
Criatividade
Sem bola rolando e sem atividades em nosso futebol, cabe 
aos “estagiários” – como são carinhosamente chamados os 
profissionais responsáveis pelas mídias dos clubes – não deixar 
a peteca cair e, em nome da criatividade, movimentar as torcidas. 
No Avaí, além da “playlist” dos atletas, uma pesquisa pergunta 
os nomes dos 5 maiores jogadores do clube. No Figueirense, o 
aniversário de Florianópolis ganhou destaque com a publicação de 
fotos dos torcedores em locais simbólicos da cidade. No Alvinegro, 
o aplauso vai para o Vinícius Assing, desde 2017 no clube. No Avaí, 
o reconhecimento vai para o trabalho de Leandro Boeira, desde 
2013 na Ressacada. Lembrando que esses profissionais não atuam 
sozinho, há uma equipe de comunicação e marketing dando o 
suporte para as realizações dessas tarefas. 

#Memória

O encontro entre esses dois amigos agora é tranquilo 
pelas ruas da cidade e garante boas histórias e 
lembranças. Mas no passado esse duelo pegava fogo 
em nossos gramados. De um lado o temido ponteiro 
Katinha (à frente) com sua velocidade no ataque. Do 
outro lado, Jurandir, um ex-goleiro com ótimo poder de 
colocação, calma e defesas fantásticas. 
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COBERTOR CURTO
A consequência da pandemia do coronavírus no Brasil e 

no mundo vai modificar os calendários do esporte em 
geral. Nos gramados brasileiros não será diferente. 

Os dirigentes do nosso futebol tentarão buscar alternativa 
que comportem as finais dos campeonatos estaduais com os 
brasileiros das séries A, B, C e D e da Copa do Brasil – isso sem 
contar com as competições sul-americanas. É aquela história 
do cobertor curto. Por mais que se tente, alguma competição 
será prejudicada. Nos programas esportivos esse debate vem 
seguido de argumentações para os dois lados. O tetracampeão 
Mauro Silva saiu em defesa dos estaduais.  “A competição é 
mais importante que o Brasileirão na questão social, geração 
de emprego de um modo geral”, disse o ex-volante da Seleção 
Brasileira. No outro lado da balança, há os que preferem que 
a competição nacional seja valorizada e destacada. Essa linha 
de pensamento argumenta que os campeonatos regionais 
estão com os dias contados por causa dos jogos com pouco 
público e deficitários financeiramente para os clubes. 
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Olhos abertos
Alguns países estão recorrendo ao bom-senso para enfrentar 
a teimosia dos dirigentes do Japão que insistem em manter no 
calendário mundial dos jogos olímpicos para junho. O Canadá afir-
mou que vai proibir os seus atletas de irem para a Olimpíada. Para 
o bem do esporte em geral, esse ato será seguido por dirigentes 
esportivos de outros países e que sirva de pressão para que os 
dirigentes olímpicos japoneses abram os olhos para a realidade.  
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sporte

Presidente do Flu 
revela estratégia

Por conta da pandemia, clubes brasileiros 
começam a pensar em soluções financeiras

Uma das lideranças dos 
clubes brasileiros, o pre-
sidente do Fluminense, 

Mário Bittencourt, revelou uma 
proposta elaborada pelos times 
para “salvar o futebol brasi-
leiro” em meio à pandemia do  
novo coronavírus. 

O objetivo é equilibrar as 
finanças dos clubes, que já vêm 
sofrendo com a perda de recei-
ta e queda no fluxo de caixa. 
 “O Fluminense já está sofren-
do as consequências, como 
outros clubes. Tivemos patro-
cinadores cancelando contra-
tos, estamos sem as receitas, 
obviamente, de bilheteria, 
venda de camisas, atrasamos 
o lançamento da nova cami-
sa que seria hoje até. Estamos 
reduzindo muitas receitas, 
não tem como vender atletas”, 
disse o dirigente. 

Presidente do 
Fluminense, 
Mário 
Bittencourt, 
se reuniu 
com outros 
presidentes 
de clubes 
brasileiros
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ÚNICA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.- CNPJ/
MF: 18.102.051/0001-90 - NIRE: 42300039250 - Ata da 
AGE em 27/01/2020. Data, Hora e Local: 27/01/2020 às 
10hs, Rio do Sul-SC, Convocação e presença: Dispensada 
a convocação, face a presença de todos os acionistas. Mesa: 
Presidente: Carlito Franzoi; Secretario: Rosane Aparecida Gia-
comozzi Franzoi. Ordem do dia e deliberações: 1. Deli-
berar pela aprovação do Primeiro aditamento do instrumento 
particular de Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures 
Simples. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. JUCESC - Registrada sob o n º 20204515602 em 
16/03/2020. Blasco Borges Barcellos - Secretário-Geral.

PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A
CNPJ/MF: 83.897.710/0001-93 - JUCESC NIRE Nº 4230000544-4

AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da empresa Pesqueira Pioneira da Costa S/A, para se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23/04/2020, às 14:00 horas, em pri-
meira convocação e às 14:30 horas, em segunda convocação, em sua sede social, à Rua Trajano, 
265 – 2º andar, Centro, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Análise, discussão e votação do relatório da diretoria, demonstrativos financeiros e demais 
documentos relativos ao exercício social de 2019;
b) Outros assuntos de interesse da sociedade

COMUNICA, outrossim, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, no endereço su-
pra mencionado, todos os documentos de que trata o artigo no 133, da lei no 6.404/76 e alterações 
posteriores, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019.

FLORIANÓPOLIS/SC, 19 de Março de 2020.
Ruberval Arlindo da Costa

Presidente do Conselho de Administração

PUBLICAÇÃO LEGAL

Além de presidente do Flu, 
Bittencourt atua como porta-
voz da Comissão Nacional de 
Clubes. Ele revelou que repre-
sentantes de clubes das quatro 
divisões do futebol brasileiro 
se reuniram por videoconfe-
rência para discutir a proposta 
apresentada à Federação Na-
cional dos Atletas Profissio-
nais de Futebol (Fenapaf).

“Tem uma comissão de 
clubes das séries A, B, C e D, 
que já existia anteriormen-
te. Eu faço parte junto com 
Grêmio, Palmeiras, Bahia e 
Atlético-MG. Fizemos uma 

grande videoconferência, uma 
reunião com mais de 20 clubes 
presentes, e tentamos desen-
volver uma proposta de acor-
do, deixando claro que não é 
algo unilateral, é algo para ser 
levado aos atletas. É algo para 
minimizar o prejuízo, que os 
atletas têm, os jornalistas têm. 
A ideia é tentar manter o maior 
número de empregos possível.”

A principal proposta é  
colocar os jogadores em fé-
rias coletivas, enquanto todas 
as competições nacionais fo-
ram paralisadas em razão da  
pandemia.
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