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Gaspar anunciou
que vai interditar
totalmente um
trecho da Rua

Anfolóquio Nunes Pires, a par-
tir das 19h desta terça-feira. A
decisão foi tomada após uma
reunião entre o departamento
de trânsito, planejamento e De-
fesa Civil domunicípio. .
O trecho que ficará interdita-

do fica próximo à Assembleia
de Deus, na rodovia. Parte da
encosta do Rio Itajaí-Açu caiu
e o asfalto cedeu. O prefeito
de Gaspar, Kleber Wan Dall
(MDB), afirmou que a medida
visa a segurança das pessoas

que passam pelo trecho.
Ele afirmou também que a

procuradoria do município
já está entrando com o pro-
cesso de decretação de emer-
gência local, para a dispensa
de licitação para o contra-
to do serviço de restauro da
encosta da rodovia.

ROTA
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A alternativa para o trânsito
da região em relação ao Litoral
é a BR-470. Já o trânsito local
será desviado pelo bairro Águas
Negras e pelo bairro Gaspar
Grande, em direção ao Centro.

Rua Anfilóquio Nunes Píres, trecho
municipalizado da Rodovia Jorge
Lacerda, sofreu deslizamento de terra

Acesso ao
litoral é
interditado

CELEBRAÇÃO

Idosa troca bolo de aniversário por coxinha
Sabe aquele bolo bem de-

corado e com muito recheio?
Então, ele não é mais o astro
unânime das festas de aniver-
sário. Santa, ou Santinha para
os íntimos, é prova disso.
Para celebrar os 75 anos,

completados agora em junho,
ela escolheu uma coxinha.
Isso mesmo, o salgado queri-
dinho do público, que virou
buquê e até ovo de Páscoa.
O inusitado foi o tamanho

do “presente”. Ela esperava
uma coxinha normal, mas a
amiga Erna sugeriu uma ver-
são maior, para comportar as
velinhas. Na hora dos para-
béns, a surpresa:
– Eramuito grande. Eu comi

só uma (coxinha) pequena –
conta.
A paixão pelo salgado é

nova. Não que ela nunca
tivesse comido, mas o tempero
especial de Sonia, uma das co-

zinheiras da Casa São Simeão,
em Blumenau, agradou o pala-
dar exigente.
É que Santa dá preferência

para comidasmais leves, e dei-
xa claro que feijão e maionese
não entram no cardápio. Po-
rém, agora a coxinha da Sonia
é sempre bem-vinda.
Para fechar a festa, que in-

clui os 30 anos de Santa no
asilo, ela e a amiga Erna foram
ao Santuário Santa Paulina.
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Comunicamos que para o feriado de Corpus Christi (20/06/2019),
as áreas de Operações Comerciais da NSC, adotarão os seguintes
procedimentos para fechamento dos roteiros comerciais.

• TV : Materiais recebidos após as 18h00 do dia 19/06/19, serão veiculados a partir do dia
22/06/19.

• Rádios: Materiais para gravação recebidos após as 14h00 do dia 19/06/19, serão veiculados
a partir do dia 24/06/19.

• TV : Globoexpress deverão ser solicitados até as 18 horas do dia 19/06/19.

Data
Novas compras,

definição ou substi-
tuição de títulos

PRAZO
FINAL/ENTREGA DO

MATERIAL

MAT.P/GRAVAÇÃO
RÁDIO/PRODUÇÃO

JORNAIS

TV 20 a

21/06/19
18 Horas

Do dia 19/06/19
18 Horas

Do dia 19/06/19

Rádios 20 a

21/06/19
18 Horas

Do dia 19/06/19
14 Horas

Do dia 19/06/19

Jornais 20 a

21/06/19
16 Horas

Do dia 19/06/19
16 Horas

Do dia 19/06/19

On line 20 a

21/06/19
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1º CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: discussão e aprovação das normas das
Convenções Coletivas de Trabalho a serem firmadas com as entidades sindicais patronais,
para o período de2019/2020;

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores pertencentes à categoria
profissional representada (associados ou nãoao Sindicato), entendidos como tais os empregados
no comércio varejista e atacadista em geral, empregados de concessionários e distribuidores de
veículos, empregados do comércio de material ótico, fotográfico e cinematográfico, empregados
do comércio de produtos farmacêuticos, dos municípios de Itajaí, Navegantes, Balneário de
Piçarras, Penha, LuisAlves e Ilhota, Assembleia Geral Extraordinária,para comparecerem à
que será realizada nos seguintes dias e locais: em , no diaEM SESSÕES Itajaí 25 de junho de
2019, na sede deste Sindicato, sito à Rua Samuel Heusi, nº 320, Centro; abrangendo os
trabalhadores das cidades de Itajaí, Luís Alves e Ilhota, e em , no diaNavegantes 01 de julho de
2019,
Navegantes, PenhaeBalneário dePiçarras.

na Rua 26 de agosto, 35, Centro; abrangendo os trabalhadores das cidades de

Todas as ocorrerão no horário das 18 (dezoito) horas em primeira convocação e às 19
(dezenove) horas em segunda convocação, com a finalidade de discutirem e deliberarem sobre a
seguinte

SESSÕES

2º DISSÍDIO COLETIVO: no caso de insucesso nas negociações da Convenção Coletiva de
Trabalho, dar poderes para a Diretoria requerer a instauração de Dissídio Coletivo perante a
Justiça doTrabalho. Poderes para realizar acordos, em juízo ou fora dele.

Itajaí-SC, 19 de junho de 2019

3º CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL: Discussão e deliberação sobre a contribuição negocial a ser
paga ao Sindicato pelos membros da categoria profissional representada, garantido ao
trabalhador não associado o direito de oposição ao desconto da contribuição, mediante
manifestação individual na assembleia.

Paulo Roberto Ladwig - Presidente

As deliberações serão adotadas por escrutínio secreto e as assembleias serão realizadas nos
termosdoartigo 524, letra “e” e artigo 612 daCLT.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITAJAÍ

NOTA DE FALECIMENTO
E CONVITE PARA MISSA IN MEMORIAM

A Família de

JOSÉ HUMBERTO SOARES TRIDAPALLI
comunica, com pesar, seu falecimento ocorrido em 14 de junho,
agradecendo a todas as mensagens de condolências e em especial
à toda equipe do Hospital Santa Catarina e da Unimed, convidan-
do para a missa em atenção de sua alma que ocorrerá hoje, dia 19
de junho, às 19:00 horas, na Catedral São Paulo Apóstolo.
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Asfalto da via
cedeu após
queda de parte
da encosta


