
PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os Membros do Conselho FISCAL da IAZPE - Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação S/A, em reunião realizada nesta data, no cumprimento das disposições contidas no artigo 163, da Lei 6.404/76, examinou 
o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, incluindo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, 
complementados por Notas Explicativas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Verificou-se que houve um decréscimo significativo das despesas operacionais e administrativas. Com base nos exames efetuados, o 
Conselho Fiscal, entendendo que os documentos examinados representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Empresa, opina favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.

Florianópolis, 28 de maio de 2020.
                                                     RAFAEL LIMA PALMARES                                                           JUCEMAR FERNANDES DA SILVA                                                           CLÉSIO VARGAS MENDES                                                      
                                                                  Presidente                                                                                                 Membro                                                                                                  Membro

Os Membros do Conselho de Administração da IAZPE - Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação S/A, após exame e discussão, em face da manifestação favorável dos Conselheiros Fiscais, aprovaram, por 
unanimidade dos presentes e sem ressalvas, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, incluindo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Liquido, complementados por Notas Explicativas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, recomendando a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Sociedade.

Florianópolis, 28 de maio de 2020.
   RODRIGO MATEUS MOCELIN                                                              GUSTAVO SALVADOR PEREIRA

                                                                    Presidente                       Membro

Editor: DOUGLAS CAUDURO 
douglas.cauduro@ndmais.com.br16 FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2020

Alvinegro foca  
na parte tática
O Figueirense entrou na reta final de pre-

paração para o retorno do Campeona-
to Catarinense – o Alvinegro entra em 

campo na quinta-feira (09), às 15h, quando en-
frenta o Juventus, no Estádio João Marcatto, em 
Jaraguá do Sul, pela primeira partida das quartas 
de final da competição estadual.

Os trabalhos na tarde de ontem no CFT do 
Cambirela (Centro de Formação e Treinamen-
to) foram focados na parte tática da equipe, 
com o técnico Márcio Coelho orientando um 
treino coletivo, dando ênfase na movimenta-
ção e troca de passes, bem como a criação de 
jogadas ofensivas. No final das atividades, um 
exercício de cruzamentos e finalizações tam-
bém foi aplicado aos atletas.

O Figueirense tem mais dois treinamentos 
antes do confronto com o Juventus. Hoje, traba-
lha mais uma vez no período da tarde. Já ama-
nhã, o elenco realiza as atividades pela manhã, 
e viaja para Jaraguá no início da tarde, onde per-
manece concentrado até horas antes da partida.

Torcida faz falta
Nem mesmo o longo tempo 

parado por conta da pandemia do 
novo coronavírus fez o atacante 
Diego Gonçalves perder seu objetivo 
de vista: conquistar o Campeonato 
Catarinense pelo Figueirense.

Autor de quatro gols em 11 jogos 
na temporada, Diego Gonçalves 
garante que o Figueirense vai atrás do 
título apesar de não poder contar com 
o apoio da torcida. Os jogos serão 
realizados com os portões fechados.

"O nosso objetivo é ser campeão 
catarinense. Vamos com tudo, 
mas será difícil sem a torcida 
ao nosso lado. Tomara que tudo 
volte ao normal logo e que os 
torcedores estejam no estádio 
nos apoiando o quanto antes", 
comentou Diego Gonçalves.

PARCERIA

Avaí convida 
Inter para 
treinar em SC

O Grêmio já manifestou o 
desejo de treinar em Santa Cata-
rina, mais precisamente em Cri-
ciúma, enquanto o governo do 
Rio Grande do Sul não libera as 
atividades esportivas. Agora é a 
vez do Inter manifestar interesse 
em viajar rumo a Santa Catarina 
buscando um local para conti-
nuar com suas atividades físicas. 

Isso porque, enquanto o clu-
be procurava soluções para a 
situação, o presidente do Avaí, 
Francisco José Battistotti, se 
demonstrou absolutamente so-
lícito com a possibilidade de 
acolher o Colorado gaúcho nas 
instalações do Sul da Ilha. 

O mandatário entende que 
é possível montar uma agenda 
de horários para que tanto Inter 
como o próprio Avaí usufruam 
do espaço: “Caso o meu amigo 
Marcelo (Medeiros, presidente 
do Inter) precise, o nosso Centro 
de Treinamento está à disposição 
do Internacional. Nossos treina-
mentos começam às 15h. Então, o 
Inter pode treinar de manhã. Te-
mos três campos e mais o grama-
do da Ressacada. Seria tranquilo 
um revezamento”, disse o man-
datário à Rádio Gaúcha. 

Enquanto isso, a preparação 
avaiana para o confronto de ama-
nhã, às 20h30, com a Chapecoen-
se, segue intensa. Ainda não há 
uma definição de time titular por 
parte do técnico Rodrigo Santana.

Temos três campos 
e mais o gramado da 
Ressacada. Seria tranquilo 
um revezamento”.

Francisco Battistotti, 
presidente do Avaí
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15
pontos fez o 
Figueirense em 
nove jogos na 
primeira fase do 
Catarinense. O 
Furacão do Estreito  
se classificou em 
terceiro lugar, atrás 
de Brusque e Avaí.

Técnico Márcio Coelho orientou atividade de criação de 
jogadas, apostando na movimentação e troca de passes

Figueirense volta a 
campo na quinta-

feira, contra o 
Juventus, fora de 

casa, às 15h
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