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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 7ª REGIÃO - SC
Nos termos das Resoluções 1.981, de 23/10/2017, e 1.992, de
28/05/2018, do Conselho Federal de Economia - COFECON, faço
saber que no dia 29/10/2019, a partir das 8 (oito) horas, até o dia
31/10/2019, às 20 horas (horário oficial de Brasília-DF), no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.br, o qual, naquele período, poderá
ser acessado no Brasil ou no exterior, serão realizadas eleições para
renovação do 1º terço, composto de 3 (três) Conselheiros Efetivos
e 3 (três) Suplentes do CORECON-SC, com mandato de 3 (três)
anos: 2020 a 2022; e de 1 (um) Delegado-Eleitor Efetivo e 1 (um)
Suplente, junto ao Colégio Eleitoral do COFECON. O prazo para
registro de chapas será de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia
útil seguinte a esta publicação, encerrando-se às 17 (dezessete)
horas. O registro será feito na sede do CORECON-SC, localizada
no(a) Rua Trajano, 265, 12º andar, Centro, Florianópolis/SC, no
horário de 10 (dez) às 18 (dezoito) horas. A votação dar-se-á mediante senha individual fornecida pelo COFECON aos Economistas
adimplentes (na hipótese de parcelamento de débitos, adimplente
com as parcelas vencidas até 17/10/2019) e remidos, integrantes
do Colégio Eleitoral Definitivo, constituído até o dia 17/10/2019. O
voto será exercido diretamente pelo Economista. Não haverá voto
por procuração. Na impossibilidade do eleitor dispor de computador,
o CORECON-SC disponibilizará em sua sede, no horário de 10
(dez) às 18 (dezoito) horas, computador conectado à Internet com
o objetivo de receber a votação. Os trabalhos de apuração serão
realizados em 31/10/2019, às 20 (vinte) horas, nas dependências
da sede do COFECON, imediatamente depois de encerrado o
período de votação. A Comissão Eleitoral será constituída pelos
Economistas: Paulo Roberto de Jesus (Presidente), Márcio Paulo
Ribeiro e Carlos Alfredo Schmidt, como titulares, e João Henrique
da Silva, como Suplente, sendo sua primeira reunião realizada no
dia 18/09/2019, às 19 (dezenove) horas, na sede do CORECON-SC.
Florianópolis, 15 de agosto de 2019.
Econ. Paulo Roberto Polli Lobo
Presidente do CORECON-SC
Cod. Mat.: 615387
Televisão Cultura S/A - CNPJ/Mf 83.900.050/0001-52 - Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convidados os
senhores acionistas da Televisão Cultura S/A, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de
Agosto de 2019 às 10h00, na sede social da Companhia, localizada
na Av. do Antão nº 1857, Morro da Cruz, Florianópolis, SC, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberar sobre
o pedido de renúncia do Sr. Adilson Higino da Silva e eleger um
Diretor substituto, e; b) outros assuntos de interesse da Companhia. Florianópolis, SC, 15 de Agosto de 2019. Albertino Zamarco
Junior - Diretor Presidente.
Cod. Mat.: 619670
REUNIDAS S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ 83.702.142/0001-28
NIRE 423.000.0759-5
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos vinte sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove às 15:00
horas em sua sede sito a rua Dr. Herculano Coelho de Souza nº
555, na Cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina, realizou-se
a assembleia geral ordinária da empresa Reunidas S.A.– Indústria
e Comércio, atendendo convocação do Diretor Presidente. Sendo
esta uma sociedade subsidiária integral da empresa Reunidas S.A.
- Transportes Coletivos – Em Recuperação Judicial, compareceram
à reunião os membros da Diretoria daquela empresa, Sandoval
Caramori – Diretor Presidente, e Selvino Caramori Filho – Diretor
Vice-Presidente, representando assim a totalidade do capital social,
considerando-se, portanto, regular o funcionamento da assembleia, conforme dispõe o parágrafo 4º do Art. 124 da Lei 6404/76.
Instalada a assembleia, foi designado para presidir os trabalhos
Sandoval Caramori, o qual indicou a mim, Selvino Caramori Filho, para secretário. Aberta a sessão, primeiramente deliberou-se
pela lavratura da ata sob a forma de sumário. Após, determinou
o senhor Presidente fosse lido o Edital de Convocação, o que foi
feito, contendo o edital a seguinte ordem do dia: PROPOSTAS
SUBMETIDAS À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Analise e aprovação dos Relatórios da Administração, Relatórios dos
Auditores Independentes, Balanços Patrimoniais encerrados em
31 de dezembro de 2018, respectivas demonstrações financeiras
e patrimoniais, e deliberação sobre a destinação dos resultados
dos referidos exercícios; e 2) Fixação dos honorários da Diretoria
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Após
lidos e esclarecidos os documentos, foram aprovadas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o

DIÁRIO OfICIAL - SC - Nº 21.079
Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes,
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e
respectivas demonstrações financeiras e patrimoniais publicado
no jornal Extra em sua edição nº 2979 , de 10 de maio de 2019 e
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em sua edição nº
21013, de 13 de maio de 2019, tendo sido destinado o resultado
negativo do exercício, no valor de R$ 611.597,25 ( seiscentos e
onze mil, quinhentos e noventa sete reais e vinte cinco centavos),
para a conta de prejuízos acumulados. 2) Restou deliberado pelos
acionistas que a Diretoria não perceberá pró-labore no exercício de
2019. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se
a sessão, da qual foi mandado lavrar a presente ata, a qual depois
de lida e achada conforme, foi por todos aprovada. Caçador, 27 de
junho de 2019. ASSINATURAS: Sandoval Caramori – Presidente;
Selvino Caramori Filho – Secretário; Reunidas S/A Transportes
Coletivos – Em Recuperação Judicial, por Sandoval Caramori e
Selvino Caramori Filho.CERTIDÃO. Declaro que a presente é cópia
fiel do exarado às folhas 25 a 26 do livro de atas Nº 2 da Empresa
Reunidas S.A. – Indústria e Comércio. Caçador 27 de junho de
2019. Registrado em 12/08/2019 sob o nº 20196014395, Protocolo
nº 196014395 de 23/07/2019 – Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina. Blasco Borges Barcellos – Secretário Geral
Cod. Mat.: 620229
COMPANHIA CATARINENSE DE RÁDIO E TELEVISÃO
CNPJ: 82.611.617/0001-08
NIRE: 42 300002135
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 23 de agosto de 2019, às 18h,
na sede social da companhia, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina, na Rua Pastor Guilherme Rau, nº 250, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Exame e discussão das demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018;
Destinação do resultado do exercício;
Eleição do novo conselho de administração;
Eleição dos novos membros da diretoria;
Fixação dos honorários dos administradores;
Assuntos de interesse social.
Os documentos constantes do art. 133 da lei 6.404/76 estão disponíveis na sede da companhia.
Joinville, 12 de agosto de 2019.
Wilson Roberto Angélico
Diretor
Cod. Mat.: 620443
TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S/A
CNPJ: 82.645.029/0001-95
NIRE: 42 30006084
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 23 de agosto de 2019, às 18h,
na sede social da companhia, na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina, na Rua Getúlio Vargas, nº 32, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
Exame e discussão das demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018;
Destinação do resultado do exercício;
Eleição do novo conselho de administração;
Eleição dos novos membros da diretoria;
Assuntos de interesse social.
Os documentos constantes do art. 133 da lei 6.404/76 estão disponíveis na sede da companhia.
Blumenau, 12 de agosto de 2019.
Mário da Silva Neves
Diretor
Cod. Mat.: 620447
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária uniﬁcadas a serem realizadas em 18/09/2019 - Indústria
e Comércio Gotthard Kaesemodel S/A., com matriz inscrita no
CNPJ/Mf nº 84.685.478/0001-92 - NIRE 42300006432, neste ato
representada por seu procurador Sr. Luiz Fernando Karger Barreiros,
portador da Cédula de Identidade RG nº 5.207.643-X e CPF/MF nº
005.064.618-40, CONVOCA através do presente edital, todos os
Acionistas para Assembleia Geral Ordinária – AGO e Assembleia
Geral Extraordinária – AGE Unificadas, que serão realizadas no
endereço da sede localizada na Rua Dr. João Colin nº 1285 – Sala
03 – Bairro América - Joinville/SC, no dia 18/09/2019, em primeira
convocação as 09:00 horas, com a presença mínima obrigatória de
51% (cinquenta e um por cento) dos detentores das ações ordinárias
(parágrafo 1º artigo 10 dos Estatutos Sociais da Companhia), ou em
segunda convocação com qualquer número as 09:30 horas, com a
seguinte ordem do dia: 1) Apresentação, apreciação, deliberações e
aprovação da prestação de contas, relatório de atividades, demonstrações contábeis e econômico-financeiras dos anos/exercícios de
2016, 2017, 2018 (inclusive balanços patrimoniais e Demonstrações

15.08.2019 (qUINTA-fEIRA)
dos Resultados dos Exercícios - DRE´s). 2) Deliberação e votação
sobre a proposta de realocação de cargo do atual Diretor Presidente
e de encerramento do contrato da Diretora Gerente, nos termos
do artigo 9º, “alínea g, do artigo 15”, combinado com os artigos
24 e 25 do Estatuto Social da Companhia; 3) Eleição de Diretor(a)
Presidente e Diretor(a) Gerente, para o mandato de 18/09/2019 a
17/09/2022, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia;
4) Ratificação e extensão dos poderes conferidos ao Procurador da
empresa durante a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do
dia 09/05/2017, que possibilita ao atual Procurador da Empresa a
efetuar o substabelecimento de todos os poderes a ele conferidos
por procuração mediante instrumento público. Joinville/SC, 13 de
agosto de 2019. Luiz fernando Karger Barreiros.
Cod. Mat.: 620531
EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S.A.
NIRE 42300038890 - CNPJ nº.17.615.087/0001-04
Companhia Fechada
Edital de Convocação para AGE
Os Senhores Acionistas da EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL
S.A. (Companhia) são convocados pelo Presidente do Conselho de
Administração da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, que se realizará no dia 22/08/19, às 14:00 horas, em
primeira chamada, e às 14:15 horas, em segunda chamada. Local:
na sede da Sociedade, na BR 282, km 224, nº 8.151, Bairro Santa
Mônica, Lages/SC, CEP 88.516-590, a fim de deliberar sobre: (a)
Ratificação da Aprovação do Balanço relativo ao exercício do ano
de 2018; (b) Eleição de membro do Conselho de Administração
em razão de renúncia manifestada; (c) Ratificação de deliberações
tomadas em reuniões anteriores.
Lages/SC, 12 de agosto de 2019
Paulo Cesar da Costa
Presidente do Conselho de Administração
Cod. Mat.: 620555
PROCESSO LICITATÓRIO 064/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Encontra-se aberta no SAMAE de Brusque/SC, o Processo Licitatório 064/2019, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor
preço por item, para aquisição de equipamentos e reagentes
para laboratório. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 29 de
agosto de 2019, às 13:00 horas.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados junto
ao Setor de Compras do SAMAE, sito a Rua Doutor Penido, 297,
Centro, Brusque, ou pelo site: .samaebru.com.br"www.samaebru.
com.br
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima
ou pelo telefone 47 3255-0500, ramal 207.
Dejair Machado
Diretor Presidente
SAMAE – Brusque
Cod. Mat.: 620642
CERÂMICA PORTINARI S.A. CNPJ/MF nº 00.334.497/0001-84
NIRE 42.3.0002918.1 Subsidiária Integral ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2019 1.
DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: 5 de julho de 2019, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia
BR 101, nº 2585, Km 392, Vila São Domingos, Cidade de Criciúma,
Estado de Santa Catarina, CEP 88812-600. 2.CONVOCAÇÃO:
dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº
6.404/1976, tendo em vista a presença do acionista titular de ações
representativas da totalidade do capital social da Companhia. 3.
PRESENÇA: presente a acionista titular de ações representativas
de 100% (cem por cento) do capital social e votante da Companhia,
conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas.
4. MESA: assumiu a presidência da mesa da assembleia o Sr. José
Zimmermann Jr., que convidou o Sr. Fernando Kestering Medeiros para secretariar os trabalhos. 5.ORDEM DO DIA: (i) tomada
das contas dos administradores, mediante exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras da Companhia e demais
documentos listados no art. 133 da Lei nº 6.404/1976, referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2018; e (ii) deliberação
sobre a destinação do resultado líquido apurado no exercício social
encerrado em 31.12.2018. 6. DOCUMENTOS: cópia do relatório
da administração e das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2018. A Companhia, que possui
menos de 20 (vinte) acionistas e patrimônio líquido inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), deixou de publicar os mencionados documentos nos termos do art. 294 da Lei nº 6.404/1976,
os quais serão arquivados perante a Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina – JUCESC, em conjunto com a presente ata.
7.DELIBERAÇÕES: instalada regularmente a Assembleia, e tendo
sido aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário,
nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976, a acionista
presente deliberou o seguinte: (i) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores, o relatório da administração sobre os
negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos
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