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Campanha que vai até dia 15 incentiva o consumo e
estimula a economia do país; são 4.680 empresas e
entidades que oferecem descontos aos consumidores

IMPOSTO DE RENDA

Consulta ao
quarto lote
abre segunda

Promoções na
Semana do Brasil
REPRODUÇÃO RICTV/ND

C

omeçou nesta sextafeira (6) e vai até o próximo dia 15 a campanha
Semana do Brasil, movimento
lançado pelo governo federal
que visa incentivar o consumo e estimular a economia
do país. São 4.680 empresas e
entidades estão mobilizadas e
vão participar da semana oferecendo descontos e promoções aos consumidores. Em
Santa Catarina, a Fecomércio
SC e os sindicatos filiados, que
representam cerca de 640 mil
empresas do setor terciário,
também aderiram ao movimento e vão fomentar ações
promocionais nos estabelecimentos.
A Semana do Brasil, que
aproveita as comemorações
do 7 de setembro, data em
que se celebra a Independência, tem como mote “Vamos
valorizar o que é nosso” e é
inspirada em campanhas de
varejo de outros países, como
os Estados Unidos, que costumam realizar promoções em
feriados nacionais. A proposta
pretende gerar um ambiente de confiança para este e os

Lojas que
participam
da campanha
estão
decoradas
com verde e
amarelo

próximos meses de 2019.
Uma parceria do governo
com o IDV (Instituto para o
Desenvolvimento do Varejo)
ajudou a mobilizar, nos últimos meses, diferentes segmentos do varejo, comércio
e serviços, para que buscassem as melhores formas de
viabilizar as ações promocionais.
Além de empresários
varejistas, também participarão das ações entidades
representativas da indústria
e comércio e veículos de comunicação, como a EBC (Em-
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O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento
dos interessados que realizará a licitação abaixo relacionada. O edital está disponível na
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e no endereço: www.sesc-sc.com.
br (licitações).
Modalidade: Concorrência nº 61/19
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais de academia para unidade Sesc de
Araranguá/SC.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 24/9/2019
Comissão Permanente de Licitação
ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca da Capital / Unidade da Fazenda Pública Av. Gov. Gustavo
Richard, 434, Fórum - 8° andar, centro - CEP 88.020-901, Florianópolis- SC - E-mail: capfaz3@tj .sc.gov.br Juíza Substituta:
Janiara Maldaner Corbetta Escrivã Judicial: Claudia Veiga Gervini Carvalho EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS
INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 20 DIAS Usucapião n° 023.08.000772-7 Autor: Vania Cristina Castro Vieira
Sant'Ana e outro Réu: Pedro Yung e outros Citando(a)(s) : Réus inscritos e terceiros eventuais interessados Descrição do(s)
Bem(ns): Um terreno com área de 642,15 m2, localizado na Rua Osvaldo da Rocha Pires, Sambaqui, Florianópolis, SC, com
as seguintes confrontações : Frente, a sudeste medindo 15,00, confrontando com a Rua Osvaldo da Rocha Pires; Lateral
direita, a sudoeste medindo 42,20m, confrontando com o Sr. Reinaldo Pires e a Sra. Sonia Lisboa Pires; Fundos, a Noroeste,
medindo 15,00m confrontando com a Sra. Ivane Campos; Lateral esquerda Nordeste, medindo 43,42m confrontando com o
Sr. Pedro Yung ea Sra. Rosane Terezinha Oliveira de Souza Yung. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio
do 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 que, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo no lapso de tempo
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 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), 05 de março de 2008.
Janiara Maldaner Corbetta - Juíza Substituta

presa Brasil de Comunicação),
empresa pública do governo
federal. Esses meios de comunicação veiculam mensagens publicitárias com o
mote “Vamos valorizar o que
é nosso”. Para saber quem
está participando da iniciativa
basta acessar o site da Semana
do Brasil (www.brasil.gov.br/
semanadobrasil/)

TURISMO INTERNO
“Para as próximas edições,
a ideia é estimular ainda mais
o comércio por meio do com-

promisso da iniciativa privada
com o desenvolvimento do
país”, diz o ministro-chefe
da Secretaria de Governo da
Presidência da República, Luiz
Eduardo Ramos. De acordo
com o governo, a criação e
o lançamento da campanha
foram estrategicamente elaborados para realçar o mês
de setembro como mais um
período de promoções que,
a exemplo do Natal, poderá contribuir para aquecer a
economia, movimentando o
comércio e estimulando o turismo interno.

A Receita Federal informou nesta sexta-feira que
a consulta ao quarto lote de
restituições do Imposto de
Renda 2019 será aberta na
segunda-feira (9), partir das
9h. O quarto lote inclui também restituições residuais
dos exercícios de 2008 a 2018.
Segundo a Receita, o dinheiro será depositado na conta
do contribuinte no dia 16. O
crédito bancário será feito
para 2.819.522 contribuintes,
totalizando R$ 3,5 bilhões.
Para saber se a declaração
foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da
Receita na internet ou ligar
para o Receitafone (146) e informar o CPF e a data de nascimento. Caso tenha entrado
no quarto lote, a situação da
declaração será “crédito enviado ao banco”.
Se o valor não foi creditado, o contribuinte pode
telefonar para 4004-0001
(capitais) e 0800-729-0001
(demais localidades) ou ir
a uma agência do Banco do
Brasil para agendar o crédito em conta-corrente ou
poupança, em seu nome,
em qualquer banco. Os lotes
de restituição são liberados
mensalmente. O Fisco libera
os pagamentos por ordem de
chegada da declaração. Isto
significa que em entregou a
declaração mais cedo, recebe
a restituição primeiro.

IMERSÃO IMPACTO

Evento para empreendedores
A Imersão Impacto, criada pela mentora de business Chai Carioni, vai movimentar Florianópolis neste fim
de semana. Pessoas de várias
cidades e Estados participam
do evento, que promete trazer
conteúdo de peso. A Imersão
Impacto - as quatro forças da
transformação traz palestrantes e especialistas em empreendedorismo, marketing,
vendas, comunicação e desenvolvimento humano renomados no país, como Jhon Freitas,

Jerusa Furlani, Cíntia Chagas,
Bruno Andrade e Neotriad.
Segundo Chai, “empreender com equilíbrio sem ser
um equilibrista é a grande
proposta deste encontro”. A
imersão é um programa com
oito horas de duração que traz
estratégias, ferramentas e técnicas para agir e desenvolver
competências.
Chai atua como mentora
de business de empreendedores e treinamento para equipes
que buscam alta performan-

ce. São 20 anos de carreira. Ela
atuou no mundo corporativo
como gestora de área comercial e de novos projetos, foi
responsável pelo treinamento direto de mais de 3.000 líderes no Itaú Unibanco S/A
entre 2002 e 2014. Desde 2015
é empreendedora no desenvolvimento humano, com
programas individuais de coaching, mentoria, workshops
e palestras. Está em Florianópolis, onde atende os clientes
presenciais.

