
São convidados os Senhores Acionistas da Besc Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. - Bescval - companhia fechada - a participarem, em primeira 
convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na Praça XV de 
Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC), às 15 horas do dia 1° de julho de 2019, 
a fim de tratar dos seguintes assuntos:

Assembleia Geral Extraordinária
I - Eleger os membros da Diretoria – Mandato: até AGO/2020;
II – Eleger os membros do Conselho Fiscal – Mandato: até AGO/2021;
III – Alteração Estatutária. 
Os instrumentos de mandato deverão ser depositados no Banco do Brasil, na 

Praça XV de Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC), preferencialmente até 24 
horas antes da realização da Assembleia.

A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na 
Praça XV de Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC).

Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/1976, o 
acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade.

Brasília (DF), 17 de junho de 2019
Fábio Cristiano Danin Euzébio 

Diretor

Assembleia Geral Extraordinária

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 82.518.523/0001-99

BESCVAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoca-se todos os interessados para a criação da Cooperativa de Transporte C-BUS, cuja Assembleia 
Geral de Constituição será realizada no Hotel Recanto Ribeirão Grnde, situado na Estrada Geral  
Ribeirão Grande do Norte, s/n, Ribeirão Grande do Norte, na cidade de Jaraguá do Sul/SC, no dia 07 
de julho de 2019, às 9h30, para com um mínimo de vinte pessoas presentes, deliberar sobre os seguintes 
assuntos:
1. Leitura, análise e aprovação do estatuto social;
2. Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
3. Subscrição e Integralização do Capital;
4. Assuntos Gerais.

São José/SC, 21 de junho de 2019
Hermes Artur Klann

Coordenador da comissão pró-fundação

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS E EM EMPRESAS DE COMPRA, 
VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DE FLORIANÓPOLIS/SC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação, ficam convocados os associados desta Entidade, para a 
Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 27 de Junho de 2019, às 19:00 horas  em primeira 
convocação, ou às 19:30 horas em segunda convocação com qualquer número de presentes, tendo 
como local o auditório da Federação dos Trabalhadores no Comércio no Estado de Santa Catarina 
(FECESC), situado na Avenida Mauro Ramos, 1624, em Florianópolis/SC, com a finalidade de discutir e 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
- Apresentação, discussão e votação das Contas do ano de 2018.

Florianópolis, 21 de Junho 2019
Rogério Manoel Correa 

Presidente

1º. OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Comarca da Capital- Centro- Fpolis-SC

ZOÊ LACERDA WESTRUPP – REGISTRADORA TITULAR
Av. Osmar Cunha, n° 260 – 9° andar

Ed. Royal Business Center -  Centro  Florianópolis - SC
CEP: 88015-100. Fone (48) 3207-4021 / 3207-4023. CNPJ: 83.802.827/0001-46

Expediente: 09:00h às  18:00h
Site:    E-mail:    www.1ori.com.br contato@1ori.com.br

EDITAL
ZoÊ LACERDA WESTRUPP, Titular do 1º Ofício de Registo de Imóveis da Comarca da 
Capital, faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi 
protocolado nesta Serventia sob n° 115.533 de 12.04.2019, guia 110.344 um requerimento de 
usucapião extrajudicial, tendo como requerentes Eloi Ertel, CPF 441.817.010-34 e sua 
esposa Celmira Inez Ertel, CPF 641.977-194-72, no qual solicitaram o reconhecimento do 
direito de propriedade do terreno com a área de 123,75 m², inscrição imobiliária 
45.88.077.0537.001-096, localizado na Rua Dr. Fausto Augusto de Souza, s/n°, Agronômica- 
Florianópolis/SC, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste memorial, partindo do 
vértice V1 com coordenadas X= 742639.3935 e Y=6946941.7961, seguindo com azimute 
299°51'17” e distância 10.367m chega-se ao vértice V2 com coordenadas X=742630.4025 e 
Y=6946946.9567, confrontando neste trecho com a Rua Dr. Augusto Fausto de Souza; Deste 
com azimute de 30°39'13” e distância 10.859m chega-se ao vértice V3 com coordenadas X= 
742635.9387 e Y=6946956.2980, confrontando neste trecho com terras (Posse) de Espólio 
de Iracy das Neves Conti; Deste com azimute 115°59'57” e distância 11.714m chega-se ao 
vértice V4 com coordenadas X=742646.4673 e Y=6946951.1631, confrontando neste trecho 
com terras (Mt.72.029) do Residencial Boulevard Gevaerd (CNPJ: 17.088.815/0001-77); 
Deste com azimute de 217°03'33” e distância 11.738m, chega-se ao vértice V1, confrontando 
neste trecho com terras (Mt.34.760) de Eloi Ertel (CPF: 441.817.010-34) e Celmira Ines Ertel 
(CPF: 641.977.192-72)”, tudo conforme planta topográfica e memorial descrito apresentados. 
Nos termos do art. 216-A, da Lei n° 6015/1973, ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, 
especialmente Idavino Giusti, CPF 217.241.999-00  e sua esposa Regina Eloá Giusti, CPF 
205.765.790-68, Edson Luiz Simch, CPF 636.055.200-06, , para querendo apresentar 
impugnação perante este Registro de Imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar 
da publicação deste edital, ciente de que caso não contestado presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião 
extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei..  

Florianópolis, 24 de abril de 2019.
ZOÊ LACERDA WESTRUPP

TITULAR

PUBLICAÇÃO LEGAL

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2019

O chefe de gabinete da 
reitoria, Áureo Mafra de 
Moraes, disse que até o final 
da tarde de ontem nenhum 
documento com esse teor 
foi recebido pela reitoria. 
O que pode ter acontecido, 
segundo Moraes, é que os 
docentes tenham entregado 
o pedido no serviço de 
Protocolo Geral, que 
recebe essas demandas, 

insere no sistema e só 
então despacha para os 
órgãos específicos.

“Se esse for o caso, 
provavelmente receberemos 
a partir de segunda-
feira, já que não há mais 
expediente essa semana 
na UFSC”, declarou.

A reitoria só deve se 
manifestar formalmente 
sobre o requerimento 

dos professores, após o 
recebimento do documento. 
Entretanto, a universidade 
já havia divulgado uma nota 
sobre esse tema, no último 
dia 17 de junho, afirmando 
que “não houve danos 
ao patrimônio público 
durante as manifestações” 
e que “todos os incidentes 
foram acompanhados e 
atendidos imediatamente”. 

Docentes querem explicações sobre bloqueio de acessos à universidade nos protestos de 14 de junho

Professores cobram UFSC

Alguns professores da 
UFSC (Universida-
de Federal de Santa 

Catarina) estão solicitando 
explicações à secretaria de 
segurança institucional e à 
administração da universi-
dade sobre os bloqueios dos 
acessos ao campus ocorrido 
durante os protestos do últi-
mo dia 14 de junho. Em ví-
deo publicado no YouTube, o 
professor do Departamento 
de Matemática, Marcelo Car-
valho, lê parte do documento 
que teria sido encaminhado 
ao chefe de segurança e à ad-
ministração central da UFSC 
via ouvidoria.

Nele, os professores ale-
gam que “não é razoável ad-

mitir que estudantes possam 
agir de forma arbitrária, vio-
lando de forma truculenta o 
direito de ir e vir das pesso-
as. Assim, em vista das ações 
ilegais de bloqueio das en-
tradas do campus ocorridas 
no dia 14 de junho, gostaria 
que a segurança universitá-
ria informasse que medidas 
tomou a fim de prevenir tais 
ações, uma vez que o DCE 
[Diretório Central de Estu-
dantes] já havia informado 
que seriam erguidas barrica-
das nas rótulas da UFSC para 
travar o acesso à universida-
de”.

Para o professor Marcelo 
Carvalho, o evento já estava 
programado e era de ciên-

cia de todos que ocorreria 
esse bloqueio das entradas. 
“Achamos estranho que a 
universidade não faça nada e 
não possa prevenir esse abu-
so de poder. A gente é contra 
isso e exige que sejam toma-
das providências”, afirmou.

Outro signatário do do-
cumento, o professor Ivo Ce-
sar Martorano, disse que essa 
não é a primeira vez que isso 
ocorre. Ele lembrou do epi-
sódio por ocasião da visita 
de Guilherme Boulos (PSOL), 
em março deste ano, quando 
“diversos fatos aconteceram 
e a reitoria – mesmo ciente 
de que era uma situação di-
fícil – se omitiu quanto à se-
gurança”.

O professor de 
matemática 
Marcelo 
Carvalho 
(centro)  diz 
que estudantes 
agiram de 
forma arbitrária
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O que diz a universidade


