
 

 

 

 

 

Quasa Ambiental S/S Ltda. 

Rua Camboriú, 170 - Glória - CEP 89216-222 – Joinville - SC - Brasil 

Fone: (47) 3422-3500 – Fax: (47) 3422-3515 -  www.quasa.com.br            

           

Joinville (SC), 23 de novembro de 2022. 

 

 

Ilmo. Sr. 

Marcos Alexandre Polzin 

Gerente  

Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano – SEPUR 

Nesta 

 

 

Ref.: Ofício SEI nº 0014922141/2022 e 0014229895/2022 - SEPUR.UPL.AIU 

 
 

Prezado Senhor, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, PFH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já 

qualificada, por seu procurador infra-assinado, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, em 

resposta ao ofício em epigrafe, requerer a juntada do EIV com as complementações e revisões solicitadas, 

bem como de comprovantes de publicação em jornal, instalação de placa e convites às associações de 

moradores e outras entidades em geral sobre a audiência pública de EIV. 

 

Pede deferimento. 

 

 

 

- Assinado digitalmente –  

RODRIGO SCHOENE 

Procurador 

 

RODRIGO 
SCHOENE:
045774839
71

Assinado de forma 
digital por 
RODRIGO 
SCHOENE:0457748
3971 
Dados: 2022.11.23 
16:07:58 -03'00'
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02 21 DE NOVEMBRO DE 2022A NOTÍCIA

COOPERATIVA
DE REFLORESTAMENTO COOPERFLORESTAL

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

O presidente da Cooperativa de Reflorestamento Cooperflorestal, Sr. André Felipe Benazzi vem por meio deste, 
convocar os cooperados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Semi-Presencial a realizar-se no 
dia 07 de dezembro de 2022, no Auditório da Associação Empresarial de Joinville - ACIJ situado na Avenida 
Aluísio Pires Condeixa, nº. 2.550, Bairro Saguaçu, Joinville, SC, CEP 89.221-750, sendo 1ª. convocação as 17h 
com 2/3 dos cooperados, 2ª. as 18h com 50% + um dos cooperados e 3ª. e última chamada as 19h com o mínimo 
de 10 cooperados, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Palavra do Presidente
b) Alteração do objeto social;
c) 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 06/12/2022; II – Para participação o cooperado deverá 
ser identificado pela secretaria da AGE; III – Todos os documentos referentes a ordem do dia serão transmitidos 
durante a AGE; 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 
AGE; VI- O link de acesso à AGE será enviado para o e-mail do cooperado cadastrado na base de dados, caso seu 
e-mail mudou solicite sua atualização até o dia 02 de dezembro de 2022, junto a administração.

Joinville, 18 de novembro de 2022.
André Felipe Benazzi/Presidente

COOPERJOI
COOPERATIVA DE REFLORESTAMENTO

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

O presidente da Cooperjoi Cooperativa de Reflorestamento, Sr. Fabiano Maiochi vem por meio deste, convocar os 
cooperados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Semi-Presencial a realizar-se no 07 de dezembro 
de 2022, no Auditório da Associação Empresarial de Joinville - ACIJ situado na Avenida Aluísio Pires Condeixa, 
nº. 2.550, Bairro Saguaçu, Joinville, SC, CEP 89.221-750, sendo 1ª. convocação as 17h com 2/3 dos cooperados, 
2ª. as 18h com 50% + um dos cooperados e 3ª. e última chamada as 19h com o mínimo de 10 cooperados, a fim 
de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Palavra do Presidente
b) Alteração do objeto social;
c) 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 06/12/2022; II – Para participação o cooperado deverá 
ser identificado pela secretaria da AGE; III – Todos os documentos referentes a ordem do dia serão transmitidos 
durante a AGE; 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 AGE;
VI- O link de acesso à AGE será enviado para o e-mail do cooperado cadastrado na base de dados, caso seu e-mail 
mudou solicite sua atualização até o dia 02 de dezembro de 2022, junto a administração.

Joinville, 18 de novembro de 2022.
Fabiano Maiochi/Presidente

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Joinville e PFH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI 
convocam a comunidade para participação na audiência pública do Estudo de Impacto de 
Vizinhança de implantação do empreendimento GALPÃO PARA LOCAÇÃO DE USO 
LOGÍSTICO. A audiência será realizada no dia 08/12/2022, às 19h00, no CENTRO PAS-
TORAL DA CAPELA SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA, localizado na Rua DONA 
FRANCISCA, nº 9.660, bairro ZONA INDUSTRIAL NORTE. O processo está disponível 
para consulta no site: www.joinville.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE IMBUIA – SC
PROCESSO LICITATORIO Nº 99/2022

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N 99/2022
O Município de Imbuia, SC, torna público para conhecimento dos interessados que até as 08:30h de 
06/12/2022, no Setor de Licitações, estará selecionando melhor proposta para contratação sob regime de 
empreitada GLOBAL, para a CONTRATAÇÃO DE E EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMICILIAR INDIVIDUAL (FOSSA 
SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO), OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHO-
RIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, VINCULADO AO PROCESSO n. 25295.001936/2017-77, CV 
n. 402/2016 MSD, CONVÊNIO P+B n. 839355/2016, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, 
POR INTERMÉDIO DA FUNASA E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, com fornecimento de material ,  
mão de obra e equipamentos necessários - conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cro-
nograma Físico-financeiro e Projeto, descritos nos Anexos integrante deste edital  , cujas especificações 
detalhadas encontram-se na Relação dos Itens da Licitação, que faz parte integrante deste Edital como 
Anexo I. Cópia do Edital deverá ser obtida no endereço acima citado ou pelo Site www.imbuia.sc.gov.br ou 
e-mail adriana@imbuia.sc.gov.br; Informações fone: (47) 3557-2419 no Dep. de Licitações. Em 18/11/2022.

Deny Scheidt - Prefeito Municipal

BARRIGA VERDE
COOPERATIVA DE REFLORESTAMENTO

CNPJ nº. 14.704.725/0001-75 - NIRE nº. 4240002325.8
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMI PRESENCIAL

O presidente da Barriga Verde Cooperativa de Reflorestamento, Sr. Germano Alberto Holtz vem por meio deste, 
convocar os cooperados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Semi-Presencial a realizar-se no 
dia 07 de dezembro de 2022, no Auditório da Associação Empresarial de Joinville - ACIJ situado na Avenida 
Aluísio Pires Condeixa, nº. 2.550, Bairro Saguaçu, Joinville, SC, CEP 89.221-750, sendo 1ª. convocação as 17h 
com 2/3 dos cooperados, 2ª. as 18h com 50% + um dos cooperados e 3ª. e última chamada as 19h com o mínimo 
de 10 cooperados, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Palavra do Presidente
b) Alteração do objeto social;
c) 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 06/12/2022; II – Para participação o cooperado deverá 
ser identificado pela secretaria da AGE; III – Todos os documentos referentes a ordem do dia serão transmitidos 
durante a AGE; 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 AGE;
VI- O link de acesso à AGE será enviado para o e-mail do cooperado cadastrado na base de dados, caso seu e-mail 
mudou solicite sua atualização até o dia 02 de dezembro de 2022, junto a administração.

Joinville, 18 de novembro de 2022.
Germano Alberto Holtz/Presidente

BARRIGA VERDE
COOPERATIVA DE REFLORESTAMENTO

CNPJ nº. 14.704.725/0001-75 - NIRE nº. 4240002325.8
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMI PRESENCIAL

O presidente da Barriga Verde Cooperativa de Reflorestamento, Sr. Germano Alberto Holtz vem por meio deste, 
convocar os cooperados para participarem da Assembleia Geral Ordinária Semi-Presencial a realizar-se no dia 
07 de dezembro de 2022, no Auditório da Associação Empresarial de Joinville - ACIJ situado na Avenida Aluísio 
Pires Condeixa, nº. 2.550, Bairro Saguaçu, Joinville, SC, CEP 89.221-750, sendo 1ª. convocação as 17h com 2/3 
dos cooperados, 2ª. as 18h com 50% + um dos cooperados e 3ª. e última chamada as 19h com o mínimo de 10 
cooperados, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Palavra do Presidente
b) Fábrica de Carvão - Prestação de Contas
c) 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 06/12/2022; 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 02 de dezembro de 2022, junto a administração.

Joinville, 18 de novembro de 2022.
Germano Alberto Holtz/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, 
convocar os cooperados para participarem da Assembleia Geral Ordinária Semi-Presencial a realizar-se no dia 
07 de dezembro de 2022, no Auditório da Associação Empresarial de Joinville - ACIJ situado na Avenida Aluísio 
Pires Condeixa, nº. 2.550, Bairro Saguaçu, Joinville, SC, CEP 89.221-750, 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) Fábrica de Carvão � Prestação de Contas
c) 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 06/12/2022; 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 02 de dezembro de 2022, junto a administração.

Joinville, 18 de novembro de 2022.
André Felipe Benazzi/Presidente

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, convocar os 
cooperados para participarem da Assembleia Geral Ordinária Semi-Presencial a realizar-se no 07 de dezembro 
de 2022, no Auditório da Associação Empresarial de Joinville - ACIJ situado na Avenida Aluísio Pires Condeixa, 
nº. 2.550, Bairro Saguaçu, Joinville, SC, CEP 89.221-750, sendo 1ª. convocação as 17h com 2/3 dos cooperados, 
2ª. as 18h com 50% + um dos cooperados e 3ª. e última chamada as 19h com o mínimo de 10 cooperados, a fim 
de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Palavra do Presidente
b) Fábrica de Carvão - Prestação de Contas
c) 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 06/12/2022; 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 02 de dezembro de 2022, junto a administração.

Joinville, 18 de novembro de 2022.
Fabiano Maiochi/Presidente

COOPERATIVA
DE REFLORESTAMENTO INVESTLIPTO 

CNPJ nº. 18.969.395/0001-09 - NIRE Nº. 4240002401-7
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMI PRESENCIAL

O presidente da Cooperativa de Reflorestamento Investlipto, Sr. Germano Alberto Holtz vem por meio deste, 
convocar os cooperados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Semi-Presencial a realizar-se 
no dia 07 de dezembro de 2022, no Auditório da Associação Empresarial de Joinville - ACIJ situado na Avenida 
Aluísio Pires Condeixa, nº. 2.550, Bairro Saguaçu, Joinville, SC, CEP 89.221-750, sendo 1ª. convocação as 17h com 
2/3 dos cooperados, 2ª. as 18h com 50% + um dos cooperados e 3ª. e última chamada as 19h com o mínimo de 10 
cooperados, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Palavra do Presidente
b) Alteração do objeto social;
c) 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 06/12/2022; II – Para participação o cooperado deverá 
ser identificado pela secretaria da AGE; III – Todos os documentos referentes a ordem do dia serão transmitidos 
durante a AGE; 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 
AGE; VI- O link de acesso à AGE será enviado para o e-mail do cooperado cadastrado na base de dados, caso seu 
e-mail mudou solicite sua atualização até o dia 02 de dezembro de 2022, junto a administração.

Joinville, 18 de novembro de 2022.
Germano Alberto Holtz/Presidente

VENDA MAIS EM SANTA CATARINA
Acesse: www.negociossc.com.br

EM TODA SC 
Ouça em 

nsctotal.com.br



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

Audiência Pública 

Prefeitura Municipal de Joinville 

Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR  

 

 

 
 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 
A Prefeitura Municipal de Joinville e PFH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

EIRELI convocam a comunidade para participação na audiência pública do Estudo de Impacto 

de Vizinhança - EIV de Implantação do empreendimento Galpão para Locação de Uso 

Logístico, sito à Rua dos Bororós n° 502, bairro Distrito Industrial Norte. 

 
A audiência pública tem por finalidade apresentar as informações técnicas relativas à 

identificação, avaliação e prevenção dos impactos urbanísticos de significativa repercussão 

ou interferência na vizinhança, dirimindo dúvidas, recolhendo críticas e sugestões da 

comunidade. 

 
A audiência será realizada no dia 08/12/2022, às 19h00, no Centro Pastoral da Capela 

Santa Catarina de Alexandria, localizado na Rua Dona Francisca, nº 9.660, bairro Distrito 

Industrial Norte. 

 
O processo está disponível para consulta no site: 
https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/estudo-de-impacto-de-vizinhanca-eiv-pfh-
empreendimentos-imobiliarios-eireli/ 

 
 

 
Joinville, 17 de novembro de 2022. 
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Segurança - Quasa Ambiental

De: adriana.diretoria@luzdoamanha.com.br
Enviado em: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 16:56
Para: 'Segurança - Quasa Ambiental'
Assunto: RES: CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Categorias: Categoria Verde

Boa Tarde Gustavo, 
 
Recebemos seu convite, irei comunicar todos os integrantes de nossa diretoria e te enviamos um retorno ainda essa 
semana. 
 
Muito Grata! 
 
_/\_ 
 

De: Segurança - Quasa Ambiental <seguranca1@quasa.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 16:40 
Para: adriana.diretoria@luzdoamanha.com.br 
Assunto: CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
 

Prezados Senhores, 
 
Cumprimentando-os cordialmente, PFH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, vem, 
respeitosamente, a presença de Vossas Senhorias, convidá-los para audiência pública da apresentação do 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Para obtenção de mais detalhes acerca do processo, encontra-se 
um anexo de convocação para a audiência pública que será realizada no ano de 2022. Aguardamos 
avidamente vosso comparecimento. 
 
Venho humildemente solicitar uma resposta de recebimento desta convocação. 
 

AVISO! Estaremos em férias coletivas no período de 22/12/2022 até 08/01/2023, retornando às 
atividades no dia 09/01/2023. Manteremos neste período plantão técnico que poderá ser acionado 
através do (47) 99984-0818. Boas Festas! 
 
CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS APROXIMANDO A CÂMERA DE SEU CELULAR NO QR 
CODE ABAIXO. 
 
Atenciosamente, 
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Segurança - Quasa Ambiental

De: Genesio Krumheu <genesio.krumheu@univille.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de novembro de 2022 08:11
Para: seguranca1@quasa.com.br
Cc: Mariele Simm
Assunto: RE: CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Categorias: Categoria Verde

Nível de Confidencialidade da informação: INTERNA 

 
Olá, bom dia Luís! 
 
Confirmo presença de Mariele Simm - Assessora Ambiental, representando a Univille na referida 
audiência pública. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

 
  

De: Segurança - Quasa Ambiental 
<seguranca1@quasa.com.br> 

Enviado: quinta-feira, 17 de novembro de 2022 16:54 
Para: Univille Universidade <univille@univille.br>; dad.cct@udesc.br <dad.cct@udesc.br>; 
cristiano@escolaquerubim.com.br <cristiano@escolaquerubim.com.br>; recepcao@luzdoamanha.com.br 
<recepcao@luzdoamanha.com.br>; emvarinor@gmail.com <emvarinor@gmail.com>; zecolmeia.escola@gmail.com 
<zecolmeia.escola@gmail.com>; maick.viana@ifsc.edu.br <maick.viana@ifsc.edu.br>; eebolavobilac@sed.sc.gov.br 
<eebolavobilac@sed.sc.gov.br> 
Assunto: CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  
  

Prezados Senhores, 
  
Cumprimentando-os cordialmente, PFH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, vem, 
respeitosamente, a presença de Vossas Senhorias, convidá-los para audiência pública da apresentação do 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Para obtenção de mais detalhes acerca do processo, encontra-se 
um anexo de convocação para a audiência pública que será realizada no ano de 2022. Aguardamos 
avidamente vosso comparecimento. 
  
Venho humildemente solicitar uma resposta de recebimento desta convocação.  
  
  

 

 

Genesio Krumheu 
Coordenador de Gabinete da Reitoria 
genesio.krumheu@univille.br 
Reitoria 
(47) 3461-9002  / (47) 99642-8955 

Campus Joinville | R. Paulo Malschitzki, 10 - Zona Industrial Norte 
89219-710 Joinville - SC | (047) 3461.9000 | www.univille.br 
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AVISO! Estaremos em férias coletivas no período de 22/12/2022 até 08/01/2023, retornando às 
atividades no dia 09/01/2023. Manteremos neste período plantão técnico que poderá ser acionado 
através do (47) 99984-0818. Boas Festas! 
  
CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS APROXIMANDO A CÂMERA DE SEU CELULAR NO QR 
CODE ABAIXO. 
  
Atenciosamente, 

 
  
  
  

Este documento contém informações que são restritas aos colaboradores e/ou prestadores de serviços da FURJ e suas 
mantidas.. 

  

Este documento contém informações que são restritas aos colaboradores e/ou prestadores de serviços da FURJ e suas 
mantidas.. 

  

Este documento contém informações que são restritas aos colaboradores e/ou prestadores de serviços da FURJ e suas 
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Segurança - Quasa Ambiental

De: Marlaide Zilz <zecolmeia.escola@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 15:59
Para: Segurança - Quasa Ambiental
Assunto: Re: CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA
Anexos: image001.jpg

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Categorias: Categoria Verde

Recebido 
 
Em qui., 17 de nov. de 2022 16:54, Segurança - Quasa Ambiental <seguranca1@quasa.com.br> escreveu: 

Prezados Senhores, 

  

Cumprimentando-os cordialmente, PFH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, vem, 
respeitosamente, a presença de Vossas Senhorias, convidá-los para audiência pública da apresentação do 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Para obtenção de mais detalhes acerca do processo, encontra-se 
um anexo de convocação para a audiência pública que será realizada no ano de 2022. Aguardamos 
avidamente vosso comparecimento. 

  

Venho humildemente solicitar uma resposta de recebimento desta convocação.  

  

  

  

AVISO! Estaremos em férias coletivas no período de 22/12/2022 até 08/01/2023, retornando às 
atividades no dia 09/01/2023. Manteremos neste período plantão técnico que poderá ser acionado 
através do (47) 99984-0818. Boas Festas! 

  

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS APROXIMANDO A CÂMERA DE SEU CELULAR NO QR 
CODE ABAIXO. 

  

Atenciosamente, 
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A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

 

  

  


