
 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

E EDUCACIONAL LIBERDADE IBHASES DE 25 DE AGOSTO DE 2019
Prezados Senhores Associados;

O presidente da Associação de Assistencia Social e Educacional Liberdade IBHASES, no uso de suas 
atribuições, convoca todos seus associados para Assembleia Geral Extraordinaria a realizar-se no próximo dia 25 
de agosto de 2019, na Casa de Apoio, localizado a Rua Rua João Ambrósio da Silva, 636, Bairro Ipiranga, São 
José/SC, CEP 88.111-550, iniciando seus trabalhos às 18:00 horas em primeira chamada, ou na falta de quorum 
necessário as 19:00 horas em segunda convocação, com qualquer numero de presentes para deliberarem sobre 
a seguinte ordem no dia:

1. Eleição e Posse dos cargos vagos na Diretoria;
2. Mudança no Nome Fantasia da Entidade;
3. Levantamento de patrimônio dos ultimos cinco anos da entidade;
4. Venda de Veículos;
5. Outros assuntos;

São José, 14 de agosto de 2019.
SANDRO ANDRETTI DA COSTA
Associação de Assistência Social
Educacional Liberdade IBHASES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
EDITAL DE CITAÇÃO RITO ORDINÁRIO COM PRAZO DE 20 DIAS. Ação: 
Procedimento Comum Cível/PROC. Requerente: Celesc Distribuição S/A 
/ Requerido: Dilma Goreti de Andrade / Juiz de Direito: Celso Henrique de 
Castro Baptista Vallim. Chefe de Cartório Designada: Soraia Sousa da Silva. 
Processo n. 0313503-10.2017.8.24.0023. Citando(a)(s): DILMA GORETI DE 
ANDRADE, brasileiro(a), CPF 784.885.409-49, Rua Custódio Fermino Vieira, 
1140, Fundos, Caieira Saco dos Limões, CEP 88045-300, Florianópolis – SC. 
Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto 
ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os 
autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, querendo, em 
15 dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste 
edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 
Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para 
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente 
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo 
de 0 dias, na forma da lei. Florianópolis (SC), 14 de agosto de 2019.

PUBLICAÇÃO LEGAL

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE 
DE FLORIANÓPOLIS E REGIÃO – SINDSAÚDE SC

SINDSAÚDE/SC - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A presidenta do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Florianópolis 
e Região – SindSaúde/SC, Sra. Simone Bihain Hagemann no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca os trabalhadores da saúde privada nos municípios da Grande Florianópolis (Águas Mornas, 
Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba, Governador 
Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro 
da Imperatriz, São Bonifácio, São José e São Pedro de Alcântara)  para Assembleia Geral extraordinária 
a ser realizada no dia 03 de setembro de 2019, no auditório do SindSaúde/SC localizado na Rua Frei 
Evaristo,77 – Centro/Florianópolis/SC. A assembleia terá início às 17:30 horas em primeira chamada e 
na ausência de quórum será realizada às 18:00 horas com qualquer número de presentes. A pauta a ser 
discutida será: 1- Informes Gerais, 2- Discussão e aprovação das pautas de reivindicações da categoria 
para as negociações da Convenção Coletiva 2019/2020, 3 - Outros assuntos.

Florianópolis, 20 de agosto de 2019.
Simone Bihain Hagemann
Presidente SindSaúde/SC

 EDITAL - ELEIÇÕES CLASSISTAS - CONVOCAÇÃO
UNIÃO DO POLICIAL RODOVIÁRIO DO BRASIL –  CASA DO INSPETOR

 O Diretor Presidente da União do Policial Rodoviário do Brasil – Casa do Inspetor, em atendimento ao que 
dispõem os artigos 51 “ a”, 52, 68 “c”, 101 a 117 do Estatuto Social, e, ainda, considerando que, por motivo 
de força maior, não houve a possibilidade de tramitação do processo eleitoral dentro dos períodos e prazos 
normalmente verificados, resultando, excepcionalmente, na incidência das disposições contidas no parágrafo 
único do artigo 126 do Estatuto Social com a prorrogação de todos os mandatos atualmente vigentes até 
14/12/2019, convoca todos os associados efetivos, em dia com as obrigações associativas, para a Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 22 de outubro de 2019, de 8 às 17 horas, na sede administrativa da 
entidade, sito à Rua Dr. Alencar Lima, 35 – Grupo 312/3314, centro Petrópolis - RJ, para eleição do Conselho 
Deliberativo, Diretoria Executiva e, nos respectivos Estados, para a composição das Delegacias Regionais, 
notadamente em relação ao triênio 2019/2022, esclarecendo, ainda, que as inscrições de chapas para o 
referido pleito deverão ser efetivadas impreterivelmente até o dia 10 de setembro de 2019, pessoalmente 
na sede da entidade e mediante recibo próprio a ser expedido no ato de protocolo, ou, ainda, mensagem 
eletrônica, com e-mail a ser enviado para saa@casadoinspetor.com.br, neste caso com a necessária remessa 
do original, via SEDEX, com postagem até 02 de setembro de 2019. Fica esclarecido que, nos termos do art. 
102, § 1º do Estatuto Social, na hipótese de haver chapa única para concorrer aos cargos da Administração 
Central e/ou para as Delegacias Regionais, a homologação poderá ser antecipada.

Petrópolis, 25 de julho de 2019.
Fernando Angotti - Presidente

Futuros torcedores
Se dentro de campo o time do Avaí envergonha o torcedor, 
afundado na lanterna do Brasileiro, fora dele as ações também não 
colaboram. Um exemplo é o ingresso para menores de 12 anos. O 
ingresso é grátis, o que é ótimo, afinal, estamos falando de futuros 
torcedores do clube e nada melhor do que tratá-los e recebê-los 
bem. Mas qual o sentido de ir buscar esse ingresso até sábado, 
meio-dia, na secretaria do clube? E como ficam os torcedores 
que moram em Palhoça, São José ou algum outro lugar longe da 
Ressacada? Entendo que a medida é por segurança por causa da 
capacidade do estádio, mas acredito que daria para pensar em 

POSITIVO
A treinadora sueca Pia Sundhage 
divulgou ontem a sua primeira 
convocação da Seleção 
Brasileira. Que seja o início de 
uma fase promissora para o 
nosso futebol feminino. A goleira 
Bárbara, do Avaí Kindermann, 
está nessa relação. 

NEGATIVO
Com apenas uma vitória 
nos últimos cinco jogos e 
na zona do rebaixamento 
para a Série C, o Criciúma 
paga pela irregularidade das 
últimas três temporadas. O 
momento é delicado no Sul 
do Estado. 

#Memória

Na temporada de 2011, 
então sob o comando 
do treinador Jorginho 
– atualmente na Ponte 
Preta -, o atacante 
Welligton Nem viveu no 
Figueirense uma grande 
fase. No Brasileiro daquele 
ano marcou dez gols 
e desmontou defesas 
adversárias. Jogou tanta 
bola que o Fluminense, 
dono do seu passe, o 
negociou para o Shakhtar 
Donetsk, da Ucrânia.  

FÁBIO 
MACHADO

twitter: @_fabiomachado
fabio.machado@noticiasdodia.com.br

TRISTEZA ALVINEGRA

O dia 20 de agosto de 2019 entra para a história do 
Figueirense Futebol Clube como o mais triste da 
trajetória de um clube quase centenário que surgiu 

no meio do povo e para o povo, no antigo bairro da Figueira, 
em Florianópolis. Mesmo por todas as crises que passou, por 
todas as carências e muitas vezes mantido heroicamente por 
abnegados e anônimos, o Alvinegro do Estreito nunca vivenciou 
a vergonha nacional – e mundial – que ontem proporcionou ao 
não entrar em campo diante do Cuiabá, como forma de protesto 
devido a promessas de pagamentos não cumpridas pela 
Elephant S/A, a holding que gerencia o time. Tudo o que envolve 
a crise que abraça com vontade o Figueirense já foi falado e 
debatido exaustivamente. Ontem, quando os jogadores não 
entraram em campo e somente a vergonha e o constrangimento 
marcaram presença, a pergunta mais uma vez veio à tona: 
“Como conseguiram deixar chegar até essa situação? 

ALEXANDRO ALBORNOZ/ARQUIVO/ND

Participe deste espaço pelo  
fabio.machado@noticiasdodia.com.br

NOTÍCIAS DO DIA
18 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2019

LIBERTADORES

Verdão abre 
vantagem 
sobre Grêmio

O Palmeiras abriu vantagem 
sobre o Grêmio nas quartas de 
final da Libertadores, ao vencer 
por 1 a 0, com golaço de Gus-
tavo Scarpa. O duelo de volta 
acontecerá na terça-feira (27), 
às 21h30, no Pacaembu, porque 
o Allianz Parque está reserva-
do para receber o show da du-
pla Sandy e Junior.  O gol do 
Palmeiras foi marcado aos 30 
minutos do primeiro tempo. 
Em cobrança de falta de longe, 
Marcos Rocha rolou para Gus-
tavo Scarpa acertar um lindo 
chute. A bola ainda bateu no 
travessão antes de entrar. 

O Palmeiras encaixou a 
marcação e não deixou o Grê-
mio criar no primeiro tempo. 
A equipe gaúcha trocava muito 
mais passes, mas não conseguia 
se infiltrar na defesa adversária 
e passou a arriscar chutes de 
fora da área. Ao contrário do que 
aconteceu no sábado, quando 
o Palmeiras abriu o placar, re-
cuou demais e levou o empate 
na partida pelo Brasileiro, desta 
vez continuou atacando no iní-
cio do segundo tempo. O Verdão 
só se fechou após a expulsão de 
Felipe Melo, aos 35 minutos.

Mengão e Inter 
no Maracanã

Sem poder contar com o 
atacante Gabriel, confirmado 
ontem como desfalque, o 
Flamengo recebe o Inter hoje, 
às 21h30, no Maracanã, pelo 
confronto de ida das quartas 
de final da Libertadores. 
Embalado por uma goleada 
por 4 a 1 sobre o Vasco pelo 
Brasileiro, o time carioca tenta 
quebrar a invencibilidade 
do rival gaúcho na 
competição continental e 
abrir vantagem no mata-
mata - o duelo de volta será 
no dia 28, em Porto Alegre. 
Dono da terceira melhor 
campanha da primeira fase 
da Libertadores, o Inter 
acumula seis vitórias e 
dois empates no torneio. 
E os dois últimos triunfos 
vieram nas oitavas de final.

sporte

Gustavo Scarpa (à dir.) acertou um belo chute e garantiu a vitória
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