Ambientais (penseverdecsa@gmail.com) 
 

 
 
 
 
 
Joinville, 20 de janeiro de 2022. 
 
 
 
À 
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável - SEPUD 
Comissão Técnica de Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
 
 
 
Em resposta ao Ofício SEI nº 0011635771/2022 – SEPUD.UPL.AIU, protocolo nº 51604/2021, 
em nome de Britânia Eletrônicos S/A, CNPJ: 07.019.308/0001-28, venho por meio desta 
apresentar o comprovante de publicação em jornal de ampla circulação e em formato de edital, a 
placa informativa e o convite realizado a Associação de Moradores Pirabeiraba e Estrada da Ilha 
sobre a audiência pública, em atendimento ao Decreto nº 30.210/2017 e nº 39.244/2020 .  
 
 
 
 

Atenciosamente. 
 
 
 
 
 

Pense Verde Consultoria e Soluções Ambientais 
Simone Barbosa Reichert 

Engenheira Ambiental 
CREA/SC: 128.529-3  



 

Pense Verde Consultoria e Soluções Ambientais (penseverdecsa@gmail.com) 
 

 
I) COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL 

  



02 19 DE JANEIRO DE 2022A NOTÍCIA

PARA
ANUNCIAR

LIGUE
(47) 3431-8800

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS – ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - na forma da lei, 
faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA 
NATHAN ALOISIO WILKE, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu 
escritório, situado na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC 
Helbor Dual Offices & Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de 
regularização das obrigações contratuais, referente a compra do lote nº 33, quadra 32, no - Loteamento 
CASA NOVA, em Araquari - SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral 
do contrato de compra e venda firmado, com todo ônus dela decorrente.  Joinville, 17 de janeiro de 2022. 
ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS – ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - na forma da lei, 
faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA 
JULIANO COSTA, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, 
situado na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual 
Offices & Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização 
das obrigações contratuais, referente a compra do lote nº 24, quadra 37, no - Loteamento CASA NOVA, 
em Araquari - SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato 
de compra e venda firmado, com todo ônus dela decorrente.  Joinville, 17 de janeiro de 2022. ABECKER 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS – ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - na forma da lei, 
faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA 
YOHANNA JESSICA DE PAULA, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao 
seu escritório, situado na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville 
– SC Helbor Dual Offices & Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins 
de regularização das obrigações contratuais, referente a compra do lote nº 05, quadra 36, no - Loteamento 
CASA NOVA, em Araquari - SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral 
do contrato de compra e venda firmado, com todo ônus dela decorrente.  Joinville, 17 de janeiro de 2022. 
ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS – ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - na forma da lei, 
faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA 
MERIVANIA SOUZA LEITE, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu 
escritório, situado na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC 
Helbor Dual Offices & Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de 
regularização das obrigações contratuais, referente a compra do lote nº 02, quadra C, no - Loteamento 
ESTRELA DO MAR II, em São Francisco do Sul - SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará 
a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado, com todo ônus dela decorrente.  Joinville, 17 
de janeiro de 2022. ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

COOPERJOI
COOPERATIVA DE REFLORESTAMENTO

CNPJ nº. 10.771.119/0001-11 � NIRE nº. 42400022111
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMI PRESENCIAL

O presidente da Cooperjoi Cooperativa de Reflorestamento, Sr. Fabiano Maiochi vem por meio deste, e em especial 
atenção aos efeitos da Pandemia de COVID-19, convocar os cooperados para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária Semi-Presencial a realizar-se no 19 de fevereiro de 2022, na sede do Clube Sargentos, Rua Pernambuco, 
nº. 574, Bairro Atiradores, Joinville, SC, da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 1ª. convocação as 07h com 
2/3 dos cooperados, 2ª. as 08h com 50% + um dos cooperados e 3ª. e última chamada as 09h com o mínimo de 10 
cooperados, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Palavra do Presidente
b) Apresentação do balanço 2021
c) Votação Conselho Fiscal 2022/2023
d) Exclusão e inclusão de cooperados
e) Apresentação dos terrenos, plantio e documentação
f) Fábrica de Carvão
g) Ação Social
h) Outros assuntos de interesse dos cooperados
ATENÇÃO: Por questão de segurança e participação os cooperados deverão observar: I – Os cooperados po-
derão participaram de forma presencial ou virtual, inclusive exercendo seu direito de voto verbalmente, através de 
plataforma digital a ser enviado pela Cooperativa no dia 17/02/2022; II – Para participação o cooperado deverá ser 
identificado pela secretaria da AGO; III – Todos os documentos referentes a ordem do dia serão transmitidos durante 
a AGO; IV – Todas as informações e conteúdo da reunião são de ordem sigilosa e de conhecimento restrito aos 
cooperados; V – Cada cooperado é responsável por sua conexão de internet para participação à distância da AGO;
VI- O link de acesso à AGO será enviado para o e-mail do cooperado cadastrado na base de dados, caso seu e-mail 
mudou solicite sua atualização até o dia 17 de fevereiro de 2022, junto a administração.

Joinville, 13 de janeiro de 2022.
Fabiano Maiochi/Presidente

COOPERATIVA DE REFLORESTAMENTO
COOPERFLORESTAL

CNPJ nº. 13.325.124/0001-99 - NIRE nº. 4240002296.1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMI PRESENCIAL

O presidente da Cooperativa de Reflorestamento Cooperflorestal, Sr. André Felipe Benazzi vem por meio deste, 
e em especial atenção aos efeitos da Pandemia de COVID-19, convocar os cooperados para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária Semi-Presencial a realizar-se no dia 12 de fevereiro de 2022, na sede do Clube 31 
de Julho – Sargentos, Rua Pernambuco, nº. 574, Bairro Atiradores, Joinville, SC, sendo 1ª. convocação as 07h com 
2/3 dos cooperados, 2ª. as 08h com 50% + um dos cooperados e 3ª. e última chamada as 09h com o mínimo de 10 
cooperados, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Palavra do Presidente
b) Apresentação do balanço 2021
c) Votação Diretoria 2022/2025
d) Votação Conselho Fiscal 2022/2023
e) Exclusão e inclusão de cooperados
f) Apresentação dos terrenos, plantio e documentação
g) Fábrica de Carvão
h) Ação Social
i) Outros assuntos de interesse dos cooperados
ATENÇÃO: Por questão de segurança e participação os cooperados deverão observar: I – Os cooperados 
poderão participaram de forma presencial ou virtual, inclusive exercendo seu direito de voto verbalmente, através 
de plataforma digital a ser enviado pela Cooperativa no dia 10/02/2022; II – Para participação o cooperado deverá 
ser identificado pela secretaria da AGO; III – Todos os documentos referentes a ordem do dia serão transmitidos 
durante a AGO; IV – Todas as informações e conteúdo da reunião são de ordem sigilosa e de conhecimento restrito 
aos cooperados; V – Cada cooperado é responsável por sua conexão de internet para participação à distância da 
AGO; VI- O link de acesso à AGO será enviado para o e-mail do cooperado cadastrado na base de dados, caso seu 
e-mail mudou solicite sua atualização até o dia 10 de fevereiro de 2022, junto a administração.

Joinville (SC), 13 de janeiro de 2022.
André Felipe Benazzi/Presidente

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Joinville e a Britânia Eletrônicos S.A, inscrito no CNPJ: 07.019.308/0001-28 convocam a 
comunidade de Pirabeiraba e região, para a Audiência Pública Virtual do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
da Unidade Britânia, localizado na Rua Dona Francisca, nº 11.850, bairro Pirabeiraba, em Joinville/SC. A audiência 
ocorrerá no dia 07/02/2022, às 19:00h (dezenove horas), podendo ser acessada por meio do link: https://zoom.
us/j/97986932848. Estará disponível um ponto de apoio, com acesso virtual a audiência pública no Auditório 
da VAEA - Vega Arquitetos Engenheiros Associados, Endereço: Avenida Santos Dumont, nº 1860, Joinville/SC.

Israel Olegário de Souza Moreira - Prefeito Municipal em exercício

Processo Licitatório nº. 03/2022 – Pregão Presencial nº. 02/2022
O Município de Santa Terezinha/SC, torna público que fará realizar a licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item para AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. A sessão pública ocorrerá às 
08h30m do dia 31/01/2022. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida Bruno Pieczarka, nº. 154 - Centro - Santa 
Terezinha/SC ou através do site:  da transparência. Maiores informações 
poderão ser prestadas através do telefone (47) 3556-0044. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/SC

Santa Terezinha (SC), 18 de janeiro de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO



 

Pense Verde Consultoria e Soluções Ambientais (penseverdecsa@gmail.com) 
 

 
 

II) PLACA INFORMATIVA 
  





 

Pense Verde Consultoria e Soluções Ambientais (penseverdecsa@gmail.com) 
 

 
III) CONVITE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PIRABEIRABA E 

ESTRADA DA ILHA 
 






