
SOLICITAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 
DE INSTALAÇÃO

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, CNPJ: 08.343.492/0001-20, torna público que 

solicitou a Licença Ambiental de Instalação no dia 16/09/2019 para o condomínio residencial 

Flores do Vale, a ser construído na Rua Vidal Vicente de Andrade, s/n°, Sertão do Maruim,

junto a Fundação do Meio Ambiente de São José - FMADS.

Rua Cauassú, Loteamento Jardim Botânico, 
Potecas - São José - Santa Catarina.

 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 30 DIAS Ação: Usucapião/
PROC Requerente: Rui Alcides da Costa Juíza de Direito: Maria Paula Kern Chefe de Cartório: Taiana Bonin 
Processo n. 0300041-39.2018.8.24.0091 Citando(a)(s):Os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e 
eventuais interessados. Descrição do(s) bens: Um terreno com área de 467,64m², com perímetro de 92,033m, 
localizado na Rua Maurício Sílvio Raulino, nº 188, bairro Cachoeira do Bom Jesus, município de Florianópolis 
-SC, com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se no vértice V1,neste segue com distância de 30,85m, 
confrontando neste trecho com terras de Nelson Piletti e Maria Angela dos Santos Piletti; no vértice V2 neste 
segue com distância de 15,18m, confrontando neste trecho com terras de Cláudio de Jesus, Marli de Fátima 
Conrad de Jesus, José Cattaruzzi e Dolores Dearo cattaruzzi; no vértice V3 segue com distância de 30,88m, 
confrontando neste trecho com com terras de Rui Alcides da Costa e Terezinha de Jesus Machado da Costa; 
no vértice V4 segue com distância de 15,12m, confrontando neste trecho com a Rua Maurício Sílvio Raulino.
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 em imprensa oficial, e 1 vez em jornal de ampla circulação, na forma da lei.  
Florianópolis (SC), 11 de setembro de 2019.

PUBLICAÇÃO LEGAL

Trânsito livre no Carianos
O viaduto Carianos, que 

faz a ligação com o 
novo acesso ao Sul da 

Ilha de Santa Catarina, foi libe-
rado ao trânsito de veículos às 
17h de ontem. O elevado está 
localizado na SC-401, próximo 
ao Estádio Aderbal Ramos da 
Silva (da Ressacada), e deve 
ser acessado por quem vai se-
guir em direção ao Sul da Ilha e 
ao novo terminal aeroportuá-
rio. O local recebeu sinalização 
para indicar todas as mudan-
ças e facilitar aos motoristas.

“O viaduto está com todas 
as condições de ligação e segu-
rança garantidas e por isso foi 
possível liberar o trânsito antes 
do previsto”, informou o secre-
tário da Infraestrutura e Mobi-
lidade do Estado, Calos Hassler.

Com extensão total de 
oito quilômetros, o acesso ao 
Sul da Ilha foi liberado no sá-
bado (28), com 1,5 quilômetro 
em pista simples, sendo um 
trecho no início do lote 1A, do 
Trevo da Seta até a ponte do 
Rio Tavares, e em toda a ex-
tensão do lote 1B, do fim do 
viaduto Carianos até o fim do 
loteamento Santos Dumont. 

No lote 1B, a pista em 
mão dupla começa pelo lado 
esquerdo da rodovia até o 
quilômetro 12+100, onde foi 
realizado um desvio provi-
sório à pista do lado direito 
da estrada e segue por ela 
até a ligação com as pistas 
duplas do lote 1C, que con-
tinuam até a interseção de 
acesso ao Sul da Ilha.

BINÁRIO NO ENTORNO
A prefeitura informa 

que com a entrega do trevo 
da Ressacada, um sistema 
binário será implantado hoje 
no entorno. A sinalização 
horizontal e vertical será feita a 
partir das 6h. Com a alteração, 
o motorista deve seguir em 
sentido único (faixa dupla) pela 
rua Saul Oliveira.

 Para voltar à Avenida 
Deputado Diomício Freitas, 
é necessário contornar o 
estádio pelas Ruas Galvão e 
João Salum, chegando à rua 
Aurino de Máximo Nauck (sob 
o elevado). Ou seja, a saída da 
Ressacada será do lado oposto 
do Centro de Treinamento do 
Avaí. Haverá policiamento para  
orientar o trânsito no local.

Elevado na SC-401 próximo ao estádio da Ressacada, que é também caminho para o  
novo aeroporto, ganhou sinalização e foi liberado ao tráfego no final da tarde de ontem

CENTRO CULTURAL

Prefeitura autoriza a obra no Continente
Começou a reforma do 

antigo prédio da Casan para a 
construção do Centro Cultu-
ral do Continente. O prefeito 
Gean Loureiro e o secretário 
do Continente, Edinho Le-
mos, assinaram a ordem de 
execução de serviço, em ce-
rimônia realizada na manhã 
de ontem, ao lado do Centro 
de Saúde de Coqueiros.

O casarão tem uma área 
total de 520m² e será total-
mente revitalizado dentro 
das normas de acessibilidade. 
De acordo com a prefeitu-
ra, serão contemplados no 
primeiro pavimento um sa-
lão para atividades diversas, 
uma secretaria, dois banhei-
ros acessíveis, uma escada 
de acesso ao segundo andar 
e uma plataforma elevatória 
para pessoas portadoras de 

deficiência física. E o segun-
do pavimento será destinado 
a um salão exclusivo para 
exposições artísticas.

Para o prefeito Gean Lou-
reiro, a reforma de um casa-
rão que estava há mais de 10 
anos ocioso sem cumprir sua 
função social foi um desafio.   
“A prefeitura valoriza a cultu-

ra local, e o Continente terá 
um espaço destinado à mani-
festação da arte”, disse Gean.

O investimento estimado 
para a obra é de R$ 307.513, 
22, e a empresa responsável 
é a Construções Kassemiro 
Ltda EPP. A conclusão está 
prevista para ocorrer dentro 
de oito meses.

Viaduto faz a ligação com o novo acesso ao Sul da Ilha de Santa Catarina

CRISTIANO ESTRELA/SECOM/ND

Casarão que 
está ocioso há 

10 anos será 
reformado
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