PUBLICAÇÃO LEGAL
Parcela Não Circulante
Total
Aging List Empréstimos e Financiamentos
2019
2020
2021
Total
Empréstimos e Financiamentos por Tipo de Moeda
Reais
Total
Taxas
Capital de Giro
BB Financiamentos

21.151
845.002

615.829

823.851
21.151
845.002

615.829
615.829

845.002
845.002

615.829
615.829

14,435% a.a.
0,795% a.m.

14,435% a.a.

Os empréstimos e financiamentos são garantidos pelo próprio bem, fianças e avais.
NOTA 16 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Salários a Pagar
Pró labore a Pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
Total das Obrigações Sociais

2019
59.823
5.000
31.932
9.739
106.494

2018
55.035
5.000
29.068
8.811
97.914

2019
14.388
3.060
14.203
942
18
3.252
28
35.891

2018
12.866
3.898
17.966
10.546
5.616
18
9.779
16
60.705

2019
71.761
19.232
5.736
6.707
3.070
106.506

2018
96.087
25.751
7.664
23.681
6.171
159.354

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IRRF a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
PIS/COFINS/CSLL retida a recolher
ICMS a recolher
ISS retido a recolher
Total das Obrigações Tributárias
NOTA 18 – PROVISÕES
Provisão para Férias
Provisão de INSS s/ Férias
Provisão de FGTS s/ Férias
Provisão para Despesas com Frete
Provisão para Despesas com Serviços
Total das Provisões
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NOTA 19 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia não possui contingências cuja possibilidade de perda tenha sido avaliada como de risco “provável” pelos assessores jurídicos externos, porém, possui ação de natureza cível como ré, envolvendo probabilidade de perda classificadas pela administração como “possível” com base na avaliação dos consultores
jurídicos, sendo que em 31/12/2018 essa contingência representa um montante de R$ 8.777,45.
NOTA 20 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a.1) Capital Social
O Capital Social integralizado pertencente a acionistas domiciliados no País é de R$ 3.360.000 formado de
3.360 (três mil, trezentos e sessenta) ações, sendo 357 (trezentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas com direito a voto e 3.003 (três mil e três) ações preferenciais sem direito a voto, com valor nominal
de R$ 1.000 (um mil Reais) cada uma.
a.2) Aumento do Capital Social e Ágio na emissão
Aumento do Capital Social pela utilização de reservas, passando-o de R$ 2.814.000,00 (dois milhões, oitocentos e quatorze mil reais) para R$ 3.360.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta mil reais), mediante
emissão de 546 ações preferenciais com valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, perfazendo R$
546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais).
b) Proposta de Distribuição do Resultado
A política de distribuição de dividendos está estabelecida no inciso II do artigo 29 do Estatuto Social, de
25% no mínimo do lucro líquido, após a constituição da Reserva Legal, salvo deliberação em contrário pela
totalidade dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária. Foram propostos em 2019 o montante
de R$ 167.382.
NOTA 21 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
68.232.407
68.232.407
(1.750.766)
(705.021)
(2.455.787)
65.776.620

Revenda de Mercadorias
Total Receita Bruta de Vendas
(-) Devoluções de Vendas
(-) Impostos sobre Vendas
Total de Deduções e Impostos
Receita Operacional Líquida

2018
58.232.861
58.232.861
(624.969)
(1.321.834)
(1.946.803)
56.286.058

NOTA 22 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
2019
44.086
6.867
61.933
465.728
13.042
(6.707)
(3.070)
(58.045)
100.924
624.758

Receita com Mensalidades
Bonificações Recebidas
Receitas Eventuais
Verbas de Marketing Recebidas
Verbas Comerciais Recebidas
Ganho com Alienação do Ativo Imobilizado
Outras Receitas
Provisão para Serviços de Terceiros
Provisão Fretes s/ Vendas
Provisão Desvalorização dos Estoques
Reversão de Provisões de Despesas
Total das Outras Receitas e Despesas

2018
387.249
21.710
717
186.097
135.027
13.905
(6.171)
(23.682)
(71.072)
161.320
805.100

NOTA 23 – RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
Juros Recebidos
Descontos Recebidos
Receitas de Aplicações Financeiras
Total Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
Descontos Concedidos
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos
Juros Passivos
Total Despesas Financeiras
Resultado Financeiro Líquido

2019

2018

15.998
16.639
11.924
44.561

7.988
1.424
9.894
19.306

(28.192)
(6.840)
(21.388)
(9.723)
(66.143)
(21.582)

(23.788)
(4.520)
(46.907)
(2.955)
(78.170)
(58.864)

2019
1.022.555
67.822
100.924
989.453
(306.534)
-30%

2018
929.485
127.122
161.320
895.287
(275.026)
-30%

NOTA 24 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Resultado antes dos Imposto de Renda e Contribuição Social
Adições do período
Exclusões do período
Resultado ajustado (Lalur)
Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social
Alíquota efetiva de Imposto de Renda e Contribuição Social
O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurado pelo lucro real anual.
NOTA 25 - COBERTURA DE SEGUROS
Os bens da Companhia estão segurados conforme discriminado a seguir:
Objeto

Cobertura

Seguro Compreensivo

Modalidade

Prédio e Estoques

6.500.000

Seguro Compreensivo

Veículo

150.000

Vigência
De 03/12/2019 à
03/12/2020
De 08/10/2019 à
08/10/2020

As premissas de análise de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria e,
consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

Timbó(SC), 31 de Dezembro de 2019.

MARCOS DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo - CPF Nº 019.564.219-80

LAURA ANITA DE O. ROEDER
Contadora - CRC 1 SC 025385-O1

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e Acionistas
REDE ÂNCORA-SC IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.
Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da REDE ANCORA-SC IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. (Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da REDE ANCORA-SC IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (CPC PME).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação
à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018 apresentadas comparativamente,
foram por nós auditadas conforme Relatório do Auditor Independente emitido em 14 de fevereiro de 2019.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que
a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da empresa.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa
a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

COMUNICADO DE NOVA ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 176/2019
PROCESSO DE COMPRAS Nº642/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11469/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC.
A Prefeitura de São José, por intermédio de sua Pregoeira e equipe de apoio informa a nova data de
abertura do pregão supracitado.
NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO:
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO ATÉ:
Dia: 17/03/2020
Hora: 13h30min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de São José.
Av. Acioni de Souza Filho, 403, Bairro Praia Comprida (Beira Mar de São José), Município de São José/
SC, Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, 3º andar.
SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO:
Dia: 17/03/2020
Hora: 14h00min.
Local: Sala de Reuniões do Setor de Licitações.
As demais exigências editalícias permanecem inalteradas.
Mais informações e outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-mail: pregao@pmsj.sc.gov.br.
São José, 12 de março de 2020.
Kety Silva Trierveiler
Pregoeira

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/SMA/DSLC/2020 –
Objeto: Registro de Preços para aquisição central de ar comprimido medicinal e central
de vácuo clínico para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Norte, Continente
e Sul da Secretaria Municipal de Saúde. Dia 03 de abril de 2020, às 15h. Endereço
eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/SMA/DSLC/2020 –
Objeto: Registro de Preços aquisição de materiais de média complexidade, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Dia 02 de abril de 2020, às 13h30min.
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/SMA/DSLC/2020 –
Objeto: Registro de Preços aquisição de Insumos utilizados nas Unidades de pronto
atendimento (Upas), na Secretária Municipal de Saúde de Florianópolis. Dia 01 de abril
de 2020, às 15h. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/SMA/DSLC/2020
– Objeto: Registro de Preços aquisição de Materiais de Enfermagem- Insumos para
atendimento das necessidades dos serviços na Rede Municipal de Saúde de Florianópolis
para o ano de 2020. Dia 01 de abril de 2020, às 17h. Endereço eletrônico: http://dlc.
pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/SMA/DSLC/2020 –
Objeto: Registro de Preços aquisição de Insumos utilizados na prestação do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência, na Secretária Municipal de Saúde e 1° Batalhão
de Bombeiros Militar de Florianópolis. Dia 02 de abril de 2020, às 15h. Endereço
eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação
deste edital R$ 1.188,00.
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divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Curitiba (PR), 20 de fevereiro de 2020.
CRISTIANO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
Contador CRC (SC) nº 022.513/O-0

FABIO EDUARDO LORENZON
Contador CRC (SC) nº 026.215/O-6

MARTINELLI AUDITORES
CRC (SC) nº 001.132/O-9
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da REDE ANCORA/SC – IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS S.A, com CNPJ N° 07.908.936/0001-64 E NIRE N° 42300030341, com sede social na
Rua Fritz Lorenz, n° 3.400 – Galpão 03 – Bairro Industrial – CEP: 89120-000 – Timbó – SC, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis
da Companhia, relativas ao exercício findo em: 31 de Dezembro de 2019, resolvem emitir o seguinte parecer: Em cumprimento as determinações estatutárias e ao mandato que nos foi conferido, declaramos
que procedemos a um minucioso exame das Demonstrações Contábeis, Estado de Caixa, Conciliação
Bancária e demais documentos relativos ao exercício de 2019, bem como o Relatório da Diretoria. Com
base nas reuniões regulares da nossa gestão durante os quais tomamos conhecimento de todos os
negócios da empresa encontrando tudo em perfeita ordem e levando em conta o Parecer da auditoria
realizada pela Martinelli Auditores Independentes, os conselheiros presentes, por unanimidade, opinam
no sentido de que tais documentos traduzem adequadamente a posição patrimonial da Companhia e
de que os mesmos estão em condições de merecer aprovação dos acionistas e Assembléia Geral da
Assembleias Geral a ser realizada no dia 22 de Abril de 2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião, que é assinada pelos Senhores membros do Conselho Fiscal presentes.
Timbó, 21 de Fevereiro de 2020
Claudio Roberto Esteves de Carvalho (Presidente)
Rubens Simonetti
Juliano José da Silva

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/
SC, torna público pelo presente edital, com fundamento no parágrafo 4°, do art. 26, da Lei
n° 9.514/97 e a pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 185.068,
que INTIMA o sr. Rodinei Rosa Machado CPF n° 005.366.099-42, a cumprir as obrigações
contratuais do Financiamento Imobiliário n° 1.4444.0630588-1 registradas sob o n° R.11 da
matrícula n° 43.490 deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, da compra de
um terreno situado no bairro Cidade Universitária Pedra Branca, designado por lote 11 da quadra
B do Loteamento Colinas da Pedra Branca IV, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos,
posicionado em 11/03/2020, correspondia a R$ 48.552,59 (Quarenta e oito mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), sujeitos à atualização monetária, aos
juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. A INTIMAÇÃO é
para que V.S.’ dirija-se a este Ofício de Registro de Imóveis, no endereço supracitado, onde
deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias, contados a partir da terceira e última publicação deste edital. Lembra-vos que poderá
também proceder ao pagamento à credora. Fica V.S.a cientificado que o não cumprimento da
referida obrigação no prazo supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor da
credora fiduciária — Caixa Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei
n° 9.514/97. HC Obs.: o presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega
de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.
Palhoça/SC, 11 de março de 2020
O OFICIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA PODER JUDICIÁRIO Comarca de Palhoça / 3ª Vara Cível Rua Esplanada, S/Nº, Loteamento
Pagani, Passa Vinte - CEP 88.132-180, Palhoça-SC - E-mail: palhdca.cive13@tjsc.jus.br Juiza de Direito: Lilian Telles de Sá
Vieira Chefe de Cartório: Rose de Lourdes Quadros EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS EM LUGAR
INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS - COM PRAZO DE 30 DIAS Usucapião n° 045.09.017600-0 Autor: Vera Lúcia
da Silva Citando(a)(s): réus ausentes e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): "... Um terreno na Rua Nossa
Senhora do Rosário dividido em duas partes: a primeira com 12 mts de frente e fundos com 33,30 de laterais, devidamente
escriturado e a segunda, uma área remanescente de posse, com 11,45 mts lineares de frente, para a Rua Nossa Senhora
do Rosário; 26,78 metros de fundos, confrontando com terras do Espólio de Raul Oscar Laurenti e laterais norte, medindo
48,88 mts, confrontando com a Creche da Prefeitura Municipal de Palhoça e lateral sul em três lances medindo 15,51 mts,
12,00 mts e 33,30 mts, confrontando com terras de Vera Lúcia Silva e Ariel Vignati...." . Prazo Fixado para a Resposta:
15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem
como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados que, fica(m) ciente(s) de
que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial (art. 285, cic art. 319 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.
Palhoça (SC), 06 de dezembro de 2012.

EDITAL Nº 01/2020
CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
A Presidente da Seção Sindical do ANDES-SN na Universidade Federal de Santa Catarina, com base
no disposto nos Artigos 09, 23, 25, 37, 38 e 39 do Regimento Geral convoca as Eleições para a Diretoria
e para o Conselho Fiscal. A votação será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2020, com início às 09
horas e término às 20 horas em ambos os dias, no Hall do Bloco B do Centro de Ciências da Educação
no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima da UFSC, Bairro Trindade -Florianópolis -Santa
Catarina –Brasil. Em conformidade com o Artigo 37, § 4, a inscrição das chapas com os candidatos aos
respectivos cargos será efetuada na Secretaria da Seção Sindical até às 18 horas do dia 13 de abril de
2020 e deverá estar de acordo com o disposto nos Artigos 23, 25 e 37 do Regimento Geral.
Florianópolis, 13 de março de 2020.
Adriana D’Agostini
Presidente da Seção Sindical do ANDES-SN na Universidade Federal de Santa Catarina

