
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária 

 O Presidente da COOPERATIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA,  José 
Sylvio Ghisi, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 36 do Estatuto Social, convoca os senhores 
associado para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada por meio virtual,  no dia dezesseis  de 
março de 2022,  às 12:30 (doze horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) de associados com direito a voto; em segunda convocação, às 13:30  (treze horas e 
trinta minutos), com a presença de metade mais um dos associados; e em terceira e última convocação 
às 14:30 (quatorze horas e trinta), com a presença de dez  cooperados, para o fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:
 1 – Apresentação do Relatório do Conselho de Administração, Análise e aprovação do Balanço Geral, 
Demonstração do Resultado do Exercício de 2021 e Parecer do Conselho Fiscal.
2 – Destinação das sobras do exercício de 2021
3 – Fixação do valor dos honorários para os administradores.
4 – Eleição do conselho Fiscal
5 – Distribuição Resultados aos Sinduscon´s
6 – Assuntos Gerais

Florianópolis – SC 28 de fevereiro de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Itapoá/SC torna público que fará realizar no dia 28/03/2022 às 09h00min, em sua sede 
administrativa, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 - PROCESSO Nº 13/2022, para 
a Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza urbana em geral, capinação, 
varrição, roçadas mecanizadas e manuais nas vias e logradouros públicos pavimentadas ou não, 
jardinagem, pintura de meio-fio, varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, raspagem 
mecanizada de sarjetas e vias pavimentadas, serviços de desobstrução mecânica de bocas de 
lobo, ramais e galerias de águas pluviais, limpeza e saneamento da Orla durante a temporada de 
verão, com fornecimento de maquinários, equipamentos, materiais e mão de obra e a destinação 
dos resíduos em locais devidamente licenciados, conforme especificação contida neste Termo de 
Referência e seus Anexos. O Edital e seus anexos poderão ser retirados através do site www.itapoa.
sc.gov.br, ou na Secretaria de Administração/Licitações e Contratos das 07h30min às 13h30min. 

Itapoá, 25 de feereiro de 2022.
STEFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATA DE REGISTRO DE CHAPA
ELEIÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA SINDIFISCO 2022 - 2025

A Comissão Eleitoral do SINDIFISCO, de acordo com o art. 14, inciso I, o Regulamento Eleitoral, 
torna pública a relação nominal da chapa registrada para a eleição dos membros da Diretoria 
Executiva para o período de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2025, a realizar-se no dia 05 de 
abril de 2022, às 10:00 horas, declarando aberto o prazo de dois dias para apresentação de eventual 
pedido de impugnação de candidaturas.

CHAPA VALORIZAÇÃO E FUTURO
Presidente: José Antônio Farenzena
Vice-Presidente: Fabiano Dadam Nau
2º Vice-Presidente: Joacir Sevegnani
Diretor Administrativo: Felipe Letsch
Diretor Financeiro: Soli Carlos Schwalb
Diretor de Comunicação: Sérgio Dias Pinetti
Diretor de Assuntos Jurídicos: Clóvis Luis Jacoski
Diretora de Políticas e Ações Sindicais: Marcia Maria Alves de Arruda Bortolanza
Diretor de Assuntos dos Aposentados e Pensionistas: Brani Besen
Diretor de Relações Parlamentares e Institucionais: Eduardo Antônio Lobo
Diretora de Projetos Especiais e Ações Sociais: Rosimeire Celestino Rosa
Suplente: Asty Pereira Júnior
Suplente: Cristiano Fornari Colpani
Suplente: Edson Dal Castel de Oliveira
Suplente: José Zomer Sobrinho
Suplente: Lauro José Cardoso
Suplente: Lucas Pivatto
Suplente: Marcos Antônio Domingues
Suplente: Thiago Rocha Chaves

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2022.

Timolau Adada
Presidente da Comissão 

Pedro Medeiros de Santiago
Mesário 

José Lamir dos Santos
Secretário

Manoel Alves das Neves Filho
Suplente

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÕES SINDICAIS TRIÊNIO 2022/2025
O presidente e a Secretária Geral do SINTESPE – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público 
Estadual de Santa Catarina, em cumprimento ao art. 57 e seguintes, do Estatuto da entidade, 
CONVOCA a categoria para a Eleição da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Coordenadores 
de Núcleos Sindicais de Base Regional, a se dar nos dias 25 e 26 de maio de 2022, em horário 
a ser fixado pela Comissão Eleitoral. O prazo para registro das chapas concorrentes tem início no 
dia 8 de março de 2022 e finda no dia 7 de abril de 2022, no horário compreendido entre 9 horas e 
18 horas, exclusivamente na sede da entidade, estabelecida na Praça Olívio Amorim, 82 – Centro 
– Florianópolis-SC, junto à Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral, designada nos termos do Art. 
58, § 1º do Estatuto Social do Sindicato, devidamente qualificada na Ata da Reunião do Conselho de 
Representantes realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, é constituída por 3 (três) titulares: Wanderlei 
Monteiro (Presidente), Srª. Sueli Silvia Adriano (Secretária) e Sr. Hélio Samuel de Medeiros; bem como 
por 2(dois) membros suplentes: Sr. Lírio José Téo e Sr. André Luiz Alves. No prazo de 24 horas após 
o encerramento do prazo fixado para registro, a Comissão Eleitoral publicará a relação nominal da(s) 
chapa(s) registrada(s)s no site da entidade (www.sintespe.org.br), no dia 8 de abril de 2022 quando 
será aberto o prazo de 2 (dois) dias úteis para impugnações.

Florianópolis/SC, 28 de fevereiro de 2022.
Antônio Luiz Battisti 

Presidente
Mariléia Gomes 
Secretária Geral

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022
A Diretoria Executiva da União dos Vereadores de Santa Catarina – UVESC, através de seu Presidente, 
Vereador ANDERSON GUZATTO, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA: Os membros 
da União dos Vereadores de Santa Catarina – UVESC com direito a voto, conforme as disposições 
do Estatuto Social da entidade, para a realização de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser 
realizada na data, horário e local abaixo indicados: Data: 18 de março de 2022 - Horário: 08h00min 
– Primeira convocação - Local: Auditório Antonieta de Barros – ALESC  - Palácio Barriga Verde - R. 
Dr. Jorge Luz Fontes, 310; Centro, Florianópolis – SC. Ordem do dia: 1. Aprovação de alteração do 
Estatuto Social da UVESC, nos termos da proposta de alteração que segue em anexo ao presente 
edital. 2. Aprovação das contas do exercício 2021. 3. Assuntos gerais.

18 segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022  Editora: Márcia Becker marcia.becker@ndmais.com.br

Esporte

Tenista espanhol levantou o primeiro troféu desta temporada 
ao vencer o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0

A insegurança vivida 
por Rafael Nadal em 2021, 
quando ficou de fora das 
quadras no segundo semes-
tre em razão de uma lesão 
no pé, já ficou para trás. O 
espanhol foi do receio de ter 
que parar de jogar ao me-
lhor início de temporada 
da carreira, e os números 
aumentaram na madrugada 
deste domingo, com o título 
do ATP 500 de Acapulco, 
conquistado após uma vitória 
por 2 sets a 0 sobre o bri-
tânico Cameron Norrie. As 
duas parciais foram de 6/4.

Vencer em Acapulco não é 
novidade para Nadal, agora 
tetracampeão do torneio, 
vencido por ele anterior-
mente em 2005, 2013 e 2020. 
“Sempre foi um lugar espe-
cial para mim. A energia que 
as pessoas trazem para mim 
no México é algo muito úni-
co”, comentou o campeão.

As somas, contudo, não pa-
ram por aí. O lendário tenista 
também chegou ao 91º título 
do circuito ATP em 128 finais 
disputadas. Neste ano, com 15 
vitórias seguidas, já levantou 
as taças do Aberto da Austrália 
e do ATP 250 de Melbour-
ne. Além disso, a pontuação 
obtida com a nova conquista 
deve levá-lo da quinta para 
a quarta posição do ranking 
mundial, ultrapassando o 
grego Stefanos Tsitsipas na 
atualização de segunda-feira.

“Eu passei por alguns 
momentos bastante difíceis 
durante a partida, mas fui 
capaz de salvar. Então, con-

segui a vantagem quando 
tive as chances”, afirmou o 
espanhol. “Eu estou mui-
to satisfeito. Foi um título 
muito importante para mim, 
então eu não poderia estar 
mais feliz”, completou.

Nadal chegou à final de-
pois de vencer o russo Daniil 
Medvedev, que deve assumir a 
primeira colocação do ran-
king na segunda, enquanto 
Cameron Norrie passou por 
Tsitsipas. Norrie vinha de 
um título conquistado uma 
semana atrás, no ATP de 
Delray Beach, ostentando 
uma série de oito vitórias, por 
isso havia esperança de bater 
o experiente adversário.

O britânico de 26 anos come-
teu poucos erros no primeiro 
set, mas quando errou viu Na-
dal aproveitar as oportunidades 
para criar o único break point 
do set. Com aproveitamento 
de 89% nos primeiros sa-
ques, o espanhol ganhou 79% 
desses pontos e pavimentou 
o caminho da vitória parcial.

Nadal abriu o segundo set 
com uma nova quebra de 
serviço, mas viu Norrie reagir 
no game seguinte. Depois de 
se ver perdendo por 2 games 
a 1, o tetracampeão recupe-
rou a vantagem ao ganhar 
quatro games seguidos e viu 
a ameaça diminuir até conse-
guir fechar a parcial por 6 a 4.

Nadal conquista o 
tetra em Acapulco

AUSTRALIAN OPEN/DIVULGAÇÃO/ND

Nadal venceu o ATP 500 de Acapulco pela quarta vez e 
chegou ao 91º título do circuito ATP em 128 finais

ATP DE DUBAI

Rublev vence  Jiri Vesely e fatura título
Andrey Rublev vai guardar 

boas lembranças de fevereiro 
de 2022. Após ser campeão 
em Marselha e semifinalista 
em Roterdã, o russo con-

quistou mais um título neste 
sábado, quando levantou a 
taça do ATP 500 de Dubai, 
ao vencer o checo Jiri Vesely, 
algoz de Djokovic no torneio, 

por 2 sets a 0, com parciais 
de 6/3 e 6/4. O russo chegou 
ao décimo título da carreira 
no circuito e deve subir para 
o sexto lugar no ranking. 
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