SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

BR160157811BR
AO
BANCO DO BRASIL S/A
GEPES FLORIANÓPOLIS
Praça XV de Novembro nº 321, 5º andar, Centro
CEP 88010-400 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Carlos
Antônio Carvalho Metzler, como presidente da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de
dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia
26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157811BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
04/01/2021 13:56 FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
13:56
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
10:07
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157900BR

À
CELESC DISTRIBUIÇÃO
RECURSOS HUMANOS
Avenida Itamarati nº 160, Bairro Itacorubi
CEP 88034-900 – Florianópolis/SC

Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Everton
Feiber, como primeira vice-presidente da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de dezembro de
2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.
Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157900BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
30/12/2020 13:29 FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
13:29
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
13:16
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

BR160157913BR
À
AUT. DE MELHORAM. DA CAPITAL - COMCAP
RECURSOS HUMANOS
Rua Campolino Alves nº 305, Capoeiras
CEP 88085-110 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr.
Vanderlei Santiago, como segundo secretário da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de
dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia
26/12/2023.
Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157913BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
08/01/2021 16:08 FLORIANOPOLIS / SC
08/01/2021
16:08
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
08/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
15:40
FLORIANOPOLIS / SC Aguarde: objeto estará disponível para retirada na unidade a ser informada
08/01/2021
10:44
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
06/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
15:46
FLORIANOPOLIS / SC Será realizada nova tentativa de entrega
06/01/2021
10:14
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
16:37
FLORIANOPOLIS / SC Será realizada nova tentativa de entrega
04/01/2021
10:49
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

Objeto postado

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157927BR

À
AUT. DE MELHORAM. DA CAPITAL - COMCAP
RECURSOS HUMANOS
Rua Campolino Alves nº 305, Capoeiras
CEP 88085-110 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Jorge
David Pacheco, como conselheiro fiscal da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de dezembro de
2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157927BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
08/01/2021 16:09 FLORIANOPOLIS / SC
08/01/2021
16:09
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
08/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
15:40
FLORIANOPOLIS / SC Aguarde: objeto estará disponível para retirada na unidade a ser informada
08/01/2021
10:44
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
06/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
15:46
FLORIANOPOLIS / SC Será realizada nova tentativa de entrega
06/01/2021
10:14
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
16:37
FLORIANOPOLIS / SC Será realizada nova tentativa de entrega
04/01/2021
10:49
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

Objeto postado

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

BR160157935BR
À
AUT. DE MELHORAM. DA CAPITAL - COMCAP
RECURSOS HUMANOS
Rua Campolino Alves nº 305, Capoeiras
CEP 88085-110 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Paulo
Ribeiro Ferreira, como suplente de diretor(a). A posse se deu no dia 28 de dezembro de 2020,
com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157935BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
08/01/2021 16:09 FLORIANOPOLIS / SC
08/01/2021
16:09
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
08/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
15:40
FLORIANOPOLIS / SC Aguarde: objeto estará disponível para retirada na unidade a ser informada
08/01/2021
10:44
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
06/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
15:46
FLORIANOPOLIS / SC Será realizada nova tentativa de entrega
06/01/2021
10:14
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
Carteiro não atendido - Entrega não realizada
16:37
FLORIANOPOLIS / SC Será realizada nova tentativa de entrega
04/01/2021
10:49
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

Objeto postado

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157944BR

À
SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina
GERHS - RECURSOS HUMANOS
Rua António Luz, nº 255, Centro Empresarial Hoepcke, Centro
CEP 88010-410 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr.
Leandro Ribeiro Maciel, como diretor financeiro da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de
dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia
26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157944BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
04/01/2021 13:27 FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
13:27
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
10:07
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157958BR
Ao
SCPAR PORTO DE IMBITUBA
Recursos Humanos
Avenida Presidente Vargas – Centro
CEP 88780-000 - Imbituba/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. José
Francisco Porto, como suplente de diretoria da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de dezembro
de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157958BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
04/01/2021 15:01 IMBITUBA / SC
04/01/2021
15:01
IMBITUBA / SC

Objeto entregue ao destinatário

04/01/2021
11:28
IMBITUBA / SC

Objeto saiu para entrega ao destinatário

30/12/2020
13:41
IMBITUBA / SC

Empresa sem expediente - Entrega não realizada
Entrega deverá ocorrer no próximo dia útil

30/12/2020
10:32
IMBITUBA / SC

Objeto saiu para entrega ao destinatário

28/12/2020
16:09
Objeto postado
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157961BR
À
ELETROSUL
Recursos Humanos
Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999 – Pantanal
CEP 88040-901 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Edson
Augusto Buck, como suplente de diretor(a). A posse se deu no dia 28 de dezembro de 2020, com
efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157961BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
04/01/2021 12:41 FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
12:41
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
11:06
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157975BR

Ao
BANCO REG. DE DESENV. DO EXT. SUL - BRDE
Recursos Humanos
Avenida Hercílio Luz, nº 617 – Centro
CEP 88020-000 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr.
Guilherme Staldony Bordin, como suplente de diretor(a) da nova gestão. A posse se deu no dia
28 de dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término
no dia 26/12/2023.
Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157975BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
04/01/2021 13:22 FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
13:22
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
10:10
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

BR160157989BR
À
AG. DE FOMENTO DE SANTA CATARINA - BADESC
Recursos Humanos
Rua Almirante Alvim, nº 491 – Centro
CEP 88015-380 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dra. Isabela
Ramos Scussel, como suplente de diretor(a) da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de dezembro
de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157989BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
30/12/2020 13:25 FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
13:25
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
09:47
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
SUPERINTENDÊNCIA – RECURSOS HUMANOS
Praça XV de Novembro nº 321, 5º andar, Centro
CEP 88010-400 – Florianópolis/SC

BR160157992BR

Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Cassio
Murilo Pires, como Conselheiro Fiscal da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de dezembro de
2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157992BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Endereço incorreto - Entrega não realizada
08/01/2021 13:13 FLORIANOPOLIS / SC
08/01/2021
Endereço incorreto - Entrega não realizada
13:13
FLORIANOPOLIS / SC Objeto será devolvido ao remetente
08/01/2021
10:14
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
07/01/2021
Objeto devolvido aos Correios
18:23
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
13:56
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
10:07
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

Objeto postado

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157825BR
AO
BANCO DO BRASIL S/A
GEPES FLORIANÓPOLIS
Praça XV de Novembro nº 321, 5º andar, Centro
CEP 88010-400 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dra. Ana
Flora Bouças Ribeiro dos Santos, como primeira secretária da nova gestão. A posse se deu no
dia 28 de dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e
término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157825BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
04/01/2021 13:56 FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
13:56
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
04/01/2021
10:07
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157839BR
À
COMP. CAT. DE ÁGUAS E ESGOTO - CASAN
RECURSOS HUMANOS
Rua Emilio Blum, nº 83, Centro
CEP 88020-010 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Maickel
Peter Miranda, como diretor de cultura jurídica da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de
dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia
26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157839BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
30/12/2020 14:23 FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
14:23
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
09:46
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157842BR

À
COMP. CAT. DE ÁGUAS E ESGOTO - CASAN
RECURSOS HUMANOS
Rua Emilio Blum, nº 83, Centro
CEP 88020-010 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dra. Cilene
Manete Barboza Capella, como suplente de diretor(a). A posse se deu no dia 28 de dezembro de
2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157842BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
30/12/2020 14:23 FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
14:23
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
09:46
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

AO
CONS. REG. DE CORRET. DE IMÓVEIS – CRECI/SC
Recursos Humanos
Rua Fúlvio Aducci nº 1214 – 10º andar – Estreito
CEP 88075-001 – Florianópolis/SC

BR160157856BR

Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Felipe
Gevaerd, como conselheiro fiscal da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de dezembro de 2020,
com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia 26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157856BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
30/12/2020 11:05 FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
11:05
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
09:40
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

BR160157860BR
AO
CONS. REG. DE CORRET. DE IMÓVEIS – CRECI/SC
Recursos Humanos
Rua Fúlvio Aducci nº 1214 – 10º andar – Estreito
CEP 88075-001 – Florianópolis/SC

Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Andriw
Mario Santana, como suplente de conselheiro fiscal da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de
dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia
26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157860BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
30/12/2020 11:05 FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
11:05
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
09:40
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157873BR
AO
CONS. REG. DE CORRET. DE IMÓVEIS – CRECI/SC
Recursos Humanos
Rua Fúlvio Aducci nº 1214 – 10º andar – Estreito
CEP 88075-001 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Pedro
Cima Biage, como suplente de conselheiro fiscal da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de
dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia
26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

BR160157873BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
30/12/2020 11:05 FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
11:05
Objeto entregue ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
30/12/2020
09:40
Objeto saiu para entrega ao destinatário
FLORIANOPOLIS / SC
28/12/2020
16:09
Florianopolis / SC

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Objeto postado

1/2

SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157887BR
À
CELESC DISTRIBUIÇÃO
RECURSOS HUMANOS
Avenida Itamarati nº 160, Bairro Itacorubi
CEP 88034-900 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dr. Milton
de Queiroz Garcia, como suplente de diretor(a) da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de
dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia
26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021
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SINDALEX - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 82.702.705/0001-15
Avenida Governador Irineu Bornhausen nº 4860 - Sala das Associações (Anexo à sede da OAB/SC)
88025-900 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina - Fone: (48) 3333-4260
(Sede temporária durante as reformas no Anexo da OAB – Rua José Jacques nº 49 – Centro – Florianópolis)

Web: http://www.sindalex.org.br - E-mail: sindalex@sindalex.org.br

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
BR160157895BR

À
CELESC DISTRIBUIÇÃO
RECURSOS HUMANOS
Avenida Itamarati nº 160, Bairro Itacorubi
CEP 88034-900 – Florianópolis/SC
Assunto: Eleições Sindicais - Notificação de eleição e posse – Art. 543, § 5º, da CLT.

Prezados Senhores,

Em complemento da notificação anteriormente envidada, nos termos do art. 543,
§ 5º, da CLT, notificamos vossas senhorias de que no dia 21 de dezembro de 2020 ocorreu a eleição
da Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina – SINDALEX, tendo sido
eleita a Chapa 01, em que figura o(a)a empregado(a) dessa empresa, o(a) advogado(a) Dra. Scheila
Aparecidda Scheidt, como diretora de comunicações da nova gestão. A posse se deu no dia 28 de
dezembro de 2020, com efeitos para o início da gestão a partir do dia 27/12/2020 e término no dia
26/12/2023.

Assim, solicitamos a anotação da presente notificação na ficha funcional do(a)
empregado(a) e demais assentos, a fim de que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Atenciosamente.

Pablo Henrique Gamba
Presidente da Comissão Eleitoral

15/01/2021
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