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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL

1º LEILÃO  24/02/2022 ÀS 11H00 - 2º LEILÃO  08/03/2022 ÀS 11H00

FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Santos, 787, Jardim Paulista, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 
BANCO TRIÂNGULO S/A, com sede administrativa na Avenida Cesário Alvim, nº 2.209 – Uberlândia/MG, CEP: 38400-696, CNPJ/MF sob nº 17.351.180/0001-59, nos termos da Cédula 
de Crédito Bancário nº 6289390, datada de 06/07/2007, no qual fi gura como Devedores FARMÁCIA ELIFARMA LTDA. – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.483.189/0001-60, com sede 
na Avenida Santa Catarina, nº 815 – Sala 01, Praia de Enseada, São Francisco do Sul/SC e VINÍCIUS THIAGO ASSUMPÇÃO KAMPHORST, inscrito no CPF/MF sob nº 048.163.139-90, 
residente e domiciliado em São Francisco do Sul/SC, e como Devedora Fiduciante ELIANE FÁTIMA ASSUMPÇÃO, brasileira, divorciada, comerciária, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 4.263.486-5 SESP/SC, inscrita no CPF/MF sob nº 647.984.109-34, residente e domiciliada em São Francisco do Sul/SC, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial (no endereço 
abaixo) e On-line (www.megaleiloes.com.br), nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 24/02/2022 às 11:00 horas, à Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132 - Jardim 
Paulista em São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 55.268,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais), o imóvel abaixo 
descrito, com a propriedade consolidada em nome do Credor Fiduciário: IMÓVEL DA MATRÍCULA N° 20.156 DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO FRANCISCO SO SUL – SC: 
Imóvel em São Francisco do Sul/SC: Um Lote de Terreno, de forma retangular, sob nº 2.960 do loteamento Zarling, situado no lugar Enseada na Rua Recife, s/nº zona urbana do distrito 
de Ubatuba no município de São Francisco do Sul/SC, de frente para a Rua nº 10, com a área de 252,00m². (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes para averbação do 
nome do logradouro e numeração predial, correrão por conta do Comprador; (ii) Referido imóvel está inserido em área de preservação permanente – APP, fi cando impossibilitado e inviável 
edifi car no mesmo. Desocupado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 08/03/2022, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 33.160,80 (trinta e três mil, cento e sessenta reais e oitenta centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão 
se cadastrar no site www.megaleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do 
leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o 
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será 
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fi duciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência 
em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O 
edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos O 
horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário ofi cial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

O Município de Rio Negrinho – SC, torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei 
Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 8.733 de 18/08/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666 
de 21/06/1993, acha-se aberto até as 09h00min do dia 03 de março de 2022, Pregão Presencial para AQUISIÇÃO 
DE CINCO VEÍCULOS AUTOMOTORES 0 (ZERO) KM, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIO 
NEGRINHO. As propostas deverão ser protocoladas e entregues no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal 
de Rio Negrinho, a partir desta data, encerrando-se no prazo supracitado. O credenciamento dos representantes e 
início da disputa se dará no mesmo dia e horário. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, situado na Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, 
200, Centro Cívico de Rio Negrinho – SC. Cópias do edital poderão ser obtidas no site: http://rionegrinho.atende.
net. Demais informações pelos telefones (47) 3646-3636/3646-3648.

Rio Negrinho, 10 de fevereiro de 2022.
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Joinville e a Rôgga Empreendimentos convocam a comunidade 
do bairro Glória e região para a Audiência Pública Virtual do Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV da implantação do empreendimento Residencial Multifamiliar Vertical 
da Rua Elza Meinert, 1484. A audiência ocorrerá no dia 04/03/2022, às 19h (dezenove 
horas), e poderá ser acessada por meio do link https://meet.google.com/qyc-icuh-qek. 
Será disponibilizado ponto de apoio com acesso à audiência no endereço: Rua Dona 
Francisca, 8300, Ágora HUB - Perini Business Park - Distrito Industrial - Joinville/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de requalificação de pavimento (remoção, reassentamento, 
recalçamento) em blocrete tipo paver e lajotas, incluindo: revisão em drenagens, calçadas, meio fios, colocação de 
paver e lajotas em ruas do município. Prazo para entrega dos envelopes: Até as 09:00 h do dia 04/03/2022. Infor-
mações: A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, 
ou no site www.araquari.atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777. Código de registro no TCE-SC: 
06EC3822E96F932408AD51DC8D4EF80310B8D461.

Araquari/SC, 15/02/2022.
HERMES DEFAVERI - Secretário de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS –PAU BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA ISAC GONÇALVES 
JUVENAL, 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 06, quadra H01, no Loteamento JARDIM MARESIAS E/OU PARQUE 
SAMBAQUI, 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, 16 de fevereiro de 2022.

PAU BRASIL EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS – BIGUASSU PARTICIPAÇÕES LTDA, na forma da lei, faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA YAN CARLOS BUENO, 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 28, quadra 22, no Loteamento Iguaçu, 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, 16 de fevereiro de 2022.

BIGUASSU PARTICIPAÇÕES LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS –ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA EDSON  
BERTI, 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 16, quadra C, no Loteamento JARDIM SANTA ROSA, 
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, 16 de fevereiro de 2022.

ABECKER EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS –ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA KAIQUE 
DE LIMA, 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 01, quadra 44, 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, 16 de fevereiro de 2022.

ABECKER EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS –ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz 
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA 
MARLON FELIPE DE OLIVEIRA, 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 07, quadra 23, 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, 16 de fevereiro de 2022.

ABECKER EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS –ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz 
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA 
AMARILDO KOMGENSKI JUNIOR, 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 05, quadra 09, 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, 16 de fevereiro de 2022.

ABECKER EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS –ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARIA 
ROSA BONFATO, 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 09, quadra 38, 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, 16 de fevereiro de 2022.

ABECKER EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS –ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz 
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JOSI 
JACOBMALSKY, 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 14, quadra B, no Loteamento JARDIM  GIOVANA 
, 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, 16 de fevereiro de 2022. 

ABECKER EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS – ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz 
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA IDINEI 
MOISES PATEK, 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 21, quadra 10, no Loteamento JARDIM BELLA 
VISTA II, 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, 16 de fevereiro de 2022.

ABECKER EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Artefatos de Borracha de Joinville 
e Região - SC, com sede na Rua Ministro Calógeras, 1.157, centro, nesta cidade, convoca todos os integrantes da 
categoria Química, Farmacêutica e Artefatos de Borracha, dos municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra 
Velha, Garuva, Itapoá, Joinville, São Francisco do Sul e São João do Itaperiú, associados ou não, que excepcionalmente 
será realizada de forma presencial, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 25 de 
fevereiro de 2022, sexta-feira, às 17h30min, em primeira convocação, ou meia hora após em segunda chamada com 
qualquer número de presentes, tendo como local a sede do sindicato e, também, de forma itinerante, nos principais 
locais de trabalho, até 48 (quarenta e oito) horas após o início da Assembleia. Em razão da pandemia do COVID-19, 
a entidade estará adotando todas as medidas de segurança, distanciamento, saúde e higiene para realização do ato, 
sendo obrigatório o porte e uso de máscara facial apropriada e a higienização das mãos com álcool em gel, sendo 
este último disponibilizado no local. A convocação da Assembleia tem por objetivo de liberar sobre a seguinte:
Ordem do Dia:
1.  Aprovação das reivindicações referentes às condições de salário e trabalho, a serem discutidas com a categoria 

econômica, visando a renovação da norma coletiva vigente;
2.  Deliberação e autorização para desconto em folha de pagamento da Contribuição Assistencial/Negocial, a ser 

recolhida por todos os trabalhadores, associados ou não, em favor do sindicato profissional, conforme preceitua 
o artigo 513, letra “e” da CLT, com a finalidade de custear as despesas com o desempenho da função social da 
entidade e o procedimento de negociação coletiva, assegurado o exercício do direito de oposição no prazo e 
condições a serem estabelecidas quando da celebração do instrumento coletivo de trabalho;

3.  Outorga de poderes à diretoria do Sindicato Profissional, para celebrar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, 
e na hipótese de malogro nas negociações, para ajuizar o Dissídio Coletivo de Trabalho;

4.  Deliberação e autorização à Diretoria da entidade para estabelecimento e cobrança de taxas administrativas, sob 
responsabilidade das empresas interessadas, por todo e qualquer serviço prestado, inclusive o acompanhamento 
de votações, análise e registro de acordos coletivos e individuais de trabalho, dentre outros;

5.  Deliberação sobre a conveniência de dar caráter permanente à Assembleia, enquanto durar a campanha salarial, 
permitindo que as futuras convocações sejam efetuadas mediante simples comunicados nos locais de trabalho;

6.  Deliberar sobre a conveniência de conceder prerrogativa exclusiva à diretoria do Sindicato Profissional e a FETIESC 
para convocar Assembleia Geral, durante a campanha salarial; e

7.  Deliberação e aprovação do valor da mensalidade sindical devida pelos trabalhadores associados à entidade 
sindical profissional.

Joinville, SC, 09 de fevereiro de 2022.
Geraldo Vieira Lopes - Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILLE E REGIÃO
COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES DIRETORIA SINSEJ 2022 – 2025

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE CHAPA
A Comissão Eleitoral designada para conduzir o processo eleitoral para eleição da diretoria do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região – SINSEJ (gestão 2022 – 2025), no uso de suas atribuições 
estatutárias, torna público que para a eleição da nova diretoria desta entidade sindical, que ocorrerá nos termos do 
art. 55 e seguintes do Estatuto do SINSEJ, no prazo estipulado, registraram-se três chapas, com a seguinte composição: 
CHAPA 1 – Servidor em Luta candidatos: Jane Acacia Hertal Becker, Sonia Borgert Foss; Flávia Aparecida Veiga; 
Viviane Maria Rodrigues; Marcio L. C. de Oliveira; Jaqueline da S. P. Vanderlinde; Hanelore Bandel Leal; Anelise 
Wisbeck; Maria da Glória S. Henriques; Myrian Zilda Dos Santos; Eliane Nogueira; Agostinho Rosa; José da Silva 
Inácio; Milena C. C. Oliveira Masiero; Sandra S. K. Milhelm; Mariluci Paiva; Sérgio L. da Silva; Lidiane L. C. Pinto 
Dornelles; Juliano Santana Ribeiro; Marcos Alfredo Correa; Adão Rogério Lucrécio; Ailton Santana Beuerenutti; 
Leni José Ferreira; John Paul Mello; Cristiane Stolle; Ivan Ferreira de Araújo; Daniel Augusto Wolff Filho; Giovani 
Gilberto Lampugnani; Silvana Hess; Zelir Fontana Sara; Giane Maria de Souza; Fernando José dos Santos; Camila 
Dalri de Borba; Fabiana Rosa Cardoso; Priscila Cristina Amorim e Sirlane Cristina Pereira. Chapa 2 – Fora Cut, 
Candidatos: João Onofre Forte; Maristela Ramos de Oliveira; André Fernandes Dias; Armando Burg; Claudionei 
Fernandes; Isabel Cristina Ferreira Trautmann; Clarilis de Fatima Braz; Joyce Lopes; Celina dias Anacleto; Osmar 
José Pereira; João Sidnei de Oliveira; Marloni Terezinha Pasqueti; Maria Aldemira Antunes; Sergio Robeto Novro-
seky Oliveira. CHAPA 3 – Retornar a Luta pela Base. Candidatos: Mara Lúcia Tavares; Deise Regina Lima; Rodrigo 
Boçoen; Cleide Machado; Welington Laufer; Antônio Félix Mafra; Gilmara Martins;  Maciel Fernando Frigotto; 
Eliane de Fátima Rodrigues; Clarice Erhardt; Joubert de Paiva Guimarães; Maicon Rodrigo Vieira; Sandra Maria de 
Andrade; Marli Quandt; Kamila Branco Carlos; Vanessa Regina Tavares de Souza; Paulo Henrique Xavier; Silmara 
Paula Foster Beathalter; José Mafra; Luciane Faganello; Veneranda Alexandre; Marcelo Shatzmann; Simone do Rocio 
Krum Marcelino; Dionísio Tsluk; Claudete Felisbino; Adriana da Silva; Aparecida Donizete da Silva; Roberta Sholl 
da Silva Becker; Neusa Muller Ristau; Edson Luiz Tavares; Flávia Cristina Antunes de Souza; Ulrich Beathalter; 
Elder Mariano; Geny Beckert; Jane Maria Didier. Os associados interessados em impugnar algum dos candidatos 
inscritos poderão valer-se do prazo estatutário de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste edital. Eventuais 
impugnações deverão ser dirigidas à Comissão Eleitoral e apresentadas até as 18h00min. do 23 de fevereiro de 2022, 
na secretaria do SINSEJ. Joinville, 15 de fevereiro de 2022. MARLON MORAES - Presidente da Comissão Eleitoral

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC – 002/2022

 O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, com sede nesta 
cidade, na Rua Fernandes Dias, nº 177, Centro, CEP 89.240-000, através de seu Presidente, JOSÉ ARALDO BATISTA, 
nos termos do Estatuto Social, em seu artigo 13 e 14, §1º, alínea “a”, CONVOCA através do presente Edital, todos os 
integrantes da categoria em pleno gozo de seus direitos, para Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 24 
de fevereiro de 2022, na no auditório da sede do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Francisco 
do Sul, às 15:00 horas em primeira convocação com a presença de metade mais um e a segunda convocação, às 15:30 
horas, com qualquer número, com a ordem de deliberação sobre a prestação de contas dos anos de 2019, 2020 e 
2021, em virtude das restrições decorrentes da pandemia de COVID-19 nos últimos 2 anos.

São Francisco do Sul, 15 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ARALDO BATISTA

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Francisco do Sul/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Binotto S/A Logística, Transporte e Distribuição 
convoca todos os seus acionistas para Assembleia 
Geral ordinária que será realizada dia 24/02/2022 
às 9:30 horas em primeira chamada e 9:45 horas em 
segunda chamada, a rua Major Bibiano R de Lima nº 
194, Bairro Coral Lages/SC, para deliberar a seguinte 
ordem do dia: 1) Prestação de contas do Administrador. 
Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações 
contábeis financeiras ref. Exercício encerrado em 
31/12/2021. Serão observados todos os protocolos da 
COVID 2019.  Presidente Edilson Sergio Binotto.


