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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, ELEIÇÃO DE DIRETORIA E

CONSELHO FISCAL – Biênio 2019-2021
O Presidente da Associação Joaçabense de Voleibol, Egildo

Bevilaqua, no uso de suas atribuições Estatutárias, conforme

determina o artigo 21 do Estatuto Social, convoca os

associados da Associação Joaçabense de Voleibol para

comparecer a Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no

dia 25 de fevereiro, no salão nobre do Centro Educacional

Girassol, sito a rua Almirante Barroso 152, Bairro Tobias,

Joaçaba – SC, as 19:00h em primeira convocação, com a

presença da maioria simples dos associados e em segunda

convocação para as 19:15h com qualquer número de sócios,

para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Apreciar demonstrativos contábeis, discutir e votar as

contas do exercício financeiro de 2018;

2 – Para ouvir e tomar conhecimento do relatório de atividades

da presidência e dos demais setores da Associação;

3 – Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, em

cumprimento ao disposto nos artigos 72 a 76 do Estatuto

Social.

4 - A Diretoria Executiva deverá ser composta por um

presidente, um vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro,

primeiro e segundo secretários, conforme artigo 27 do Estatuto

Social. O Conselho Fiscal deverá ser composto por sete (07)

membros efetivos e sete (07) membros suplentes conforme

art. 40 do Estatuto Social.

5 – A votação para eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal

far-se-á por chapa;

6 - O voto será nominal e secreto, não sendo permitidos votos

por procuração e sendo obrigatória a identificação do votante

7 - O registro de chapas poderá ser efetuado até o dia 20 de

fevereiro de 2019, às 18 h no endereço: Avenida XV de

Novembro, 371, Edifício Erma Center, 10 andar, sala 104.

8 - De acordo com o artigo 74 do Estatuto Social, não poderão

se candidatar a cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, os

associados em débito com a Associação e/ou que estejam

incursos em algumas sanções previstas neste Estatuto ou

normas dele emanadas.

Joaçaba, 17 de Janeiro de 2019.

Egildo Bevilaqua
Presidente da  AJOV

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2541/98 e

Estadual Lei nº 12.750/03 CNPJ: 01.823.720/0001-10

Campeonato
Catarinense 2019 >

Figueirense e Avaí fizeram

o Clássico da rodada. O

Figueirense levou a

melhor. Jogando nos seus

domínios venceu o Avaí

pelo placar de 1 X 0. A

Chapecoense foi até

Joinville e venceu os

donos da casa por 2 x 1.

O Criciúma venceu em

casa o Tubarão pelo

placar de 1 x 0.

Campeonato Gaúcho
2019 > O Grêmio goleou

o Juventude por 3 x 0,

jogando em Porto Alegre;

já o seu maior rival o

Internacional perdeu mais

uma; agora jogando fora

de casa com time misto,

foi derrotado pelo São

José. O placar desse jogo

foi de 2 x 0 para o São

José.

Carioca 2019 > O Vasco

derrotou o Americano por

1 x 0. Fluminense fez seu

dever de casa; venceu a

Portuguesa RJ por 3 x 1. 

O Clássico entre

Flamengo e Botafogo,

terminou 2 x 1 para o

Flamengo.

Campeonato Mineiro >

O Clássico Mineiro entre

Cruzeiro e Atlético

Mineiro ficou no empate

por 1 x 1.

Sul-Americano Sub-20
de Futebol de Campo
2019 (Chile)  > A

Seleção Brasileira venceu

a última partida contra a

Bolívia pelo placar de 1 x

0 e passou para a próxima

fase da competição em

segundo lugar na chave e

no hexagonal final

enfrentará Colômbia,

Venezuela, Uruguai,

Equador e a Argentina.

Boa Sorte Brasil !.

Observação > Jogos

computados do dia 26/01

até 29/01/2019 às 15:00 h.

Fonte: Professor Marcos

Sumny  

O início do ano letivo está próximo e

ainda há tempo para quem não garantiu

a matrícula na educação básica. Entre

os dias 4 e 7 de fevereiro, a Secretaria

de Estado da Educação (SED) abre o

segundo período de matrículas nas

escolas estaduais para o ensino

fundamental, médio, profissionalizante e

Centro de Educação de Jovens e

Adultos (Cejas). No primeiro período

foram registrados 371.914 novos

alunos, a expectativa é registrar mais

150 mil neste segundo momento.

 Interessados devem realizar a

matrícula diretamente na escola

desejada munidos dos documentos:

Certidão de Nascimento; Carteira de

Identidade; Atestado de Frequência

com indicação da etapa/ano em 2018

ou histórico escolar; Comprovante de

residência atualizado (até três meses

anteriores a matrícula); 1 foto 3x4;

Carteira de vacinação, para  os

estudantes do Ensino Fundamental e

Fotocópia do CPF dos pais ou

responsáveis.

 Nas escolas da Grande

Florianópolis, com exceção do Instituto

Estadual de Educação e EEB Jacó

Anderle, deverá ser realizada a pré-

matrícula online pelo site entre 4 e 7 de

fevereiro. Dado este passo, é

necessário entregar a documentação

(acima) até 11 de fevereiro. Quem não

tiver acesso à internet poderá utilizar os

laboratórios de informática da própria

escola.

 Para ingresso no ensino

fundamental regular, a criança deverá

ter completado seis anos de idade até o

próximo 31 de março, conforme a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação

(LDB) e Portaria do MEC nº 1.035/

2018. No ensino fundamental da

Educação de Jovens e Adultos (EJA) é

necessário ter 15 anos completos e 18

para o ensino médio. 

“A rede estadual desenvolve

diferentes programas dentro das

respectivas modalidades com o objetivo

de ter e manter as crianças e jovens na

sala de aula. As escolas já estão sendo

preparadas para receber

aproximadamente 530 mil alunos”,

ressalta a diretora da Gestão da Rede

Rede estadual abre
matrículas no próximo

dia 4 de fevereiro

Estadual, Isabela Regina Fornari

Muller.

 O ensino médio conta com as

modalidades Regular e com jornada

ampliada, sendo: Integral em Tempo

Integral (EMITI), Inovador (EMI) e

Integrado Educação Profissional

(EMIEP). Com a proposta de fomentar

o protagonismo juvenil, potencializando

a capacidade dos estudantes para

realizarem escolhas melhores

fundamentadas, o EMITI é ofertado

em 32 escolas da rede estadual.

Confira no quadro abaixo as escolas

que ofertarão o programa em 2019.

 O Ensino Médio Inovador (EMI) é

ofertado em 115 escolas e tem como

objetivo oportunizar ao jovem a

ampliação do tempo escolar com a

inserção de atividades que tornem o

currículo mais integrado e dinâmico,

com conteúdos curriculares

organizados a partir de um

planejamento interdisciplinar. As

atividades envolvem dimensões do

trabalho, da ciência, da tecnologia e da

cultura.

 Educação Profissional
 A rede estadual também está com

matrículas abertas no ensino

profissionalizante, tanto para quem

ainda está no ensino médio, como para

quem já concluiu. As oportunidades são

por meio do Ensino Médio Integrado

Educação Profissional (EMIEP) e

pelos 18 Centros de Educação

Profissional (Cedups).

 Entre as duas modalidades são

ofertados 34 diferentes cursos

profissionalizantes em: administração;

contabilidade; eletrotécnica;

enfermagem; segurança do trabalho;

agropecuária; estética; estradas;

manutenção e suporte em informática;

massoterapia; transações imobiliárias;

vestuário; análises clínicas; edificações;

informática; química; saneamento

(EMIEP); mecânica; eletrônica;

logística; qualidade; marketing; saúde

bucal; eletromecânica; vendas;

recursos humanos; fabricação

Mecânica; automação industrial; meio

ambiente; agente comunitário de saúde;

cozinha; biotecnologia; alimentos;

dança.

Na sexta-feira, 25, a Secretaria de Estado da Saúde

(SES) promoveu um encontro com representantes de

entidades empresariais para debater a importância da

eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti no

estado. A reunião aconteceu na sede da Federação das

Associações Empresariais em Santa Catarina (Facisc),

em Florianópolis.

Saúde firma parcerias
para intensificação do
controle ao mosquito
Aedes aegypti em SC


