
OBITUÁRIO

leitor.anoticia@somosnsc.com.br

cOmOpaRTIcIpaR: Cartas comaté 500 caracteres ou fotografias emalta resolução
para leitor.anoticia@somosnsc.com.br (comnome completo,RG,profissão,
endereço e telefonepara contato).Ou liguepara (47) 3419-2100.

serviço

l Walmor Irineu cachoeira, 64 anos,
faleceunodia27.Deixa cinco filhos.

l Emilinamaria pereira, 85 anos, fa-
leceunodia27.Deixa três filhos.

l Eli Fernandes daRosa, 86 anos, fa-
leceunodia27.Deixa seis filhos.

l paulocypriano, 59anos, faleceuno
dia27.Deixa três filhos.

l Jonas Oliveira, 66 anos, faleceu no
dia28.Deixamulhere cinco filhos.

l conceição aparecida Neumitz, 78
anos, faleceu no dia 28. Deixa dois
filhos.

l FridaQuandt Bust, 98 anos, faleceu
nodia28.Deixadois filhos.

lmariaRosaRamos,91anos, faleceu
nodia28.Deixa sete filhos.

l Ivan paul, 61 anos, faleceu no dia
28.Deixamulhere três filhos.

l Valir Fernandes Juliano, 52 anos,
faleceunodia28.

l Raimundomuller, 67 anos, faleceu
nodia28.Deixaquatro filhos.

l Ulda plautz, 95 anos, faleceu no
dia 28.

l Natalicio Lemos, 52 anos, faleceu
nodia28.Deixauma filha.

l Gabriel Beltran Ferrareto, 30 anos,
faleceunodia28.Deixaumfilho.

l Ines petroni Rosa de Oliveira, 68
anos, faleceu no dia 28. Deixa um
filho.

l Nereide Rocha, 75 anos, faleceu no

dia29.Deixaumfilho.
l cleci Teresinhade Lima, 53 anos, fa-
leceunodia29.Deixaquatro filhos.

l JorgeNelson castelucci, 52 anos, fa-
leceunodia29.Deixadois filhos.

lRosaLinadeaguiar,87anos,faleceu
nodia29.Deixamaridoe sete filhos.

l Osvaldo Rosa, 63 anos, faleceu no
dia29.Deixamulheredois filhos.

l LeonardoSoarescopelli,37anos, fa-
leceu nodia 29.Deixamulher e uma
filha.

lalbertHummler, 71anos, faleceuno
dia30.Deixamulhereumfilho.

l Tereza dos Santos, 66 anos, faleceu
nodia30.Deixa cinco filhos.

l Gumercindo Braz da Silva, 80 anos,
faleceunodia30.Deixa seis filhos.

l Elmar Joséda Silva, 64 anos, faleceu
nodia30.Deixaquatro filhos.

l Lucia Hinkeldei, 78 anos, faleceu no
dia30.Deixa cinco filhos.

l Renildo Walz, 71 anos, faleceu no
dia30.Deixamulherequatro filhos.

l Rosamaria Jung, 68anos, faleceuno
dia30.Deixamaridoeuma filha.

l Ivonete Henrique, 63 anos, faleceu
nodia30.Deixadois filhos.

l Sebastiana de Oliveira Souza, 60
anos, faleceu no dia 30. Deixamari-
doequatro filhos.

l Luiz Inacio, 58 anos, faleceu no dia
30.Deixamulhere cinco filhos.
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LUMITRANS Companhia
Transmissora de Energia Elétrica
CNPJ/MF n° 05.973.734/0001-70 - NIRE 42.3.0002835-5

Edital de Convocação de Reunião do Conselho de Administração
Ficam convocados os Conselheiros da Companhia, a se reunirem, presencialmente ou por conferência
telefônica, em 1ª Convocação, em 11/10/2018, às 10h20min, e, em 2ª Convocação, em 26/10/2018, às
10h20min, tendo como referência a sede da Companhia localizada na Rua Acy AvianoVarela Xavier, nº 50, sala
B, Bairro CDL, CEP 88015-090, Lages/SC, a fim de examinar, discutir e votar o ajuste na Política de Participação
nos Lucros e Resultados para o exercício de 2018. Lages, 28/09/2018. Paulo Roberto de Godoy Pereira -
Presidente do Conselheiro de Administração; José Luiz de Godoy Pereira - Conselheiro de Administração.

estado de santaCatarina
muniCÍpio de JaraGuá do sul

editalde CredenCiamento nº 123/2018
seCretariade planeJamento e urBanismo

diretoriade trÂnsito e transportes
ComuniCado dealteração

o muniCÍpio de JaraGuá do sul, por intermédio do Secretário de Administração, torna público aos inte-
ressados que está promovendo alteração no item 10.1 alínea “a” do Anexo VI, retificação na alínea “f” e exclusão da
alínea “o” do item 05 do Edital. Desta forma o Município está republicando o Edital com a nova data para início do
credenciamento, como segue:
praZo e loCal paraCredenCiamento: a partir de 05 de outubro de 2018, de segunda a sexta feira,
no horário das 08:00 às 11:00 hs e das 13:00 às 16:00hs na Diretoria de Compras, Licitações e Suprimentos da
Prefeitura Municipal situada à Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá
do Sul-SC.

Jaraguá do Sul, 28 de setembro de 2018.
arGos Jose BurGardt
Secretário de Administração

ComuniCado aos BanCários de Joinville, Garuva, itapoá,
são FranCisCo do sul, araquari, Balneário de Barra do sul e

Barravelha soBre a ContriBuição neGoCial
A contribuição negocial é fundamental para garantir os direitos da categoria. Não se faz a luta sem recursos. Mas o Sindi-
cato dos Bancários de Joinville e Região vai devolver os 70% que lhe é cabido, negociados na mesa da FENABAN pelos
representantes sindicais, aos bancários que desejarem, mediante o seguinte regulamento:
1. Se você for nosso associado, e deseja a devolução, não precisa fazer nada.
2. Se você for nosso associado e deseja contribuir, precisa enviar um e-mail para sirlei@bancariosjoinville.com.br autori-
zando o débito.

3. Se você não é nosso associado, mas deseja contribuir, você não precisa fazer nada.
4. Se você não é nosso associado e deseja a devolução, é necessário o seguinte procedimento:
a) Aguarde ambos os débitos em sua conta (salário de setembro de 2018 eAdiantamento de PLR);
b) Compareça no Sindicato (Rua Nove de Março, 724 – Centro, Joinville/SC) e assine o requerimento disponível na Cen-
tral deAtendimento. Ou baixe através do link www.bancariosjoinville.com.br/negocial2018.pdf.

c) Tire uma cópia de seu contracheque onde constem os débitos que deseja devolução dos 70% que cabem ao Sindicato;
d) Apresente na Central de Atendimento do Sindicato o seu ofício assinado e a cópia de sua folha de pagamento para
protocolo;

e) O Sindicato lhe creditará o valor em até 30 dias, mediante os créditos realizados pelos bancos e as respectivas listas
com os nomes dos bancários.

IMPORTANTE: O bancário terá 30 dias após o débito em sua folha como prazo para requisitar a devolução.

MUNICÍPIO DE

COMPRAS
Nº 320

(47) 3267-7000

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE
RUA DINAMARCA
FONE

Local: Secretaria de Compras, rua
Dinamarca, nº320–PaçoMunicipal
Leitura e/ou retirada do edital: no
endereço acima citado, em dias úteis, das
12h:00 às 17h:00 ou através do site
www.bc.sc.gov.br

A V I S O DE L I C I T A Ç Ã O

Proposta e Habilitação deverão ser
entregues no dia, hora e local abaixo
especificado:

PREGÃO PRESENCIAL 079/2018 –
SSSM/FMS

O MUN I C Í P I O DE BA L NEÁR I O
CAMBORIÚ, por intermédio da Secretaria
de Compras, torna público a realização de
licitação na modalidade na formaPREGÃO,
PRESENCIAL
MENOR PREÇO

, pelo tipo de licitação
pelo regime de execução

de contrato de regido
pelaLei Nº 10.520/02, regulado peloDecreto
Munic ipal nº 6973/13 e 8288/16, e
subsidiariamente pela Lei Federal nº
8.666/93, visando a

PREÇO POR ITEM,

Aquisição de 01
ambulância de transporte tipo “A”,
furgão, zero km, ano de fabricação 2018 e
modelo 2018 ou superior, destinada ao
transporte de pacientes atendidos pelo
sistema de saúde públ ico deste
Município, conforme especificações
constante no Termo de referência e
descritivo indicado na Relação de Itens
doEdital, ambosanexadosaoEdital, para
atender asnecessidades daSecretaria de
Saúde e Saneamento de Balneário
Camboriú.

Data de en trega e abertura dos
envelopes:Até o dia 15 (quinze) de outubro
de2018.Horário:Até às 13:00 horas.

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR
Secretário de Compras

MUNICÍPIO DE

COMPRAS
Nº 320

(47) 3267-7000

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE
RUA DINAMARCA
FONE

O MUN IC Í P I O DE BA LNEÁR IO
CAMBORIÚ, através da Secretaria de
Compras, comunica que fará realizar
licitação na modalidade Pregão Presencial,
pelo tipo de licitação TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela
Lei Nº 10.520/02, regulado pelo Decreto
Municipal nº 8288/16 de 24.08.2016, e
subsidiariamente pela Lei Federal nº
8.666/93, o Registro de Preços de pré-
m o l d a d o s em c o n c r e t o p a r a
fornecimento e entrega ao longo de 12
( d o z e ) m e s e s , s e g u n d o a s
conveniências das entidades da
Administração Pública Municipal Direta
e Indireta – Secretaria de Obras e
ServiçosUrbanos.

A V I S O DE L I C I T A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2018

– PMBC

Local:Secretaria deCompras.

Cu j a documen t a ç ão , p r opos t a e
credenciamento deverão ser entregues no
dia, horae local abaixoespecificado:
Data limite para entrega dos envelopes e
abertura da sessão: Dia 16 de outubro de
2018.

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR

Horário:às09:30horas.

Maiores informações: pessoalmente, no
endereço fixado no rodapé ou pelo telefone
47-3267-7095ou 47-3267-7091.

Secretário de Compras

Leitura e/ou retirada do edital: através do
site .www.bc.sc.gov.br

sindiCato dos estaBeleCimentos de serviços de saÚde
dareGião norte nordeste de santaCatarina

assemBlÉiaGeraleXtraordinária
Ficam pelo presente convocadas todas as empresas ligadas à categoria econômica representada pelo sindiCato
dos estaBeleCimentos de serviços de saÚde da reGião norte nordeste de san-
ta Catarina – sindhosp-sC, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia
10/10/2018 (quarta-feira), às 09h30m, em primeira convocação, tendo por local sala da associação empresarial
de Joinville – aCiJ, avenidaaluisio pires Condeixa nr. 2.550 , saguaçú, na cidade de Joinville - sC. Na ausên-
cia de “quorum legal”, haverá uma segunda convocação, às 10h00m, no mesmo dia e no mesmo local, deliberando
então a Assembléia, com qualquer número de presentes, observando-se a seguinte,
ordem do dia:
1) Avaliar os róis de reivindicações apresentados pelos Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços
de Saúde de JOINVILLE e Região e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
MAFRA e Região;

2) Avaliar e aprovar a inclusão de cláusulas normativas de interesse da categoria patronal, com vistas à negociação
coletiva;

3) Dar poderes à Diretoria do Sindicato e nomear as comissões para negociar, discutir e realizar as Convenções
Coletivas de Trabalho para o período de 2018/2019, ou ainda, quando for o caso, ajuizar dissídio coletivo ou
contestá-lo;

4) Definir e aprovar a modalidade de cobrança de Contribuição Confederativa das entidades sindicais patronais.
Joinville, 02 de outubro de 2018

darCi FerreiradaCostaFilho - presidente

edital – desmemBramento - Na qualidade de Oficial do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Joinvil-
le/SC, segundo as atribuições conferidas pelo art. 19 da Lei nº 6.766/79, após exame da documentação apresenta-
da, segue abaixo resumo de informações relativas ao requerimento de Desmembramento. Protocolo nº 116.707,
09/08/2018. Matrícula: 49.989, de 23/08/2017. Imóvel: Terreno urbano localizado na rua Quinze de Novembro.
Área da matrícula: 2.226,53 m². Área à desdobrar 581,10 m² - Área remanescente: 1,645,43 m². Proprietária: Mari-
neia Ganzenmueller. Quantidade de áreas: 2. Documentação apresentada: 1. Planta; Certidão nº 793/2018/SAMA/
UAP expedida aos 11/04/2018 pela PMJ; Memorial Descritivo. MAPA DA ÁREA DESMEMBRADA, CONFOR-
ME PLANTA APRESENTADA. O presente edital
será publicado por três dias consecutivos, podendo
ser impugnado no prazo de 15 dias contados da data
da última publicação perante o 2º Registro de Imóveis
de Joinville, localizado na Rua Princesa Izabel, 435
(entrada pela Travessa Sergipe), Edifício Comercial
Veroma, 2º andar, Centro, Joinville. Atenciosamente,
Cledenisia Machado da Silva - 2º Ofício de Registro
de Imóveis de Joinville.

Binotto s/a logística,
transporte e distribuição

edital de Convocação - Através do seu presidente
convoca todos os seus acionistas para Assembléia Ge-
ral Extraordinária a se realizar no dia 11/10/2018 às
09:15 horas em primeira chamada e 09:45 horas em
segunda chamada nos termos o art. 10 do Estatuto So-
cial, no endereço a Rua Major Bibiano Rodrigues de
Lima, nº 194, Bairro Coral, Lages-SC, para deliberar
a seguinte ordem do dia: 1. Eleição da diretoria para o
trienio 2018/2021; 2. Fixar a remuneração da direto-
ria. Presidente - Edilson Sergio Binotto.

muniCÍpio de Canoinhas
estado de santaCatarina

proCesso de liCitação nº. pmC 173/2018
editalde ConCorrÊnCia pÚBliCanº. pmC 18/2018

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ nº. 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará rea-
lizar no dia 05/11/2018, às 08h45min, licitação para reGistro de preços de diversos materiais
de Construção, hidráuliCo, elÉtriCo e teleFonia, destinados para suprir a
neCessidade de todos setores da preFeitura, Fundos e FundaçÕes muniCipais,
poliCiaCivil, militar e Corpo de BomBeiros, ConFormeaneXo i. Recebimento de propostas
até às 08h30mim do dia 05/11/2018, no setor de protocolo da prefeitura. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital
no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

Gilberto dos Passos - Prefeito

O secretário de Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD, no
uso de suas atribuições e nos termos da Lei Municipal nº 336, de julho de 2011 e do Decreto nº
30.210, de 18 de dezembro de 2017, torna público:
• A convocação da comunidade do Bairro América para Audiência Pública do Estudo de Impacto de
Vizinhança do Empreendimento Centro deAtividadesSESC – Joinville, protocolo nº 4279/2018, que tem
por finalidadeapresentar o conjuntodeestudose informações técnicas relativasa identificação, avaliação
e prevenção dos impactos urbanísticos ou construtivos de significativa repercussão ou interferência na
vizinhança quando da implantação, instalação ou ampliação do referido empreendimento.

• A referida Audiência se dará no dia 22 de outubro de 2018, das 18h30 às 21h30, na Rua Itaiópolis, nº
470, Bairro América – Joinville/SC.

• As informações referentes a esta Audiência Pública estão disponíveis na Secretaria de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Sustentável, na Rua Max Colin, nº 550, Bairro América, das 7h às 13h e no
site da Prefeitura – www.joinville.sc.gov.br.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (047) 3422-7333.

Joinville, 1º/10/2018.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
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Waltrudes troca de idade neste dia 2. Filho, nora e netos dão os
parabéns e desejam toda felicidade domundo. “Nós a amamosmuito!”

DaNça E TRaDIçãO
Esta belíssima foto é

do acervo deOsniAfonso
Köhntopp. A imagem
mostra o grupo folclórico
germânico Silberfluss,
em fevereiro de 1980,
noRio daPrata, em
Joinville, preparando-se
para apresentação. A foto
também foi publicada no
grupo Joinville deOntem,
doFacebook.
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