
ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO. Comarca - Capital - Bancário / 3ª Vara de Direito Bancário da Região Metropolitana
de Florianópolis. Rua Almirante Lamego, 1386, Centro - CEP 88015-601, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.bancario3@tjsc.jus.br.
Juiz de Direito: Silvio José Franco. Analista Jurídico: Ghesler Cavalcanti Soares. EDITAL DE CITAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COM
PRAZO DE 20 DIAS. Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária. n. 0300429-49.2018.8.24.0023. Autor: Banco Itaucard S/A / Réu: Nivaldo
Antônio Fioravante / Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 18728/SC). Citando(a)(s): NIVALDO ANTÔNIO FIORAVANTE,
brasileiro(a), CPF 580.779.102-97, Rua Antonio Jovita Duarte, 3147, BL 06 AP 402, Forquilhas, CEP 88107-100, São José - SC Descrição
do(s) Bem(ns): Veículo: PEUGEOT 207 FLEX HATCH, espécie AUTOMÓVEL, placa MHU9745, chassi 9362MKFWXBB006357, Renavam
204423490, fabricado em 2010, modelo 2010, cor PRATA. Valor do Débito: R$ 16.902,00. Data do Cálculo: Conforme inicial. Pelo
presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito
tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para que: a) proceda(m) ao depósito do valor do débito e seus acréscimos legais,
conforme cálculo elaborado na forma do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, no prazo de 5 (cinco) dias; ou b) conteste(m) o feito, se
assim o quiser(em), em 15 (quinze) dias (art. 3º, §§ 3º e 4º), contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art.
231, IV do CPC). ADVERTÊNCIAS: a) Não ocorrendo o pagamento, ou não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). b) Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º do Decreto-lei n. 911/1969). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC).
E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei. Florianópolis (SC), 22 de março de 2019.

             JORNAL “ NOTÍCIAS DO DIA ”
26 + 27 / 07 / 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Avaí Futebol Clube, no uso de suas atribuições e na forma 
do inciso I do artigo 41, do inciso I dos artigos 90 e 91 do Estatuto, convoca os membros do Conselho 
Deliberativo para a Reunião Extraordinária no dia 31 do mês de julho de 2019, às 19 horas, em 
primeira convocação, com a presença da maioria simples dos Conselheiros com direito a voto e, em 
segunda convocação, às 19 horas e 30 minutos, com qualquer número de Conselheiros presentes, em 
sua sede, no Estádio da Ressacada, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Leitura, análise e aprovação da Ata da Reunião Anterior;
2. Analise sobre o atual momento esportivo do clube;
3. Assuntos Gerais;

Florianópolis, 26 de julho de 2019.
SPYROS APÓSTOLO DIAMANTARAS - Presidente do Conselho Deliberativo

Avaí Futebol Clube
Fundado em 1º de Setembro de 1923

 

A Universidade do Sul de Santa Catarina comunica que os corpos identificados abaixo 
encontram-se no Laboratório de Anatomia do Campus Universitário de Tubarão (SC).
O telefone para informações é 48 3621-3185.
- LUIS DE MOURA, nascido em 15/03/1959 e falecido em 17/10/2018 
na cidade de Florianópolis (SC),
- WAGNER MORENO DE OLIVEIRA, nascido em 09/05/1967 e falecido em 27/12/2018 
na cidade de Florianópolis (SC)
- JONES DA SILVA, nascido em 30/09/1990 e falecido em 24/10/2016 
na cidade de Florianópolis (SC)
- JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, nascido em 29/12/1978 e falecido em 21/03/2016 
na cidade de Florianópolis (SC)
- JORGE LUIZ DIAS GONÇALVES, nascido em 19/01/1978 e falecido em 30/06/2016 
na cidade de Florianópolis (SC)

COMUNICADO

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões e Reg Pub da Capital Rua 
José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), Centro - CEP 88020-170, Fone: 
48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br EDITAL DE USUCAPIÃO – RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS 
COM PRAZO DE 60 DIAS Ação: Usucapião/PROC Requerente: Elka Roichman Gouveia e outro Juíza de Direito: Maria Paula 
Kern Chefe de Cartório: Taiana Bonin Processo n. 0322022-42.2015.8.24.0023 Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e 
seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): A área levantada totaliza 944,66m², 
localizada à Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga (SC-406), esquina com a Servidão José Flávio Ribeiro Gouveia, nº 
3078, lado par, Rio Tavares, Florianópolis, Santa Catarina e apresenta as seguintes medidas e confrontações: frente: a 
sudeste, partindo-se do vértice V1 com distância de 22,420m chega-se ao vértice V2, confrontando com a RODOVIA DR. 
ANTÔNIO LUIZ MOURA GONZAGA (SC-406); lateral direita: a sudoeste, partindo-se do vértice V2 com distância de 38,160m 
chegase ao vértice V3, confrontando com a SERVIDÃO JOSÉ FLÁVIO RIBEIRO GOUVEIA; fundos: a noroeste, partindo-se 
do vértice V3 com distância 23,980m chega-se ao vértice V4, confrontando com o nº 38 de propriedade de MARCOS FLÁVIO 
RIBEIRO GOUVEIA; lateral esquerda: a nordeste, partindo-se do vértice V4 com distância 44,760m chega-se ao vértice 
V1, ponto de origem deste memoria, confrontando com a SERVIDÃO BRAULINA MARIA ARCENIO. Prazo Fixado para a 
Resposta: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como 
seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) CIENTE(S) de que neste 
Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, querendo, no lapso de tempo 
supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não 
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 
Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes 
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez na imprensa oficial e 2 
vezes no jornal local, na forma da lei. Florianópolis (SC), 05 de julho de 2019.

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/ Departamento Regional de Santa Catarina – SESI/DR/
SC, CNPJ n.º 03.777.341/0001-66, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/ 
Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR/SC, CNPJ n.º 03.774.688/0001-55 e o 
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA – IEL/SC CNPJ n.º 83.843.912/0001-52, , torna 
público que realizará LEILÃO PÚBLICO, através do Leiloeiro Oficial, Sr. Fábio Marlon Machado, 
para alienação de BENS. O objeto do presente Leilão consiste na alienação de 113 Veículos,  
conforme descrição no ANEXO I do presente edital.

O Leilão será somente na modalidade ON LINE no dia 20/08/2019, 
a partir das 13:30 horas, no site: www.machadoleiloeiro.com.br 

Edital na integra no site do Leiloeiro: www.machadoleiloeiro.com.br

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões e Reg Pub 
da Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), Centro 
- CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br Juíza de Direito: Haidée Denise 
Grin Chefe de Cartório: Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM 
PRAZO DE 60 DIAS Usucapião n. 0300367-04.2015.8.24.0091 Requerente: Norma Pessoa Guimarães / Alienantes; 
os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno 
urbano, localizado na Servidão das Caliandras, 271, Muquem, São João do Rio Vermelho, Florianópolis, Santa Catarina, 
com área total de 10.134,47 m2 (dez mil, cento e trinta e quatro virgula quarenta e sete metros quadrados), com as 
seguintes medidas e confrontações: Frente, a Leste em 34,51 mts (trinta e quatro virgula cinqüenta e um metros), 
com a Servidão das Caliandras; fundos a Oeste, medindo 35,40 mts (trinta e cinco, virgula quarenta metros) confronta 
com terras de Luiz A. Scapinanselmi e Valter Paulo Correa; lateral Sul, com 289,20 mts (duzentos e oitenta e nove, 
virgula vinte metros) com terras de Wanderlei Zimmermann Rodrigues, Carlos Domingos da Silva, Elizete Maria da 
Silva, Fernando Rivelino L. dos Santos, Lindomar João Espínola, Catarina Euclides C. Santos, João da Costa Espínola, 
Fernanda Reinaldo Guimarães, João da Costa Espínola, Catarina Euclides C.Santos, Fernanda Reinaldo Guimarães, 
Janice Ilse Schaefer, Angelina Aparecida Nahorni, Tatiana do Rocio Marvalski, Janaina Cristina M. da Silva, Elizete Maria 
da Silva, Kleber Luiz Virtuoso, Evandi José May, e lateral Norte, com 296,10 (duzentos e noventa e seis, virgula dez 
metros) com terras de Thiago Machado Greco, Norma Pessoa Guimarães, Ricardo Schweitzer da Silva, Luiz Collet 
Lacerda, Leda Soares de Almeida, Marco Antonio M. Peperosa, Priscila Costa Blacene, Elaine Cristina Raulino, Marcelo 
Redondo Orgado, Carlos Miguel Torres, Roberto Carlos N. de Oliveira, Vilmar Nunes de Oliveira. O imóvel está localizado 
no lado direito da Servidão das Caliandras no sentido Servidão Lidia da Silveira Espíndola - Rodovia João Gualberto 
Soares, e distante desta, 240,00 metros. Inscrição Imobiliária da PMF número 32.17.052.0147.001-300. . Prazo Fixado 
para a Resposta: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não 
sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) 
CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à 
ação, querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste 
edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-seão verdadeiras as alegações 
formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido 
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado uma vez no orgão oficial e 2 vezes em jornal local, 
no prazo máximo de 15 dias. Florianópolis (SC), 29 de maio de 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/PMT/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 017/PMT/2019
ABERTURA DA PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação torna público que fora concluído a abertura das propostas do Processo 
Licitatório nº 114/PMT/2019 Tomada de Preço nº 017/PMT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DO GOVERNO – TRECHO 
II, COM 595,47 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI, PROJETOS E 
TODAS AS ART’S (CREA) NECESSÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos 
termos, igualmente, o integram. Passou-se a abertura dos envelopes propostas das empresas habilitadas BALTT 
EMPRETEIRA TRANSP. E TERRAPLENAGEM LTDA com o valor global de R$ 800.192,33 (Oitocentos mil, cento 
e noventa e dois reais e trinta e três centavos), SETEP CONSTRUCOES S.A com o valor global de R$ 795.897,68 
(Setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) e INFRASUL 
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor global de R$ 762.692,33 (Setecentos e sessenta e 
dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos). Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 8.666/93. Tijucas, 26 de julho de 2019. Informações 
Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. 
Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br. ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL
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Marido de Gabriella Custódio Silva, principal suspeito de 
matar a jovem, diz que jogou a pistola em um rio de Joinville

Leonardo se 
desfez da arma
Leonardo Natan Chaves 

Matias, principal sus-
peito no assassinato 

de Gabriella Custódio Sil-
va, afirmou que se desfez da 
arma que matou a jovem, na 
última terça-feira (23), no 
distrito de Pirabeiraba, em 
Joinville. A ação ocorreu logo 
após ele ter deixado a vítima 
no hospital.

No depoimento, Leonardo 
contou que, com a ajuda do 
pai, jogou a arma em um rio. 
Além disso, ele afirmou que 
não realizou o disparo, mas 

que a arma foi acionada sozi-
nha. O pai de Leonardo deve 
se apresentar à polícia nos 
próximos dias para prestar 
depoimento.

De acordo com o delegado 
responsável pelo caso, Elieser 
Bertinotti, a alegação do dis-
paro acidental não conven-
ceu a polícia. Ele afirma que 
a arma só funciona com um 
acionamento mecânico. Além 
disso, o dispositivo não tinha 
nenhum tipo de registro.

Elieser ainda informou que 
apenas com o andamento das 

investigações será possível 
determinar se Leonardo res-
ponderá pelo crime em liber-
dade. Leonardo  gravou um 
vídeo na tarde desta quin-
ta-feira e alegou que o cri-
me contra a mulher Gabriella 
Custódio da Silva foi uma tra-
gédia e um acidente.  

O vídeo foi liberado pela 
defesa do homem – aponta-
do como o autor do tiro que 
matou Gabriella – enquanto 
ele se dirigia à Delegacia de 
Homicídios de Joinville para 
prestar depoimento. 

Processo será em 
liberdade

Leonardo Martins vai res-
ponder pelo crime em liber-
dade. De acordo com o de-
legado Elieser José Bertinotti 
,não havia intimação contra o 
suspeito e ele se apresentou 
espontaneamente após o pe-
ríodo de flagrante.

Os próximos passos serão 
ouvir as demais pessoas en-
volvidas, como os familia-
res de ambos. Além disso, o 
delegado espera pelo laudo 
cadavérico para saber mais 
detalhes sobre o local exato 
da perfuração. Isso será re-
levante para confrontar ver-
sões apresentadas.


