t6 SERVIÇOS

Publicações Legais
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

a)
Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de
resultado econômico do exercício encerrado em 2020;
b)
Reforma do Contrato Social da Sociedade, a fim de aprovar a possibilidade de
distribuição desproporcional de lucros, conforme permissivo do art. 1.007 do Código Civil.

Infiltrado

Esquadrão Suicida

GNC Cinemas 8 (Dub.) – 18h50

12 anos

GNC Cinemas 8 (Leg.) – 21h15

GNC Cinemas 3 (Dub.) – 21h30
GNC Cinemas 4 (Dub.) – 13h20 –

Caminhos da memória

16h10 – 19h – 21h40

14 anos

GNC Cinemas 5 (Dub.) – 14h20

GNC Cinemas 8 (Leg.) – 16h20

GNC Cinemas 5 (Leg.) – 17h15 –
20h15

Pedro Coelho 2 – o fugitivo

Iguatemi 1 (Leg.) – 18h – 20h45

Livre

Itajaí 2 (Dub.) – 16h30 – 19h –

GNC Cinemas 6 (Dub.) – 13h40 –

21h30

15h40 – 17h40 – 19h50

A lenda de Candyman

WADI:02062059965
Dados: 2021.08.23 17:31:56 -03'00'

Mohamad Hussein Abou Wadi
Administrador

O homem nas trevas 2
16 anos

16 anos

GNC Cinemas 8 (Dub.) – 14h

GNC Cinemas 7 (Dub.) – 13h50 –

Iguatemi 2 (Leg.) – 21h

18h40

Iguatemi 6 (Leg.) – 18h50

GNC Cinemas 7 (Leg.) – 16h – 21h
Itajaí 3 (Dub.) – 16h40 – 18h40 –

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

20h40

O poderoso chefinho 2 –
negócio da família
Livre

Free Guy – assumindo o
controle

GNC Cinemas 2 (Dub.) – 13h10 –
15h20 – 17h30 – 19h40

12 anos

GNC Cinemas 3 (Dub.) – 14h30

GNC Cinemas 1 (Leg.) – 14h10 –

Itajaí 2 (Dub.) – 16h10 – 18h20

a)
Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de
resultado econômico do exercício encerrado em 2020;
b)
Reforma do Contrato Social da Sociedade, a fim de aprovar a possibilidade de
distribuição desproporcional de lucros, conforme permissivo do art. 1.007 do Código Civil.

21h45

Iguatemi 2 (Dub.) – 16h50

GNC Cinemas 1 (Dub.) – 16h40 –

Iguatemi 6 (Dub.) – 16h40

Acham-se à disposição dos senhores sócios, na forma do art. 1.078, §1º do Código Civil, os
documentos
acima
citados,
através
do
link
de
acesso
https://www.dropbox.com/sh/9co2mwecn4xyvea/AADq87kD6YNw3JAnt5N3Tvsga?dl=0.

GNC Cinemas 3 (Leg.) – 19h15

A Assembleia Geral Ordinária será gravada integralmente, a fim de assegurar a segurança das
informações sobre presença, deliberação e votos dos sócios que se fizerem presentes.

– 21h
Iguatemi 3 (leg.) – 16h – 18h20 –

Itaguaçu - 74,3 km · R. Gerôncio Thives,

Serão aceitos para admissão na Assembleia documentos de identificação com foto válidos no
território nacional para pessoas físicas, assim como atos societários que comprovem a regular
existência e representação de pessoa jurídica.

20h40

1079 - sala 125-129, Barreiros São José

Para aceitação da participação, os acionistas deverão realizar o envio prévio dos documentos de
identificação e de representação via correio eletrônico ao endereço mohahaw@yahoo.com.br nos
termos da lei.
Não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, na forma
de forma digital por
do art. 1.074 do Código Civil. MOHAMAD HUSSEIN Assinado
MOHAMAD HUSSEIN ABOU

19h25
Itajaí 1 (Dub.) – 16h20 - 18h40

PREFEITURA DE
NAVEGANTES –
PREGÃO PRESENCIAL
28/2021 PMN

WADI:02062059965
Dados: 2021.08.23 17:25:54 -03'00'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 102/2021 - PMC
INEXIGENCIA LICITATORIA N° 11/2021- PMC
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2021 - PMC
O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que
o resultado da licitação foi:
“DESERTA”
Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.
Camboriú SC, 24 de agosto de 2021
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

www.diarinho.net

ENDEREÇOS:
GNC Cinemas - Av. Santa Catarina, Balneário
Camboriú
Itajaí - Rua Samuel Heusi, 234, centro, Itajaí -

EDITAL RETIFICADO E REPUBLICADO
Comunicamos na forma da Lei
Mohamad Hussein Abou Wadi
8.666/93 e suas alterações, que se
Administrador
encontra aberto o processo licitatório
do objeto: Registro de preços visando a
contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de recuperação asfáltica com caminhão especial
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) – MODALIDADE VIRTUAL
(do tipo térmica) e equipamentos para
aplicação de CAUQ (Concreto Asfáltico
A União dos Amigos do Meio Ambiente - UAMA, com sede na cidade de Balneário
Usinado a Quente) para atender as
Camboriú/SC, Rua Maracana, 78, casa 03, bairro Aririba, CEP 88338-475, através de
necessidades e manutenção de reparos
sua Diretoria, devidamente representada por DOUGLAS SCHWOLK FONTAN AYRES
nas mantas asfálticas de vias públicas
DE AGUIRRE, CONVOCA através do presente edital, todos os demais Associados para
do município de Navegantes, através
a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na cidade de Balneário Camda Secretaria Municipal de Obras de
boriú/SC, Avenida Brasil, no. 1615, sala 34, CEP 88330048, bairro Centro, no dia
Navegantes/SC. Entrega/envelopes:
10/09/2021, às 17:00 horas, em primeira convocação com a presença de, no mínimo,
09/09/2021 até às 13h50. Abertura/
2/3 (dois terços) dos Associados, e às 17:20 horas, em segunda convocação, com
envelopes: 09/09/2021 às 14h. O
qualquer número de presentes, para deliberação exclusiva da seguinte ordem do dia:
edital se encontra à disposição na Rua
João Emílio nº 100, Navegantes/SC e
Alteração no Estatuto Social da entidade.
no site: www.navegantes.sc.gov.br link
							 fornecedor. Libardoni Fronza – Prefeito
Balneário Camboriú, 24/08/2021
Municipal
ABOU WADI:02062059965

PREFEITURA DE
NAVEGANTES –
PREGÃO ELETRÔNICO
91/2021 PMN

Comunicamos na forma da Lei 8.666/93
e suas alterações, que se encontra
aberto o processo licitatório do objeto:
Pregão eletrônico para registro de preço
visando a aquisição de materiais (areia
fina media e grossa), para utilização
nas obras municipais, reparos em geral
e manutenção das vias públicas do
município, através da Secretaria de
Obras do município de navegantes/SC.
Disputa em meio eletrônico com uso da
plataforma BNC. Interessados deveram
cadastrar-se no site http://bnc.org.br/
cadastro/. Entrega das propostas a partir
do dia 25/08/2021 até as 13h30 do dia
09/09/2021. Início da sessão em meio
eletrônico as 14h00 do dia 09/09/2021.
O edital se encontra à disposição na Rua
João Emílio nº 100, Navegantes/SC e
no site: www.navegantes.sc.gov.br link
fornecedor. Libardoni Fronza – Prefeito.

PREFEITURA DE BARRA VELHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo nº 005/2021 FUMTEC
Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 001/2021 FUMTEC
O Prefeito de Barra Velha, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
Torna Público que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços para Obras e
Serviços de Engenharia, tipo menor preço global, para reforma do centro esportivo municipal, localizado na Rua Paraná, n° 913, no Bairro Centro, na cidade de Barra Velha, em
estrita observância aos memoriais, planilhas e projetos anexos ao Processo. Data/horário
recebimento envelopes: 20/09/2021 até 08:45 horas. Data/horário abertura envelopes:
20/09/2021 às 09:00 horas, nesta Prefeitura, na Av. Governador Celso Ramos, nº 200,
Centro, Barra Velha/SC. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados
na Secretaria de Administração, no endereço supra, no horário das 8:00 às 12:00h e
13:30 às 17:30 horas, ou no site www.barravelha.sc.gov.br. Barra Velha, 24 de agosto
de 2021. DOUGLAS ELIAS DA COSTA – Prefeito

Diarinho

Fundado em 12.01.1979

Endereço

Fundador

Itajaí: Rua Telêmaco Pereira Liberato, 58
Bairro Fazenda - CEP 88.301-630

(47) 3390-6000

Diretora da Redação

Samara Toth Vieira

Gráfica Riosul

o diário do litoral

(47) 99619-1165 | vozdopovo@diarinho.com.br

Iguatemi 5 (Dub.) (3D) – 18h40

GNC Cinemas 6 (Dub.) – 22h

Não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, na forma
Assinado de forma digital por
do art. 1.074 do Código Civil. MOHAMAD HUSSEIN
MOHAMAD HUSSEIN ABOU

A IOA Franquias Ltda., inscrita no CNPJ 32.175.595/0001-02, por força do disposto no art. 1.078,
I do Código Civil e da Cláusula 8ª, §6º do Contrato Social, e com fundamento na Cláusula 9ª, §1º,
convoca seus sócios, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se
realizará em primeira chamada no dia 28/09/2021, às 11h00, de forma 100% digital, sendo
permitida a participação e a votação a distância mediante atuação remota dos acionistas por
videoconferência através do link de acesso http://meet.google.com/hfe-tpqz-egq, com a seguinte
ordem do dia:

Mande seu alô!

GNC Cinemas 3 (Leg.) – 16h50

Serão aceitos para admissão na Assembleia documentos de identificação com foto válidos no
território nacional para pessoas físicas, assim como atos societários que comprovem a regular
existência e representação de pessoa jurídica.
Para aceitação da participação, os acionistas deverão realizar o envio prévio dos documentos de
identificação e de representação via correio eletrônico ao endereço mohahaw@yahoo.com.br nos
termos da lei.

Recadinhos
Iguatemi 5 (Dub.) – 16h20 – 21h

16 anos

Acham-se à disposição dos senhores sócios, na forma do art. 1.078, §1º do Código Civil, os
documentos
acima
citados,
através
do
link
de
acesso
https://www.dropbox.com/sh/dhkdnnvgehmshwn/AAB8h6O_QVGjm5_JjiGHQ_kLa?dl=0.
A Assembleia Geral Ordinária será gravada integralmente, a fim de assegurar a segurança das
informações sobre presença, deliberação e votos dos sócios que se fizerem presentes.

www.diarinho.net

Cinemas

A IEA Faculdade e Educação Superior Ltda., inscrita no CNPJ 35.974.642/0001-76, por força do
disposto no art. 1.078, I do Código Civil e da Cláusula 10 do Contrato Social, e com fundamento
na Cláusula 23, §1º, convoca seus sócios, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e
Extaordinária que se realizará em primeira chamada no dia 28/09/2021, às 10h00, de forma 100%
digital, sendo permitida a participação e a votação a distância mediante atuação remota dos
acionistas por videoconferência através do link de acesso http://meet.google.com/ipg-hvbk-voi,
com a seguinte ordem do dia:

ABOU WADI:02062059965

DIARINHO

QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021

Ano 43

Dalmo Vieira (in memoriam)

Felicidades, Juninho!
Aniversário do Biel!
Felicidades e muitos anos
de vida ao empreendedor
Biel Carboni, 24 anos, que
troca de idade hoje. Feliz
aniversário!

Quem troca de idade hoje
é o Gilberto Mendes Junior,
o Juninho! Flamenguista,
desejamos toda a felicidade
do mundo! Saúde, sucesso
e muitas felicidades. De todos os seus familiares!

Arredação de lixo eletrônico
O morador de Itajaí, Daniel Borges, 39 anos, profissional
de tecnologia de informação, está arrecadando lixo eletrônico. Os materiais serão usados num projeto social que forma técnicos. Daniel ensina informática de graça a crianças
e adolescentes, especialmente aos que não têm condições
de pagar por um curso. As aulas são gratuitas e acontecem
na rua Agílio Cunha, no bairro Cidade Nova, em Itajaí. As
atividades serão 100% práticas e divididas em informática
básica, intermediária, avançada e telefonia. Contatos pelo
telefone 2033-7303 ou 98831-7321 para inscrições e doações
de computadores, teclados, monitores, cabos e etc.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DO
COLEGIADO DO CREFITO-10
A COMISSÃO ELEITORAL DO CREFITO-10 CONVOCA OS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS PARA AS ELEIÇÕES DO DIA 11 DE
SETEMBRO DE 2021. Atendendo à Resolução-COFFITO n° 519/2020, a Comissão
Eleitoral do CREFITO-10, representada por sua Presidente e nomeada por meio da
Portaria nº 374, de 22 de março de 2021, no exercício de suas atribuições, CONVOCA
os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais com inscrição no CREFITO-10 a participarem da eleição direta, no dia 11 de setembro de 2021, no período das 9 (nove)
às 17 (dezessete) horas, no SENAI/SC (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial),
localizado na Rodovia SC-401, nº 3730, no bairro de Saco Grande, no município de
Florianópolis, para o colegiado do CREFITO-10, referente ao mandato a ser exercido
no quadriênio 2021-2025. Informamos que o ato da votação ocorrerá na modalidade
mista, por meio de mesas eleitorais instaladas na cidade-sede para os profissionais
residentes da capital. Os profissionais residentes fora da capital deverão encaminhar
seus votos ao endereço competente, conforme correspondência previamente enviada,
com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do pleito eleitoral. O voto é
secreto, obrigatório, direto e pessoal, podendo votar o Fisioterapeuta ou Terapeuta
Ocupacional em situação regular perante o CREFITO-10. Ao profissional portador
de duas inscrições (Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional), somente será admitido
um único voto por pleito eleitoral. Ao Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que
deixar de votar, sem causa justificada, caberá pena de multa, conforme determina o
Artigo 3º da Resolução-COFFITO nº 519/2020. Somente serão consideradas causas
justificadas: impedimento legal ou força maior; enfermidade; ter o profissional completado 70 (setenta) anos de idade; ou ausência do profissional da sua circunscrição. O
Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que não comparecer à eleição, deixando de
votar, deverá justificar sua ausência junto ao CREFITO-10 que, em ato próprio, deverá
determinar a forma como serão apresentadas as justificativas, bem como o prazo.
Relação dos componentes da chapa inscrita: Chapa nº 01 - “AVANÇAR E FORTALECER”, composta pelos seguintes profissionais candidatos a Conselheiros Efetivos e
Suplentes, respectivamente: Adriano Slongo, CREFITO-10, n° 54.684-F; André Cruz,
CREFITO-10, n° 113.258-F; Georgia de Souza Lopes Rafaeli, CREFITO-10, n° 9.687TO; Issislan Rossano Kuhn, CREFITO-10, n° 77.084-F; Juliano Tibola, CREFITO-10, n°
31.329-F; Katiane Kazuza Gneipel Krause, CREFITO-10, n° 12.810-TO; Rafael Ferreira
Borges, CREFITO-10, n° 12.205-TO; Sandroval Francisco Torres, CREFITO-10, n°
16.867-F; Wagner Cruz Haun, CREFITO-10, n° 161.960-F; Eduardo Stefano Benedet,
CREFITO-10, n° 117.517-F; Gisele do Amaral Lima, CREFITO-10, n° 11.277-TO; Gizela
Leite, CREFITO-10, n° 4.424-TO; Gregório Francisco Ferreira Neto, CREFITO-10, n°
110.466-F; Lauro Schlichting Junior, CREFITO-10, n° 16.725-F; Leandro Soares Terra
de Oliveira, CREFITO-10, n° 63.659-F; Lisiane Fabris, CREFITO-10, n° 21.045-F;
Luíza Martins Faria, CREFITO-10, n° 112.235-F; Maristela Vieira, CREFITO-10, n°
9.631-TO.
Dra. Larissa Taborda da Silva
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-10
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