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 O Sicredi Norte SC 
finalizou o mês com a incrível 
marca de 50 mil associados na 
cooperativa. São mais de 33 
mil pessoas físicas, 15 mil 
pessoas jurídicas e 
aproximadamente 2 mil 
entidades que confiam ao 
Sicredi para suas 
movimentações financeiras. 
Em tempos de 
relacionamentos cada vez 
mais virtuais a cooperativa se 
destaca por seu atendimento 
voltado para de atender às 
necessidades das pessoas por 
meio de relacionamentos 
simples, próximos e ativos.
 O presidente da Sicredi 
Norte SC, Nilton Floriano 
destaca que são 50 mil 
famílias usando os produtos e 
serviços de forma cooperada. 
“É uma honra e uma 
responsabilidade para nós 
representar 50 mil famílias”. 
Floriano lembra que este é o 
ano que a cooperativa 
comemora seus 25 anos de 
fundação e essa marca 
representa uma conquista 
para todos. “Ter 50 mil 
associados demonstra 50 mil 
votos de confiança para que 
possamos cuidar de seus 
movimentos financeiros”. 

 O diretor executivo, 
Nilton Weber, frisa alguns 
números que dão ao Sicredi 
Norte SC destaque entre as 
instituições financeiras.
“Hoje nossa região de 
atuação administra mais de 
R$ 1,7 bilhões em ativos, no 
ano passado liberamos mais 
de R$ 1,1 bilhões em crédito 
para impulsionar os negócios 
locais e geramos aos nossos 
associados mais de R$ 51,7 
milhões em resultados”. 
Segundo Weber, esses 
números deixam os 
associados tranquilos quanto 
ao andamento dos trabalhos e 
as perspectivas para futuro.
Sobre o Sicredi 
 O Sicredi é uma 
instituição financeira 
cooperativa comprometida 
com o crescimento de seus 
associados e com o 
desenvolvimento das regiões 
onde atua. Possui um modelo 
de gestão que valoriza a 
participação dos mais de 5,5 
milhões de associados, que 
exercem o papel de donos do 
negócio. Com mais de 2.200 
agências, o Sicredi está 
presente fisicamente em todos 
os estados brasileiros e no 
Distrito Federal, 

disponibilizando mais de 300 
produtos e serviços 
financeiros.
 O Sicredi Norte SC 
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pessoas jurídicas e 
aproximadamente 2 mil 
entidades que confiam ao 
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R$ 1,7 bilhões em ativos, no 
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de R$ 1,1 bilhões em crédito 
para impulsionar os negócios 
locais e geramos aos nossos 
associados mais de R$ 51,7 
milhões em resultados”. 
Segundo Weber, esses 
números deixam os 
associados tranquilos quanto 
ao andamento dos trabalhos e 
as perspectivas para futuro.

Jornal da
Cidade

Publicação legal é aqui no JC.
Conforme a lei 6404-76 99984.0063

Orçamentos

08 Jornal da Cidade 09 DE JUNHO a 15 de JUNHO de 2022

Bons
negócios

todos
os dias!
ANUNCIE AQUI!

Jornal da
Cidade

47 99984.0063

Jornal da
Cidade

Publicação legal é aqui no JC.
Conforme a lei 6404-76

Orçamentos
Jornal da
Cidade

Publicação legal é aqui no JC.
Conforme a lei 6404-76

Orçamentos

atenção
Publique aqui seu 
balanço da empresa
Conforme a lei 6404-76

Orçamentos
99984.0063

Jornal da
Cidade

99984.0063

Jornal da
Cidade

Publicação
legal é
aqui

no JC.

Orçamentos

Conforme a lei
6404-76

foto DIVULGAÇÃO

Sicredi alcança marca de 50 mil associados
 Marca histórica mostra o crescimento da cooperativa e a multiplicação do cooperativismo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA GRÁFICA, DA COMUNICAÇÃO 
GRÁFICA E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE JOINVILLE E REGIÃO

Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação
Pelo presente Edital, na forma estatutária, convoco todos os trabalhadores em Indústrias Gráficas em geral e afins, 
estabelecidos nos municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Canoinhas, Corupá, 
Garuva, Guaramirim, Itaiópolis, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Rio Negrinho, S. Bento do Sul, S. Francisco 
do Sul e S. João do Itaperiú,  associados ou não, para a A.G.E., a realizar-se às 18.30 hs. do dia 13/06/2022, na sede 
desta entidade, à rua Iririú, 332, salas 02/04, em primeira convocação, ou uma hora após, em segunda e última 
convocação, para o fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: - 1.) - Deliberar sobre a venda da sala de n.º 02, 
conforme preceitua o Estatuto Social do Sindicato, no seu Art.º 37.º, § Único – “A venda do imóvel será efetuada pela 
Diretoria após a decisão da Assembleia Geral”; 2) - Discussão a respeito da situação financeira do Sindicato; 3) - 
Outorga de poderes à Diretoria da entidade para empreender as negociações necessárias para a realização da 
venda do imóvel.

Joinville, 16 de Junho de 2022
José A. da Silva

Presidente
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sobre o sicredi
O Sicredi é uma instituição 
financeira cooperativa 
comprometida com o 
crescimento de seus associados 
e com o desenvolvimento das 
regiões onde atua. Possui um 
modelo de gestão que valoriza a 
participação dos mais de 5,5 
milhões de associados, que 
exercem o papel de donos do 
negócio. Com mais de 2.200 
agências, o Sicredi está 
presente fisicamente em todos 
os estados brasileiros e no 
Distrito Federal, 
disponibilizando mais de 300 
produtos e serviços financeiros.

Secretaria da Saúde confirma décimo segundo 
óbito por dengue em Joinville
 Nesta terça-feira (7/6), a 
Secretaria da Saúde confirmou 
mais um óbito em decorrência 
da dengue em Joinville. Desde o 
início deste ano, doze pessoas 
perderam a vida em função de 
complicações ocasionadas pela 
dengue. A confirmação foi feita 
após investigação epidemiológica 
de óbito ocorrido no dia 22 de 
maio. Trata-se de uma mulher, 
de 92 anos, com histórico de 
comorbidades, moradora do 
bairro Boa Vista, que faleceu em 
um hospital da rede pública.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda., torna público que 

requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina 

(IMA), a Licença Ambiental de Instalação para atividade de Disposição 

Final de Rejeitos Urbanos em Aterros Sanitários (Reforma e ampliação 

da unidade de desinfecção de resíduos de serviços de saúde), 

localizada na Rua dos Bororós, 890, Distrito Industrial, Joinville/SC.

Avenida Mauro Ramos, 428, Centro
88020-300 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55 48 36654190
E-mail: ima@ima.sc.gov.br
URL: www.ima.sc.gov.br

PUBLICAÇÃO LEGAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A presidente da Associação Paralímpica de Joinville, Sra. Sandra Tromm Mendes, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA todos os associados e associadas para reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 20 de Junho de 2022, as 08H00, que ocorrerá na sede da 
Associação, na rua Guilherme Krueger, 85, sala -1, bairro Floresta, nesta cidade, Cep 89212-2140, para 
deliberarem a seguinte ordem do dia:
1. Alteração do estatuto social;
2. Ratificar a realização da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 09 de dezembro de 2021.

Joinville/SC, 08 de junho de 2022.
Sandra Tromm Mendes

Presidente da Associação Paralimpica de Joinville - APJ

Campanha
de alerta
 Desde o último sábado 
(4/6), a Prefeitura de 
Joinville deu início a uma 
campanha de alerta contra 
a dengue, que está sendo 
transmitida nos principais 
veículos de comunicação 
da cidade. A mensagem 
destaca o lamentável 
recorde de casos e óbitos, 
reforça as ações realizadas 
pelo poder público e apela 
o apoio da comunidade 
para a redução dos focos 
da doença.


