
JORNAL DE SANTA CATARINA 11 E 12 DE JULHO DE 202002

Sociedade Dramático Musical Carlos Gomes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Diretoria Executiva da Sociedade Dramático Musical Carlos Gomes, inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 82.653.403/0001-02, no uso das atribuições que lhe confere o art. 35, do Estatuto Social, convoca os associa-
dos em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede social, 
na Rua 15 de Novembro nº 1181, no bairro Centro, em Blumenau-SC, no dia 20 de julho de 2020, às 19h45ms, em 
primeira convocação, com o mínimo da metade mais um dos sócios quites, às 20h00ms, em segunda convocação, 
com o mínimo de 1/3 (um terço) dos sócios quites e às 20h15ms, com o mínimo de 10 (dez) sócios quites, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:
1.  Apresentação e deliberação do Relatório da Diretoria Executiva, relativo ao exercício social encerrado em 

31/12/2019;
2.  Apresentação e deliberação das demonstrações financeiras, balanço geral, parecer do Conselho Fiscal e demais 

documentos relativos à prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2019;
3. Eleição e posse de 1/3 dos novos membros do Conselho Deliberativo;
4. Eleição e posse de membros do Conselho de Honra;
5. Eleição e posse de membros do Conselho Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Blumenau, 22 de junho de 2020.
RICARDO STODIECK - CPF: 499.668.989-72

Presidente da Diretoria Executiva

Associação Professor Artur Novaes - #APAN-Vôlei
CNPJ/MF nº 09.663.838/0001-30

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Associados convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Associação Pro-
fessor Artur Novaes - #APAN-Vôlei, que se realizará no dia 11 de agosto de 2020, às 21:30 horas em primeira 
convocação e às 22:00 horas com os presentes, na sede da Nemetz, Kuhnen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advo-
cacia, localizada na Rua Doutor Amadeo da Luz, nº 100, 10° andar, bairro Centro, na cidade de Blumenau/SC, CEP 
89010-160, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:Assembleia Geral Extraordinária: a. Renúncia 
do Diretor Comercial e Diretor Técnico; b. Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; c. Proposta 
de alteração do Estatuto Social. Os associados poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores, 
na forma do artigo 24, §3º, do Estatuto Social da Associação Professor Artur Novaes - #APAN-Vôlei, sendo que 
os respectivos instrumentos de mandato deverão ser conservados nos arquivos da Associação ao final da reunião.

Blumenau/SC, 07 de julho de 2020.
Luis Fernando Pamplona Novaes

Diretor Presidente

Associação Professor Artur Novaes - #APAN-Vôlei
CNPJ/MF nº 09.663.838/0001-30

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Senhores Associados convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Associação Professor 
Artur Novaes - #APAN-Vôlei, que se realizará no dia 11 de agosto de 2020, às 20:00 horas em primeira convocação 
e às 20.30 horas com os presentes, na sede da Nemetz, Kuhnen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia, localiza-
da na Rua Doutor Amadeo da Luz, nº 100, 10° andar, bairro Centro, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89010-160, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Assembleia Geral Ordinária: a. Apresentação, exame, 
discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Associação, relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. Os associados poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores, na 
forma do artigo 24, §3º, do Estatuto Social da Associação Professor Artur Novaes - #APAN-Vôlei, sendo que os 
respectivos instrumentos de mandato deverão ser conservados nos arquivos da Associação ao final da reunião.

Blumenau/SC, 07 de julho de 2020.
Luis Fernando Pamplona Novaes

Diretor Presidente

COOPERATIVA HABITACIONAL VALE DO ITAJAI – COOHABIT 
CNPJ: 09.483.390/0001-72      NIRE: 4240002154-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Habitacional Vale do Itajaí - COOHABIT, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 23 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 115 (cento 
e quinze) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 27 de julho de 2020, a ser 
realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Hermann Hering, nº 1.125, Bairro Bom Retiro, em 
Blumenau/SC, às 17h, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18h, em 
segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19h, em terceira e última 
convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que 
compõem a ordem do dia:
1.Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de 
contas do exercício de 2019;
2.Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;
3.Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2020;
4.Eleição dos membros do Conselho Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024;
5.Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;
6.Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco de 
propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Medida Provisória nº 931, 
publicada no Diário Oficial da União em 30/03/2020.
Obs.2: Os associados poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando link de acesso que será 
disponibilizado no site da Coohabit (www.coohabit.coop.br).
Obs.3: Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital, o associado deve realizar seu credenciamento na 
plataforma. Recomenda-se que o acesso seja realizado antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos, a fim 
de que haja tempo hábil para realizar o credenciamento.
Obs.4: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente na modalidade digital, sendo que foi incluído 
o endereço da sede da Cooperativa unicamente para fins de cumprimento da Instrução Normativa nº 79 do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI.

Blumenau/SC, 10 de julho de 2020.       HÉLIO DA SILVA - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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