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APCASAN
Associação dos Aposentados e Pensionistas da CASAN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA APCASAN GESTÃO 

2019/2023
O Presidente da APCASAN, no uso de suas atribuições estatuarias, convoca todos os seus 

associados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, que será realizada em 12/09/2019 
no horário das 8:00 às 17:00 horas, nas diversas Sedes Regionais da CASAN, além da Sede da 
APCASAN em Florianópolis, com a ordem do dia abaixo.

Em Florianópolis, a votação dar-se-á através de Urnas, tanto para os associados com lotação na 
Regional, como também para aqueles com lotação na Matriz, os quais exercerão o direito do voto na 
Sede da APCASAN. Nas demais Regionais a votação será efetuada através do voto por correspondência. 

ORDEM DO DIA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO 

DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CASAN – APCASAN
As inscrições das chapas deverão ser feitas impreterivelmente no período de 19/08 a 26/08/2019 na 

Secretaria da APCASAN, situada na Rua Tenente Silveira nº 225, Edifício Hércules, 8º andar, Sala 801, 
no horário das 14:00 às 17:00 horas.

A Secretaria da APCASAN ficara à disposição dos interessados, para eventual atendimento 
necessário às referidas eleições. A apresentação das chapas será feita mediante requerimento à 
Comissão Eleitoral. Poderão votar todos os aposentados e pensionistas da CASAN, associados da 
APCASAN, que estiverem quites com suas mensalidades. Somente poderão votar e fazer parte das 
chapas de votação os Associados que contarem com no mínimo 2 (dois) anos de filiação.
                                          Florianópolis, 07 de agosto de 2019

OCI SILVA
PRESIDENTE DA APCASAN

 Registro de Imóveis - 3° Ofício - Florianópolis - SC / USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - 
Processo (guia) n° 87.424. Protocolo n° 114.240, de 20/03/2019. Maury Fco. Goulart, Oficial Substituto do 3° Ofício 
de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC, na forma da lei, etc... Faz saber a tantos quantos este edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 20/03/2019, sob nº 114.240, o requerimento pelo 
qual JANICE TEREZINHA GOULART, viúva, enfermeira, CPF 444.668.549-04, RG 1.460.924/SESP/SC, nascida 
em 08/10/1961, e seu companheiro CARLOS ANTONIO PEREIRA, divorciado, vigilante, CPF 595.162.249-20, RG 
2.227.277/SESPDC/SC, nascido em 24/07/1966, ambos brasileiros, domiciliados na rua Maestro Álvaro Souza n° 
278, Jardim Atlântico, nesta Capital, solicitam o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião 
Extrajudicial Extraordinária, nos termos do art. 216-A da Lei n.º 6.015/73, e art. 1.238 do Código Civil, do imóvel que 
detém como seu desde 23/07/2004, constante de um terreno com área de 215,70m², situado na rua Maestro Álvaro 
Souza n° 278, Coloninha, Subdistrito do Estreito, neste Município, com a seguinte descrição: partindo do vértice 
VT-01, com coordenadas X=737.188,469m e Y=6.945.989,633m, confronta com Maurina de Souza Barreiros 
(terreno de posse), sendo esse limite definido por muro, seguindo com o azimute 97º04'05,57" e distância de 
17,75m chega-se ao vértice VT-02, com coordenadas X=737.206,088m e Y=6.945.987,448m, confrontando com 
rua Maestro Álvaro Souza, sendo esse limite definido por muro, seguindo com o azimute 190º22'40,27" e distância 
de 21,08m chega-se ao vértice VT-03, com coordenadas X=737.202,291m e Y=6.945.966,713m, seguindo com 
o azimute 252º56'27,28" e distância de 1,67m chega-se ao vértice VT-04, com coordenadas X=737.200,694m e 
Y=6.945.966,223m, confrontando com a rua Nossa Senhora do Rosário, sendo esse limite definido por muro, 
seguindo com o azimute 330°54'05,96" e distância de 13,17m chega-se ao vértice VT-05, com coordenadas 
X=737.194,290m e Y=6.945.977,730m, seguindo com o azimute 331º34'41,77" e distância de 8,43m chega-se ao 
vértice VT-06, com coordenadas X=737.190,280m e Y=6.945.985,141m, seguindo com o azimute 335º01'37,05" e 
distância de 2,21m chega-se ao vértice VT-07, com coordenadas X=737.189,346m e Y=6.945.987,144m, seguindo 
com o azimute 340º35'08,68" e distância de 2,64m chega-se ao vértice VT-01, ponto de origem da descrição, tudo 
de acordo com planta e memorial descritivo apresentados. Assim sendo ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados em relação ao pedido, para, querendo, apresentar impugnação escrita perante este 3° Ofício/
RI, situado na rua Emilio Blum nº 131, sala 601, Bloco A, Ed. Hantei Office Building, Centro, Florianópolis/SC, 
com as razões de sua discordância, em 15 (quinze) dias a contar da publicação deste, ciente de que, caso não 
contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes, sendo reconhecida 
a usucapião extrajudicial nos moldes apresentados, com o competente registro conforme determina a Lei.  
Florianópolis/SC, em 05/08/2019. Maury Fco. Goulart, Oficial Substituto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 454/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de areia 
grossa e média quartzosa lavada de rio, incluindo transporte. Dia 29 de agosto de 2019, 
às 17h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 020/PMT/2019 
A Prefeitura Municipal de Tijucas, por meio de sua Presidente, comunica a SUSPENSÃO da Tomada de Preço 
nº 020/PMT/2019, para readequação da referida Planilha Orçamentária.
ELOI MARIANO ROCHA – Prefeito Municipal de Tijucas/SC.

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - São José / 1ª Vara Cível Domingos André 
Zanini, 380, proximidades do Shopping Itaguaçu, Barreiro - CEP 88117-200, Fone: 48, São José-SC 
- E-mail: saojose.civel1@tjsc.jus.br EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Ação: Execução de Título Extrajudicial/PROC Exequente: Valci Brasil Junior / Executado: Brascorp 
Participações e Incorporações Ltda / Juíza de Direito: Marivone Koncikoski Abreu Chefe de Cartório/A.
Jurídico: Karin Anneliese Pupp Processo n. 0319091-69.2017.8.24.0064 Citando(a)(s): BRASCORP 
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 08.647.444/0001-25, na pessoa de Augusto 
de Lorenzi CampelO, CPF n.º 049.299.839-67 e Ana Victória de Lorenzi Campelo, CPF 083.945.859-
22. Valor do Débito: R$ 81.775,61. Data do Cálculo: 20/11/2017. 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, em 3 (três) dias úteis, contados do 
primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV, do CPC), efetuar o pagamento 
do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento, 
proceder-se-á à penhora de bens do executado. O executado poderá opor-se à execução por meio de 
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do 
prazo deste edital (art. 231, IV, 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, na forma da lei. São José (SC), 31 de julho de 2019. 
Karin Anneliese Pupp - Chefe de Cartório

PUBLICAÇÃO LEGAL

O friozinho dos últimos dias nos sugere 
apreciar um bom caldo ou sopa quente. É muito 
bom chegar em casa, à noite, e encontrar uma 
panela fumegante, no fogão, enchendo a cozinha 
de gostosos aromas, nos fazendo salivar. E 
sopa combina muito bem com vinhos. Então, 
hoje, vou dar algumas sugestões de vinhos 
que podem acompanhar sopas clássicas. 

Sopa é suculenta. Tem muito líquido. 
Portanto, pede vinhos que enxuguem essa 
suculência no paladar. Álcool e taninos são 
os elementos do vinho que secam a boca. 
Portanto, vinhos com bom teor alcoólico, no 
caso de brancos, ou com bom teor alcoólico 
e bons taninos, se preferir tintos, são os 
melhores para a parceria. Muita gente pode 
dizer: “poxa, mas combinar uma sopa quente 
com vinho gelado não combina”. Sem dúvida, 
os tintos são mais sinérgicos para a estação 
e para as sopas quentes. Brancos gelados 
combinam maravilhosamente com sopas frias, 
como o gaspacho espanhol, por exemplo. 
Mas nada impede que se faça o casamento 
de caldos quentes com vinhos brancos. 

Há sopas de vários tipos. Caldos de palmito, 
de mandioquinha, sopa de legumes, de cebolas, 
canja de galinha e sopa de agnolini são exemplos 
de preparos leves. Eles pedem, igualmente, 
vinhos leves. Brancos podem entrar aqui, mesmo 
sendo servidos gelados. Brancos com bom teor 
alcoólico e maciez, de preferência com alguma 
passagem por madeira. O vinho não deve ter uma 

acidez alta, porque isso provocará a salivação 
e elevará a suculência ao paladar, o que não é 
desejado. Brancos de Chardonnay, Viognier, 
Vernaccia, um espanhol de reserva são bons 
companheiros para essas sopas mais leves. E 
também para sopas à base de frutos do mar. 

Tintos de corpo leve a médio, com bom 
teor alcoólico e bons taninos, são excelentes 
parceiros para sopas leves. Pinot Noir com um 
leve toque de barrica, Merlot, Sangiovese, um 
tinto de ano espanhol, um Palmela português. 
Eles não massacrarão o sabor das sopas. Esses 
mesmos vinhos podem combinar com caldos 
mais estruturados, de cogumelos, ervilhas com 
bacon, sopa de feijão com macarrão e um belo 
minestrone. São algumas possibilidades.

Sopas mais estruturadas, como uma ribollita 
italiana, um puchero espanhol, creme de 
mandioca ou abóbora com carne seca, pedem 
vinhos mais intensos. Mas sempre macios, 
sem acidez excessiva e, de preferência, com 
alguma passagem por barricas. Aí podem 
entrar os Malbecs, Cabernet Sauvignon, 
um Syrah, Carménère, um Borgonha 
maduro, tintos de Bordeaux, um Valpolicella 
Ripasso, um Nero d’Avola, tintos do 
Alentejo e do Douro. Entre outros. 

A lógica é sempre essa, brancos macios 
e de boa estrutura e tintos de leves a médio 
corpo para sopas mais leves. E tintos mais 
estruturados para sopas mais intensas. 
Escolha seu vinho, sua sopa e bom apetite!

Herdade de São Miguel 
2016 Colheita Selecionada 
– Casa Agrícola Alexandre 
Relvas – Vinho Regional 
Alentejano – Portugal
Alicante Bouschet, Cabernet 
Sauvignon, Syrah e Touriga 
Nacional. Uma parcela de 50% do 
vinho estágio seis meses em barris 
de carvalho francês de 400 litros. 
Aromas de frutas vermelhas e negras, 
notas florais, especiarias doces, mentol. Boa 
acidez no paladar, frutado, taninos muito 
finos, macio. Ótimo companheiro para a pappa 
al pomodoro (R$ 100,00 - Santa Adega)

INVERNO SUGERE SOPAS 
BEM CASADAS COM VINHOS
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Nerojbleo 2010 – Gulfi 
– Sicilia IGP – Itália
100% Nero d’Avola. Passagem de 
12 meses por barricas e tonéis de 

carvalho e francês de 500 lts. Cor 
rubi intensa, aromas de frutas 
maduras, especiarias doces e 
picantes, notas minerais, couro. 
Boca firme, intensa, boa acidez, 
sápido, taninos bem integrados. 
Por sua estrutura, combina muito 
bem com o caldo de abóbora e 
carne seca (R$ 267,90 - Decanter).

TEATRO

“X-Quem? 
Origens” no 
fim de semana

O espetáculo “X-Quem? 
– Origens”, da Mutante 
Companhia de Teatro de Flo-
rianópolis, é uma comédia 
musical que faz uma paródia 
do mundo dos super-heróis e 
usa elementos da cultura pop 
nerd e da estética das his-
tórias em quadrinhos para o 
desenvolvimento do enredo 
e da cena teatral. O musical 
vai fazer duas apresentações 
gratuitas na Capital. 

A estreia ocorrerá às 20h do 
dia 21 de agosto, no Teatro Pe-
dro Ivo, e os ingressos podem 
ser retirados uma hora antes 
no local. A segunda apresenA-
tação será no dia 27 de agosto, 
às 15h, também no Pedro Ivo. 
Essa sessão é destinada para 
escolas, ONGs e entidades de 
jovens da Capital. As duas 
apresentações contam com 
intérprete de Libras e no dia 
27 haverá audiodescrição.

Editora: PATRÍCIA PERON
redacao@noticiasdodia.com.br
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