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doobituário são enviadas pela Central de
Atendimentos Funerários deBlumenau

OPINIÃO DO LEITOR

CARGOS NA CÂMARA
A coluna do Pancho (Santa, 26 de junho) informa que o presidente do Legislativo dará a resposta

oficial sobre a proposta das entidades empresariais para reduzir 133 cargos comissionados e econo-
mizar R$ 11 milhões/ano. O que nos chamou a atenção foi o silêncio de todos os vereadores sobre este
assunto, todos se fizeram de desentendidos e evitaram o tema. Elegemos 15 vereadores para fiscalizar
o Executivo, não fiscalizam e agora temos que eleger pessoas para fiscalizar o Legislativo, ou seja, fiscal
do fiscal para fiscalizar o fiscal. Entenderam?
RUBENS SERPA
Blumenau

SERVIÇO

FATOS HISTÓRICOS
E DATAS COMEMORATIVAS

27de junho

1908:NasceGuimarãesRosa,escritor
brasileiro.

1972: Fundadaaempresade jogos
Atari.

SANTOS DO DIA

● SãoRanieri dePisa

Estamosusandonosso
cérebrodemaneira
excessivamente
disciplinada,pensando
sóoqueépreciso
pensar,oquesenos
permitepensar.

JOSÉ SARAMAGO

AUMENTO DO GÁS
Este país não tem mais jeito. Estão aproveitando o oba-oba da Copa do Mundo para passar a

mão no bolso dos brasileiros. O que justifica um aumento de 27% no gás natural? Seria também
aumento do dólar?
ARNO SCHARF
Blumenau

OBITUÁRIO
25/6
Brusque
● EunicePereiraBittencourt,83

Blumenau
●Hercilio Fronza,60
●OlgaMaçaneiroMachado,87

26/6
Blumenau
●Amauri Rita,72
●Martins Jonas Pofahl,56

Indaial
●Maria LuciaBoll, 71

Edital: ALBERTO MOSER, Registrador de Imóveis e Anexos da Comarca de Ascurra, Estado de Santa Catarina.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital, ou dele notícia tiverem que, a requerimento de MARIA
CARMEM NOVELLETTO, brasileira, viúva, do lar, aposentada, portadora da C.I. nº 2.174.291-SSP/SC, CPF nº
004.494.789-55, residente e domiciliada à rua Dom Bosco, nº 340, Centro, nesta cidade de Ascurra, se promove neste

uma casa de alvenaria nº 340, situado no lado par da rua Dom Bosco, esquina com a rua Pedro Polidoro, Centro,
nesta cidade e Comarca de Ascurra/SC, matriculado sob nº 7651, livro RG 02, em sete (07) parcelas, sendo a parcela

exigida pela Lei 6.766/79 e assinada pelo engenheiro civil, GUSTAVOARTHUR WETZEL, CREA-SC nº 147382-5-
SC, ART nº 6402504-8. E para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente

Moretto, Vanderlei Pessotti, Pedro Machado, Clarice Maria Longo e Cástulo Roberto
Poffo, lavrei o presente Edital que será publicado por três (3) dias consecutivos em

Centro, nesta cidade de Ascurra, dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da data

do mês de junho do ano de 2018. Eu, Alberto Moser, Registrador o digitei e assino.

MUNICÍPIO DE INDAIAL
Processo Licitatório n° 076/2018 - Edital de Pregão Presencial n° 037/2018-10430

ALTERAÇÃO DO OBJETO E DATAS
Comunica a todos os interessados, na forma da legilação vigente, que publica edital de licitação.
Objeto: Aquisição de um caminhão truck tanque tipo pipa, um caminhão caçamba e uma escavadeira hidráulica.
Entrega dos envelopes: 10/07/2018 - 14h15min – Horário de Brasília
Abertura das propostas: 10/07/2018 - 14h30min – Horário de Brasília
Maiores informações através do fone (47) 33178800, e-mail lic3@indaial.sc.gov.br, e o site
www.indaial.sc.gov.br.

André Luiz Moser – Prefeito Municipal

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SANTA CATARINA - SEBRAE/SC

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/18  SEBRAE/SC

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE
SANTA CATARINA - SEBRAE/SC, através do Presidente da Comissão
de Licitação, avisa aos interessados que realizará a licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MENOR PREÇO,
nos termos do Regulamento de Licitações e de Contratos do
Sistema SEBRAE/SC, destinado a contratação, sob demanda, de
entidades tecnológicas voltada às atividades automação para
prestação dos serviços de consultoria, vinculados ao Edital de
Consultoria Tecnológica nº 002/18, conforme as especificações
contidas no Termo de Referência (e seus anexos), bem como neste
Edital. As propostas de preço serão recebidas até as 12:00 horas
do dia 12/07/2018. Cópia completa do Edital e outras informações
para participação poderão ser obtidas no site sebrae.sc/editais

Florianópolis, SC, 27 de junho de 2018.

RICARDO MONGUILHOTT DE BRITO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO SEBRAE/SC

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA – SANTA CATARINA
EXTRATO: RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº

24/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2018 – ORDEM DE
COMPRA N° 591/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA. CONTRATADA:
GM HOSPITALAR INDÚSTRIA DEARTEFATOS METALICOS LTDA - ME. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MACAS DE TRANSFERÊNCIA DESTINADASAO HOSPITAL MUNICIPAL
JOÃO SCHREIBER DE MASSARANDUBA (SC)VALOR: R$ 10.560,00 (DEZ MIL
QUINHENTOS E SESSENTAREAIS)

ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal
MASSARANDUBA (SC), 25 DE JUNHO DE 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Todas as SESSÕES 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

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Presidente

Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores pertencentes à categoria profissional
representada (associados ou não ao 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, Luis
Alves e Ilhota, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada EM
SESSÕES nos seguintes dias e locais: em Itajaí, no dia 03 de julho de 2018, na sede deste Sindicato,
sito à Rua Samuel Heusi, nº 320, Centro;, abrangendo os trabalhadores das cidades de Itajaí, LuísAlves
e Ilhota, e em Navegantes, no dia 04 de julho de 2018,na sub-sede do Sindicato, sito à Rua
Conselheiro João Gaya 444 – sala 02, Centro; abrangendo os trabalhadores das cidades de
Navegantes, Penha eBalneário dePiçarras.

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.

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

Paulo Roberto Ladwig

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 de
2018/2019;

ORDEMDODIA:

Itajaí-SC, 27 de junho de 2018

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITAJAÍ


