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COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S.A. 
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº. 04. 137. 811/0001-90 – NIRE: 42 3 0002853 3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Coligação Corretora de Seguros S/A., CNPJ: 04.137.811/0001-90, com sua sede na Rua República Argentina, 444 – Bairro 
Ponta Aguda, Cep.: 89.050-100, na cidade de Blumenau – SC, de acordo com as disposições legais e estatutárias e ainda de 
acordo com a Instrução Normartiva n° 81/2020, através do Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Dias de Farias, 
vem por meio desta convocar os Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária Digital através do endereço eletrônico www.
coligacaoseguros.com.br/ago2021, a se realizar no dia 30/04/2021, às 9h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes 
e demais documentos relativos ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020;
2) Parecer do Conselho Fiscal;
3) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício de 2020;
4) Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o exercício de 2021;
5) Ratificação da Eleição e da Remuneração do Conselho Fiscal, já devidamente eleito/fixada pela Controladora Cooperativa de 
Trabalho de Serviços de Seguros-COOPSEG, na AGO DIGITAL realizada na data de 31/03/2021;
6) Ratificação da Remuneração do Conselho de Administração, já devidamente aprovada e fixada pela Controladora Cooperativa de 
Trabalho de Serviços de Seguros-COOPSEG na AGO DIGITAL realizada na data de 31/03/2021.
NOTA 1 - Poderão participar da Assembleia Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da 
Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos legais.
NOTA 2 - A transmissão on-line da Assembleia Geral Ordinária Digital ocorrerá na sede da empresa, localizada na Rua República 
Argentina, 444, bairro Ponta Aguda, Cep.: 89.050-100, na cidade de Blumenau-SC, não havendo participação presencial dos 
acionistas, somente à distância mediante atuação remota via sistema eletrônico.
NOTA 3 – A AGO será gravada e será transmitida pelo sistema de videoconferência “HANGOUTS – GOOGLE MEET” e o sistema 
para votação será disponibilizado em nossa plataforma digital através do link: www.coligacaoseguros.com.br/ago2021, mais 
instruções e orientações de acesso para a participação e votação à distância, serão encaminhadas através de “Newsletter”.

Blumenau, (SC), 12 de abril de 2021.
José Dias de Farias

Presidente Conselho de Administração

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de abril de 2021, com início às 10 horas, 
exclusivamente por meio digital, por webconferência, sendo o voto dos 
acionistas exercido mediante o envio de Boletim de Voto a Distância, nos termos da 
Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, e da instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 
de abril de 2020, e conforme procedimento abaixo descrito, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA:
1ª) Relatório da Administração 2020;
2ª) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2020;
3ª) Destinação do Resultado do Exercício;
4ª) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5ª) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6ª) Designação de representante dos empregados como membro do Conselho 

de Administração, escolhido dentre os empregados ativos da Companhia de 
Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, pelo voto direto de 
seus pares, em eleição organizada pela Empresa em conjunto com as entidades 
sindicais que os representem, conforme Lei nº 12.353, de 28/12/2010; e

7ª) Fixação da Remuneração dos Administradores e Membros do Conselho Fiscal.
Considerando as medidas restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da 
pandemia provocada pela COVID-19, a participação na Assembleia dar-se-á de 
forma exclusivamente remota, por meio de plataforma de reuniões online. Para tanto, 
o acionista deverá solicitar seu credenciamento, por e-mail, até às 15h (quinze 
horas) do dia 25 de abril de 2021, por mensagem a ser enviada ao endereço 
eletrônico sge@cgteletrosul.gov.br, acompanhada da documentação que comprove 
sua condição: Acionista - RG e CPF; Representante do acionista, de acordo com o 
§ 1º do art. 126, da Lei nº 6.404/76 - Procuração de poderes, RG e CPF. 
Uma vez recebida a documentação, a Secretaria Geral – SGE encaminhará ao acionista 
resposta ao e-mail, com a confirmação do credenciamento, modelo de Boletim de Voto 
à Distância e instruções para a participação online, sendo de inteira responsabilidade 
do acionista as providências referentes à estrutura necessária à sua participação.
É vedada a participação de terceiros, não sendo permitido aos acionistas disponibilizar 
a outros o link de acesso recebido no momento da habilitação.
Em nenhuma hipótese a Companhia de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul poderá ser responsabilizada 
por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede 
mundial de computadores dos acionistas.
Excepcionalmente, será admitido voto eletrônico, por meio de Boletim de Voto à 
Distância, a ser enviado com até 2 (duas) horas de antecedência à realização da 
Assembleia, por e-mail, ao endereço eletrônico sge@cgteletrosul.gov.br. O envio de 
boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente, exclusivamente 
de forma remota, à assembleia digital e exercer seu direito de participação e votação 
durante o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado.

Florianópolis, 11 de março de 2021
ELVIRA CAVALCANTI PRESTA

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL

(CONTROLADA DA ELETROBRAS)
CNPJ 02.016.507-0001/69

24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 06 de maio de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 18 de maio de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto 
o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 02/07/2014, cujo Fiduciante é ÍTALO PUCCINI, CPF/MF sob nº 063.538.969-05, em PRIMEIRO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 596.503,16 (Quinhentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Três Reais e Dezesseis Centavos 
- atualizado conforme disposições contratuais), os imóveis constituídos por “A) Apartamento nº 003 - Torre 01, medindo a área real total construída de 
110,0869m², sendo 59,95m² de área real construída privativa e 50,1369m² de área real construída de uso comum; e B) Garagem simples nº 27, medindo 
a área real total de 13,5445m², sendo 12m² de área real privativa, e 1,5445m² de área real de uso comum, do Edifício Garden Atiradores, situado na  
Rua Ottokar Doerffel nº 1.249, Bairro Atiradores, cidade de Joinville/SC, melhor descrito nas matrículas nºs 35.477 e 35.575 do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis de Joinville/SC”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$333.738,08 
(Trezentos e Trinta e Três Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5789-10 Tt).

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/SMA/DSLC/2021 
– Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de 
Contentores para lixo, com capacidade para 120 litros e acessórios, para a manutenção de 
contentores e papeleiras da Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP. Dia 07 de 
maio de 2021, às 15h. Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/SMA/DSLC/2021 
– Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de 
agregados pétreos para atendimento das demandas de serviços de manutenção da 
Secretaria Municipal da Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC. Dia 07 
de maio de 2021, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na  
veiculação deste edital R$ 792,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/SMA/DSLC/2021 – 
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais de Enfermagem e Insumos, 
para atendimento das necessidades da Rede da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis/SC. Dia 05 de maio de 2021, às 15h. Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.
sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/SMA/DSLC/2021 
– Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
fornecimento de equipamentos odontológicos (radiologia). Dia 07 de maio de 2021, às 
17h. Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/SMA/DSLC/2021 – 
Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para 
atendimento das necessidades dos serviços da Rede da Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis/SC. Dia 10 de maio de 2021, às 15h. Endereço eletrônico: http://wbc.
pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

terça-feira, 20 de abril de 2021 35 Editor: Paulo Clóvis Schmitz    redacao@ndmais.com.br

O anúncio da criação da 
Superliga por 12 gigantes do 
futebol inglês, espanhol e 
italiano pegou de surpresa o 
presidente de Uefa, o esloveno 
Alexander Ceferin. Sentindo-
-se traído, o dirigente promete 
duras sanções aos clubes que 
disputarem a nova liga e quer 
impedir seus jogadores até de 
atuarem na Copa do Mundo e 
na Eurocopa por suas seleções.

Dá para imaginar uma Copa 
do Mundo sem Lionel Mes-
si, Cristiano Ronaldo, Kevin 
De Bruyne, Gabriel Jesus, 
Alisson, Mohamed Salah, 
Sadio Mané e Luis Suárez, 
entre tantos outros astros?

Arsenal, Liverpool, Chelsea, 
Manchester United, Manches-
ter City, Tottenham, Atléti-
co de Madrid, Real Madrid, 
Barcelona, Juventus, Milan e 
Internazionale se uniram para 
anunciar que vão disputar sua 
própria competição europeia, 
em detrimento da Liga dos 
Campeões. Paris Saint-Ger-
main, Borussia Dortmund e 
Bayern de Munique desistiram 
de participar dessa nova Liga 
após repercussão negativa.

FORA DAS SELEÇÕES
“Os jogadores que jogarem 

na Superliga Europeia serão 
proibidos de jogar pelas suas 
seleções na Copa do Mundo 
e na Eurocopa. Vamos tentar 
usar todas as sanções contra os 
clubes da Superliga Europeia. 
Têm de ser banidos, assim que 
possível, de todas as nossas 
competições, bem como os 
seus jogadores”, afirmou, 
irritado, Alexander Ceferin.

O presidente da Juventus, 
Andrea Agnelli, que é padri-
nho de sua filha, é um dos 
responsáveis pelo “golpe” na 
Uefa. E Ceferin mostrou todo 
seu descontentamento com o 
compadre após questioná-lo 
sobre os boatos de criação da 
Superliga no último sábado 
e ouvir que “eram falsos”.

O presidente da Uefa ain-
da se amparou na revolta dos 
torcedores contra a Super-
liga. “Não consigo entender 
como os clubes podem ver 
seus torcedores protestando 
e mesmo assim não ligar”, 
acusou. Torcedores do Liver-
pool, por exemplo, colocaram 
faixas contra a Superliga e 
o envolvimento do clube na 
porta do estádio Anfield Road.

Liga da discórdia divide os europeus
Presidente da Uefa promete punir clubes e banir atletas que aceitarem participar da 
Superliga proposta por 12 gigantes do futebol inglês, espanhol e italiano

Esporte
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