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CNPJ: 83.802.215/0001-53  NIRE: 42300028649 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias de junho de 2019, às 11:00 horas, na sede da empresa, na Avenida Ivo 
Luchi, nº 68, Distrito Industrial, Jardim Eldorado, Município de Palhoça – SC, CEP 88133-510. PRESENÇA: 
Presentes na assembleia a totalidade dos acionistas, os senhores Cesar Augusto Olsen, brasileiro, casado 
sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 1/R 234.368, 
expedida pela SSI, SC, inscrito no CPF/MF sob nº 218.034.559-34, residente na Rua João Bernardino da Rosa, 
nº 78, Pedra Branca, Município de Palhoça, SC, CEP 88137-010; e, Elisa Freitas Olsen, brasileira, solteira, 
natural de Florianópolis, SC, nascida em 11/09/1994, empresária, portadora da carteira de identidade nº 
5.898.448, expedida pela SSP, SC, inscrita no CPF sob nº 073.743.179-21, residente na Rua Wilson Luz, nº 110, 
ap. 103, Coqueiros, Município de Florianópolis, SC, CEP 88080-085. MESA DIRETORA: CESAR AUGUSTO 
OLSEN – Presidente, e, ELISA FREITAS OLSEN – Secretária. CONVOCAÇÃO: pessoalmente, no dia 05 
de junho de 2019. ORDEM DO DIA: Alteração do objeto da matriz e criação de uma fi lial em Belo Horizonte, 
MG. DELIBERAÇÕES: As deliberações foram tomadas por unanimidade dos votos: a) Restou alterado 
o objeto da matriz para inserir a atividade de industrialização, importação, exportação e comercialização 
atacadista e varejista de equipamentos veterinários, com a seguinte redação: O objeto social da empresa é a 
industrialização, a comercialização atacadista e varejista, a importação e exportação de equipamentos médicos, 
odontológicos e veterinários, artigos de vestuário, veículos, peças, acessórios e equipamentos para veículos, 
inclusive aeronáuticos, a prestação de serviços de assistência técnica dos produtos de sua atividade, a edição 
de revistas e periódicos, e, a exposição para a venda de produtos por ela fabricados ou comercializados; b) 
Restou criada a fi lial 04 (quatro), a ser instalada na Avenida Amazonas, nº 2.776, Prado, Município de Belo 
Horizonte, MG, CEP 30411-186; com destaque de capital de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que explorará o 
ramo da exposição para a venda de produtos fabricados ou comercializados pela matriz, que iniciará suas 
atividades a partir do registro do presente ato constitutivo na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 
e demais entidades competentes. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lida a ata, a mesma foi aprovada e, por todos, assinada. Palhoça 
– SC, 26 de junho de 2019. CESAR AUGUSTO OLSEN - Presidente; ELISA FREITAS OLSEN - Secretária. 
ACIONISTAS - CESAR AUGUSTO OLSEN - Diretor-Presidente; ELISA FREITAS OLSEN - Vice-Presidente. 
Certifi cado o registro na JUCESC em 12/08/2019, arquivamento 201996062780, NIRE 42300028649.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS 
CORPORE 8 CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

CNPJ nº 16.670.445/0001-19 - NIRE 4220489997-9
Carlos Augusto de Matos, na qualidade de sócio e administrador da sociedade Corpore 8 Construção 
SPE Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 16.670.445/0001-19, vem, pelo presente, nos termos do parágrafo
terceiro, do artigo 1.152 do Código Civil, convocar todos os sócios da sociedade, Moacir Antônio 
Marafon, Carlos Augusto de Matos, Ilson Aparecido Stabile, Karin Verzbickas, e 3 Irmãos 
Administradora de Bens Ltda., para comparecerem em Reunião de Sócios, que se realizará no dia 28 
de outubro de 2019, às 17h00min, em primeira convocação, com quórum de três quartos do capital social, 
e, na falta do quórum mínimo, 30 (trinta) minutos depois, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes, às 17h30min, na Av. Luiz Boiteux Piazza, 1302 - lote 87/89 - Cachoeira do Bom Jesus, CEP 
88056-000, na cidade de Florianópolis/SC, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Análise e aprovação das demonstrações contábeis dos exercícios de 2013 a 2018.
- As vias originais das demonstrações contábeis estarão disponíveis no endereço Av. Luiz Boiteux 
Piazza, 1302 - lote 87/89 - Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88056-000 na cidade de Florianópolis/
SC, e serão entregues cópias impressas ao endereço de cada um dos sócios, conforme cadastro na 
secretaria desta sociedade.
- Pede-se que os sócios enviem eventuais questionamentos acerca das contas até o dia 18/10/2019, no 
e-mail ciro.schmitt@softplan.com.br, para que se possa providenciar as respostas adequadas até a data 
aprazada para a reunião.
b) Alteração da cláusula quarta do contrato social, para fixar como prazo de extinção da sociedade o final 
da comercialização das unidades do empreendimento;
c) Apresentação sobre a situação dos aportes para futuro aumento de capital já realizados, tendo como 
data base o dia 30 de junho de 2019, e deliberação sobre a data para pagamento dos valores necessários 
à equalização das participações de cada um dos sócios;
d) Inserção de cláusula no contrato social que estabeleça procedimento para a convocação de 
reunião de sócios.
Informa, ainda, que os sócios deverão comparecer à reunião, na data e local aprazados, sendo que 
somente poderão se fazer representar por outro sócio ou advogado mediante apresentação de procuração
específica, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 1.074, do Código Civil.

Florianópolis/SC, 26 de setembro de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense Futebol Clube, no uso de suas 
atribuições legais, determinadas no artigo 60 do Estatuto Social do Clube, CONVOCA as 
senhoras Conselheiras e os senhores Conselheiros para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
designada para o dia 01 de OUTUBRO de 2019 (terça-feira), com a primeira chamada 
às 19 horas, segunda chamada às 19h30min e às 20 horas a última chamada, observado 
o quórum estabelecido no artigo 65 do mesmo estatuto, em sua sede, na Rua Humaitá, 
194, no espaço Memorial do Estádio Orlando Scarpelli, Estreito, Florianópolis, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2. Apresentação das ações que culminaram com a rescisão do contrato com a Elephant;
3. Situação real das condições financeiras e administrativas;
4. Contratação de Auditoria Financeira e Contábil;
5. Preparativos para a eleição do novo Conselho Administrativo;
6. Assuntos Gerais.

Florianópolis, 25 de Setembro de 2019.
Francisco de Assis Filho

Presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense Futebol Clube

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE
CONSELHO DELIBERATIVO

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514197, a 
pedido da credora Caixa Económica Federal protocolado sob n° 178.634, INTIMA a Sra. Ana 
Paula de Souza, inscrita no CPF n° 059.027.109-10 a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 855551743349 registradas sob o n° R.4 na matricula 56.066, deste 
Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente ao financiamento do imóvel da 
rua Otávio de Biase, n° 776, Apartamento 201, Residencial Maria Basílio III, Barra do Aririú, 
Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 23/09/2019, correspondia a R$ 
6.728,31 (seis mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), sujeitos à atualização 
monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. 
A INTIMAÇÃO é para que Vossa Senhoria se dirija a este Ofício de Registro de Imóveis, no 
endereço supra citado, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste 
edital. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto ao credor. Fica Vossa 
Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, garante 
o direito de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária - Caixa Econômica 
Federal nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514197. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 23 de setembro de 2019.
O OFICIAL

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público pelo 
presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 172.624, INTIMA o Sr. Jeferson 
Burgo da Silva, inscrito no CPF n° 341.760.358-70, a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 844441735052 registradas sob o n° R.04 da matrícula n° 95.290 
deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a compra do imóvel na 
rua VL-01, n° 207, Apartamento n° 101, Residecial Ivonete Freitas de Oliveira, Bela Vista, 
Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 26/09/2019, correspondia a 
R$ 25.269,98 (Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), 
sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento. A INTIMAÇÃO é para que Vossa Senhoria se dirija a este Ofício de 
Registro de Imóveis, no endereço supra citado, onde deverá efetuar a purga do débito acima 
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e 
última publicação deste edital. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto ao 
credor. Fica Vossa Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária — Caixa 
Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 26 de setembro de 2019.
O OFICIAL

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 175.376, INTIMA o Sr. 
Leonardo Borges Silva, inscrito no CPF n° 084.963.369.99, a cumprir as obrigações contratuais 
do Financiamento Imobiliário n° 855552441542 registradas sob o n° R.04 da matrícula n° 64.395 
deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a compra do imóvel na rua 
Nereu Ghizoni, n° 880, Apartamento 41, Bloco B-18, Condomínio Residencial Adair Francisco 
Thiesen, Guarda do Cubatão, Palhoça/SC. informa, que o valor dos encargos, posicionado em 
26/09/2019, correspondia a R$ 21.448,06 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 
seis centavos), sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança 
até a data do efetivo pagamento. A INTIMAÇÃO é para que Vossa Senhoria se dirija a este 
Ofício de Registro de imóveis, no endereço supra citado, onde deverá efetuar a purga do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira 
e última publicação deste edital. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto 
ao credor. Fica Vossa Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no 
prazo supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária 
— Caixa Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 26 de setembro de 2019.
O OFICIAL

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. 0325209-58.2015.8.24.0023 Requerente: Sociedade Julio Chevalier Citando(a)(s): Alienantes; os 
confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área 
443,10m²,localizado na Rua Humberto Rohden,754, bairro Campeche, município de Florianópolis/SC, com as seguintes 
medidas e confrontações: Do marco V1, segue confrontando com rua Humberto Rohden e a distância de 14,95m até o marco 
V2, daí segue confrontando com Carla Margarete Ricardo e a distância de 29,54m até o marco V3, daí segue confrontando 
com Mauro Floriano de Toledo e a distância de 8,53m até o marco V4, daí segue confrontando com Vilson Manoel Villamil 
e a distância de 6,43m, até o marco V5 daí segue confrontando com Sociedade Júlio Chevalier e a distância de 29,73m, 
até o marco V1. 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). 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 publicadouma vez no órgão oficial e 2 vezes em 
jornal local, atentando-se aos prazos estabelecidos entre as publicações de acordo com o inciso III do mesmo diploma legal. 
Florianópolis (SC), 01 de junho de 2017. Leci Clarisse Buehring Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 
212 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, “a”

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na 
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e no endereço: www.sesc-sc.com.br 
(licitações).

Modalidade: Concorrência nº 63/19
Objeto: contratação de empresa para realizar turismo receptivo internacional para o Sesc/SC. 
Entrega das propostas: até às 10h do dia 22/10/2019.

Modalidade: Concorrência nº 73/19
Objeto: contratação de empresa especializada em produção de vídeo publicitário para 
atender a campanha institucional do Sesc/SC
Entrega das propostas: até às 10h do dia 17/10/2019.

PUBLICAÇÃO LEGAL

Editor: ROSANA RITTA
rosana.ritta@noticiasdodia.com.brGERAL NOTÍCIAS DO DIA
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LAVA JATO

Tese pode anular condenações
O STF (Supremo Tribunal 

Federal) votou ontem a favor 
da tese jurídica defendida por 
advogados de investigados na 
Lava Jato e que pode anular 
várias condenações oriundas 
das investigações, segundo 
avaliação de procuradores 
que atuam na operação.

Por 7 votos a 3, a cor-
te decidiu que advogados de 
delatados podem apresentar 

as alegações finais, última 
fase antes da sentença, após 
a manifestação da defesa dos 
delatores. Atualmente, o pra-
zo é simultâneo para as duas 
partes, conforme o CPP (Có-
digo de Processo Penal). 

A maioria dos ministros 
entendeu que o delatado pode 
falar por último nesta fase, 
mesmo não estando previsto 
em lei, com base no princípio 

constitucional do contradi-
tório e da ampla defesa.

Com a decisão, condena-
ções em que as defesas não 
falaram por último na etapa 
final do processo poderão ser 
anuladas, e o processo deve-
rá voltar à fase de alegações 
finais na primeira instância. 
A repercussão da decisão nos 
casos em tramitação deve ser 
decidida na semana que vem.

Princípio da 
ampla defesa em 
discussão

O relator do caso, ministro 
Edson Fachin, votou contra a 
tese dos advogados de inves-
tigados na Lava Jato. Segundo 
Fachin, não há na lei brasileira 
regra obrigando a concessão 
de prazo para que a defesa do 
delatado se manifeste após os 
advogados dos delatores.

Já o ministro Alexandre de 
Moraes entende que a defesa 
tem direito de refutar todas as 
acusações que possam influen-
ciar na condenação, inclusi-
ve nas alegações finais. Dessa 
forma, segundo ele, o acusado 
tem o direito de falar por último 
nesta fase do processo.

“O princípio da ampla de-
fesa, do devido processo legal, 
do contraditório, consagrados 
constitucionalmente, não como 
alguns fazem questão de sa-
lientar, não são firulas jurídicas. 
São princípios que formatam o 
Estado de direito”, disse.

Os ministros Rosa We-
ber, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Celso de Mello 
e Dias Toffoli seguiram o en-
tendimento. Toffoli deverá 
propor solução para casos fu-
turos.

Em discurso contra a cor-
rupção, o ministro Luís Ro-
berto Barroso lembrou que o 
julgamento envolve um ex-
gerente da Petrobras conde-
nado por cobrar mais de R$ 30 
milhões de propina. Para ele, 
a tentativa de anulação das 
sentenças é esforço para bar-
rar a corrupção, como a retira-
da de processos da Justiça Fe-
deral em Curitiba, considerar a 
condução coercitiva inconsti-
tucional e o fato de deputados 
investigados não  serem afas-
tados de mandato.


