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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos de Uso Humano e Animal, Perfumaria,
Cosméticos, Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos do
Oeste Catarinense, inscrito no CNPJ sob o nº 80.623.622/0001-
05, no uso de suas atribuições, em conformidade com os
artigos 10, 11, 12, 13 e 14 do Estatuto, convoca os
representantes das empresas da categoria econômica da sua
base territorial, em dia com suas obrigações com a entidade,
para a Assembleia Geral Ordinária, de forma presencial, que
será realizada no dia 17 de dezembro de 2021, às 18h em primeira
chamada e as 18h30m em segunda e última chamada, na sede
da entidade, à Rua Santa Catarina, 36, Centro, Herval do Oeste-
SC, para eleição e posse da nova diretoria da entidade.
a) A secretaria da entidade, durante o período eleitoral,
funcionará de segunda a sexta feiras, das 14hs às 18hs.
b) O prazo para registro de chapas será até às 18 horas do dia
26/11/2021; c) O prazo para impugnar chapas será até às 18h
do dia 02 de dezembro de 2021; Herval do Oeste, 11 de
novembro de 2021.

Sérgio de Giacometti Presidente

EDITAL 02\2021
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA
A Presidente da Associação Joaçabense de Voleibol, Soili

Marilei Natus, no uso de suas atribuições Estatutárias,
conforme determina o artigo 21, convoca os associados para
comparecer a Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no
dia 22 de novembro de 2021, no salão nobre do Centro
Educacional Girassol, sito a rua Almirante Barroso 152, Bairro
Tobias, Joaçaba – SC, às 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 - Apresentação dos demonstrativos contábeis do ano
em curso e a projeção para 2022;

2 - Leitura do parecer prévio do Conselho Fiscal sobre o
planejamento financeiro, orçamentário e operacional para o
ano de 2022;

3 – Apresentação, análise, discussão e votação do
planejamento financeiro e orçamentário para o ano de 2022;

4 – Apresentação, análise, discussão e votação do
planejamento técnico operacional para o ano de 2022;

5 – Discutir demais assuntos que sejam pertinentes a
entidade, conforme a vontade da Presidente.

Medidas de prevenção à Covid-19 serão tomadas, tais
como: uso obrigatório de máscara, distanciamento social e
entre as cadeiras e uso do álcool em gel.

Joaçaba, 04 de outubro de 2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Soili Marilei Natus
Presidente da AJOV

A exposição dos trabalhos
dos alunos da Casa da Cultura
Rogério Sganzerla, que esteve
aberta à visitação pública no
Polo Inovale e agora segue até
o dia 18 de novembro na
Biblioteca da Unoesc Campus
de Joaçaba, vem apresentando
a comunidade joaçabense uma
série de talentosos artistas
plásticos que produzem seus
trabalhos no município.

Exposição ́ ´Seres que habitam em mim´´

segue

Nos dias 29 a 31, a Associação Meio Oeste de Judô,
que recebe apoio da prefeitura, por meio do Fomento e
Bolsa Atleta, esteve representando Joaçaba na etapa
estadual da Olesc, na cidade Videira e conquistou 4
medalhas, sendo 1 de ouro e 3 de bronze, ficando em 5º
lugar no geral Feminino.

As atletas medalhistas são: Ana Lia Soares em 1º lugar e
Nicolly Aparecida da Silveira, Laura Luiza Bandeira e Paola
da Silva Doré Faria em 3º lugar.

Equipe feminina de Judô
de Joaçaba fica em 5º

Lugar no geral na Olesc

Coordenada pela
professora de artes, Darlyn
Vargas, a Oficina de
Produção Artística da Casa
da Cultura foi uma das
atividades que se
mantiveram presencialmente
na Casa, o que possibilitou a
troca de experiências entre
os participantes, resultando
na exposição intitulada
´´Seres que habitam em
mim´́ .


