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COMUNICADO
A CASAN informa aos moradores de Araquari que a ampliação 
do Sistema de Esgoto para a região do Bairro Itinga está quase 
concluída, mas ainda não é possível fazer as ligações dos imóveis 
à rede que já foi instalada.

Nos próximos meses a Companhia autorizará a conexão dos 
imóveis, mas se a ligação for feita agora vai poluir o meio ambiente.

A coleta e tratamento de esgotos é fundamental para a qualidade de 
vida dos moradores, para a conservação do meio ambiente e para a 
preservação dos mananciais que abastecem Araquari.

 Mas atenção moradores do Itinga: aguardem as orientações da 
CASAN.

Quando for possível fazer a ligação, todos os moradores serão 
comunicados

A PEDIDO

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões 
e Reg Pub da Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2o Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da 
Bandeira), Centro - CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br Juíza 
de Direito: Maria Paula Kern Cargo do Escrivão do Cartório << Informação indisponível >>: Nome do Escrivão 
<< Informação indisponível >> EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM 
PRAZO DE 20 DIAS Usucapião n. 0301543-81.2016.8.24.0091 Requerente: Celco Pereira de Souza e outro / 
: /Alienantes, confrontantes e seus cônjuges, réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) 
Bem(ns):Imóvel: Terreno com área de 414,000m2, Rua Atoba, nr 126, bairro Ingleses do Rio Vermelho, CEP 
88058-711, Florianópolis, número de registro S/N, matrícula S/N. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Pelo 
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, FICA(M) CIENTE(S) de que 
neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, querendo, 
no lapso de tempo supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. 
ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações formuladas pelo autor (art. 344 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 no órgão oficial 
e 1 vez em jornal local, na forma da lei. Florianópolis (SC), 16 de julho de 2018. Maria Paula Kern

Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina | EDITAL DE CONVOCAÇÃO | Assembleia Geral 
Extraordinária - Online | Considerando-se o Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, o qual reconheceu o estado 
de calamidade pública em razão da pandemia COVID-19, causada pelo vírus denominado coronavírus, bem 
como as disposições da Lei nº 13.979, de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto 
que iniciou em 2020,  o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina – SEAGRO-SC, através do seu 
presidente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e legislação vigente, CONVOCA 
todos os engenheiros agrônomos, associados e não associados, empregados das Agroindústrias do setor de 
carnes e leite, das Cooperativas Agropecuárias e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de SC 
– CREA-SC, empresas sediadas no Estado de Santa Catarina, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada virtualmente através da plataforma Google Meet, nas datas, horários e links 
de acesso a seguir, sendo a primeira chamada 30 minutos antes, com maioria absoluta e/ou em segunda e 
última chamada, com qualquer número de presentes: Dia 22/04/2021 (Cooperativas), às 19h00, link: https://meet.
google.com/tvr-fghn-ppd; dia 27/04/2021 (CREA-SC), às 18h30, link: https://meet.google.com/yvo-mdus-xom; e 
dia 28/04/2021 (Agroindústrias), às 18h30, link: https://meet.google.com/aee-guow-pug para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1) Discussão e aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 
2021/2022 para negociar com os representantes da categoria patronal, visando à data-base 1º de maio de 2021; 
2) OUTORGA DE PODERES ao Sindicato, representado pelo seu presidente e/ou diretores, para negociar com 
os representantes patronais e firmar Acordos, Convenções Coletivas de Trabalho e/ou Termos Aditivos, para a 
data-base, com início a partir de 1º de maio de 2021; 3) AUTORIZAÇÃO para negociar a prorrogação da vigência 
da atual Convenção Coletiva de Trabalho, por mais 12 meses, se houver necessidade; 4) AUTORIZAÇÃO, 
caso malogrem as negociações, para ajuizar os competentes Dissídios Coletivos de Trabalho e contratação de 
Advogados para os mesmos. Florianópolis/SC, 12 de abril de 2021. Eng. Agr. EDUARDO MEDEIROS PIAZERA
Diretor Presidente
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Nossa Senhora Do Desterro – Sicoob Credisc, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em 
número de 9.216 (nove mil, duzentos e dezesseis) em condições de votar, para reunirem-se em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 17h 
30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, 
com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, 
com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA
1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa para adequação ao 
modelo padrão do Sicoob Confederação, bem como inclusão de artigo sobre a solidariedade.
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente do Hotel Faial, 
situado na Rua Felipe Schmidt no 603, Bairro Centro, no município de Florianópolis/SC, por meio 
do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, 
acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem 
ser obtidas detalhadamente no sítio www.credisc.coop.br.

Florianópolis, SC, 15 de abril de 2021.
Edson Fernandes Santos

Presidente
OBSERVAÇÃO: A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta 
de acomodações.
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