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Marcos Aurélio Lemos – Oficial Designado
EDITAL DE DESMEMBRAMENTO

Marcos Aurélio Lemos - Oficial Designado do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC,
na forma da Lei, etc. Faz Público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 19
da Lei 6.766/79, que a Ceramica Irmão Wippel Ltda,. CNPJ 82.716.606/0001-92, com sede à Avenida
Itaipava, nº2456, Itaipava, Itajaí-SC, neste ato representada por seus administradores Ernani Alexan-
dre Wippel, CPF 102.984.369-49, e Érico Wippel, CPF 162.361.739-15, se promove nesta Serventia o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO de três (3) áreas de terras, área 01, com 5.614,16 m², contendo
uma área de APP com 779,05 m²; a área 2, com 51.685,26 m², contendo uma área de APP com 3.539,75
m²; área 3, com 7.781,07 m² contendo uma área de APP com 516,92 m² situado na Avenida Itaipava,
bairro Itaipava, Itajaí-SC, matriculado sob nº61.358, tudo de conformidade com a documentação e
planta depositada nesta Serventia, e assinada por Fabiano André Koslowski – CREA nº077.650-2, e
aprovado pelo Município de Itajaí-SC, aos 08/05/2020. O presente Edital será publicado em jornal de
circulação diára ou semanal, por três (3) vezes consecutivas, cientes os interessados que o prazo para
impugnação ao pedido de registro, é o de quinze (15) dias a contar da sua data da última publicação.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EM AMBIENTE VIRTUAL

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina –
SINJUSC, por seu presidente abaixo assinado, nos termos dos artigos 16, 17, 19, 20,
21, 22 e 31, item 2 do Estatuto, CONVOCA todos os servidores do Poder Judiciário
do Estado de Santa Catarina regulamente filiados, para a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 06 de maio de 2021, com horário para a
primeira chamada às 19:00 horas e, não preenchido o quórum, em segunda chamada
às 19:30 horas, com a seguinte ordem do dia:
1) Database;
2) VPNI;
3) PEC 32 e outras reformas;
4) Apagão do serviço público;
5) Homologação dos representantes de base.
Em razão do estado de calamidade pública e da grave crise de saúde devido a Covid-19,
bem como demais restrições fixadas em todo o estado de Santa Catarina, excepcio-
nalmente, a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA será realizada em ambiente
virtual, a inscrição deverá ser feita em formulário no link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdn9YPqgp4gZzl8Hdhsb_xdFc8Ev-clGxgw4zvW_yUwb6ZJ8A/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0, até 02 (duas) horas antes da primeira chamada. A
assembleia ocorrerá pela plataforma Google Meet e o acesso se dará através do link
https://meet.google.com/fyj-vsqi-mqy.

Florianópolis, 15 de abril de 2021.

HELIO LENTZ P. NETO
Presidente do SINJUSC


