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Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na 
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sesc-sc.com.br/
sobre-o-sesc/licitacoes e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 135/2022 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de segurança para o Centro de 
Distribuição do Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até às 8h do dia 10/01/2023.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2022 
Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes para os funcionários do Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até às 8h do dia 09/01/2023.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 136/2022 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância 
desarmada para a Pousada Rural Sesc Lages/SC.
Acolhimento das propostas: até às 8h do dia 09/01/2023.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 04/2022 GIN
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para reforma 
para implantação de creche do Sesc Joinville/SC.
Acolhimento das propostas: até às 8h do dia 09/01/2023.

   LIGA OPERÁRIA BENEFICENTE DE FLORIANÓPOLIS 
Fundada em 11 de Janeiro de 1891 

Assembleia Geral Ordinária 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

De Ordem do Senhor Presidente, convido os senhores Associados desta Liga Operária Beneficente de 
Florianópolis, para uma Assembleia Geral Ordinária, à realizar-se em 1º Convocação, no dia 11/01/2023 
(Quarta-feira) as 20hs para alterações estatutárias e Eleições da nova diretoria no dia 01/01/2023 (Domingo) 
das 9:00 as 12 horas, em sua sede social, na rua Tiradentes, nº 100, (1º andar), nesta capital, com a 
seguinte Ordem do Dia; a) Eleição de diretoria para o biênio de 2023 a 2024; b) Eleição do Conselho Fiscal; 
c) Diversos assuntos de interesse social. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 21 dos estatutos sociais 
não se constatando na hora marcada presença de 1/3 (um terço) dos associados a mesma será realizada 
em 2ª e Última Convocação meia hora mais tarde, com qualquer número de presentes. 

Florianópolis, 18 de dezembro de 2022. 
Jorge Sérgio Alves - Presidente  

 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
LOG JOINVILLE SPE LTDA torna público que requereu à Secretaria de Pesquisa e Planejamento 
Urbano, sob o protocolo no 48153 11/2022, a análise de EIV do Terminal Rodoviário de Cargas, 
localizado na Rua Parati, s/n, Nova Brasília, nos termos da Lei Complementar no 336/2011  
e do Decreto no 46.563/2022.

Publicação Legal

sábado e domingo, 17 e 18 de dezembro de 2022 29Cidade Editora: Marcela Ximenes - marcela.ximnes@ndmais.com.br

Felipe Bottamedi 
felipe.bottamedi@ndmais.com.br

Há pelo menos 67 voos 
diretos ou com conexão para 
Florianópolis marcados entre 
6h e 8h de segunda-feira 
(19), quando pilotos e comis-
sários de bordo vão iniciar 
uma greve nacional. A para-
lisação ocorrerá diariamente 
nestes horários. O Portal 
ND+ contabilizou viagens 
disponíveis para a data na 
tarde desta sexta-feira (16) 
na plataforma Google Voos – 
aeronaves lotadas não estão 
contabilizadas. A quantidade 
de trajetos afetados pode ser 
ainda maior, uma vez que 
os atrasos afetam as via-
gens de outros horários.

Os 67 voos partem dos 
sete aeroportos que devem 
registrar paralisação: São 
Paulo (21 viagens), Rio de 
Janeiro (11), Campinas (13), 
Porto Alegre (sete), Brasí-
lia (oito), Belo Horizonte 

(seis) e Fortaleza (um). Os 
voos são das empresas Gol 
(33), Latam (21) e Azul (13).

A Floripa Airport, admi-
nistradora do aeroporto 
internacional Hercílio Luz, 
orienta os passageiros a 
procurarem informações 
com as companhias aéreas. 
A empresa acompanha e 
mantém “contato com as 
empresas aéreas para apoiá-
-las em caso de confirma-
ção de greve”, informou 
em nota a concessionária.

Os trabalhadores rei-
vindicam recomposição 
das perdas inflacionárias 
e ganho real nos salários e 
benefícios. O sindicato da 
categoria argumenta que os 
altos preços das passagens 
aéreas têm gerado crescen-
tes lucros para as empresas, 
segundo o SNA (Sindicato 
Nacional dos Aeronautas).

O acordo ainda está em 
discussão entre os sindicatos 
dos trabalhadores do setor e 

das empresas aéreas. A greve 
não atingirá voos com órgãos 
para transplante, vacinas ou 
pacientes em atendimento 
médico, assegurou o SNA.

Os profissionais do setor 
aéreo reivindicam também 
melhorias nas condições 
de trabalho para renova-
ção da convenção coletiva 
de trabalho, como a defi-
nição dos horários de iní-
cio de folgas e proibição de 
alterações destas, além do 
cumprimento dos limites 
já existentes do tempo em 
solo entre etapas de voos. Passageiros devem se informar sobre voos nas empresas
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Ao menos 67 voos para Florianópolis serão 
afetados com greve de pilotos e comissários

Empresas negociam com Sindicato Nacional dos Aeronautas
A Latam informou que 

está em “negociação com 
o Sindicato Nacional dos 
Aeronautas desde o início de 
setembro para construção do 
ACT (Acordo Coletivo de Tra-
balho) e aguarda convocação 

de assembleia”.  A empresa 
disse que acompanha “a 
evolução da negociação da 
convenção coletiva e qual-
quer eventual ação que possa 
impactar em suas operações, 
os clientes serão devidamen-

te orientados e terão obser-
vados os direitos previstos na 
regulamentação”, concluiu.

A reportagem não ob-
teve retorno das empre-
sas Azul e da Gol até o 
fechamento da edição. 


