
O Ministério Público de 
Santa Catarina apresentou de-
núncia contra os três suspeitos 
de agredirem Deivid Duarte 
da Silva, 20 anos, até a mor-
te. Vítima de linchamento na 
manhã do dia  17 de setembro, 
Deivid sofreu traumatismo 
craniano e morreu ainda no 
local, um posto de gasolina, no 
bairro Aririú, em Palhoça. 

O assassinato ocorreu 
porque os suspeitos - Jaison 
Pereira, Adriano Joel Albino e 
Nelson Bonifácio Albino Neto 
- acreditavam que Deivid teria 
assaltado um deles em outra 
oportunidade. Segundo fami-

liares, Deivid era inocente e 
pode ter sido confundido com 
quem emprestou seu carro. 

Conforme a denúncia do 
promotor Alexandre Carrinho 
Muniz, os três agiram “com o 
firme propósito de ceifar a vida 
de outrem, utilizando-se de 
capacetes e objetos diversos 
que portavam para brutalmen-

te agredir a vítima”.
A investigação apontou 

que os agressores desferiram 
vários golpes em órgãos vi-
tais, provocando a morte. “Os 
três agiram por motivo torpe, 
e, assim, praticaram o lincha-
mento como forma de vingan-
ça e sem dar chance de defesa 
à vítima”, descreve.

COMPANHIA CATARINENSE 
DE ÁGUAS E SANEAMENTO

REAJUSTE TARIFÁRIO
A CASAN informa que as Agências Reguladoras ARESC - Agência Reguladora de Serviços 

Públicos de Santa Catarina (Resolução nº 115, de 02 de setembro de 2019), ARIS - Agência 
Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Deliberação nº 025, de 10 de setembro de 
2019), AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (Decisão Complementar nº 072/2019 - 
Procedimento Administrativo nº 110/2019) e CISAM-SUL - Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Ambiental (Resolução nº 14 de 27 de setembro de 2019) autorizaram o reajuste 
de 2,61% nas tarifas de Água, Esgoto, Serviços e Infrações que será aplicada a partir do 

mês de novembro de 2019, sendo a nova tabela tarifária conforme abaixo:
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PÚBLICA
ESPECIAL

(Entidade Beneficente)

 ABANDONO DE EMPREGO
A empresa CLIC DENTAL COMÉRCIO MÉDICO ODONTOLÓGICO EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o n° 85.138.550/0001-24, com sede à Rua José Maria da Luz, 513, solicita o comparecimento do(a) 
funcionário(a) SULAMITA DA SILVA BRAGA DE SOUZA, CTPS n° 1418951, Série 002-0, para 
prestar esclarecimentos sobre sua ausência que ocorre desde 29/07/2019. Seu não comparecimento 
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea "i" da CLT. 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE de Florianópolis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

                              PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA APAE DE FLORIANPÓPOLIS
A Apae de Florianópolis, com sede nesta cidade, à Rodovia Admar Gonzaga, nº 2937, bairro Itacorubi, por 
meio de sua Diretoria Executiva, devidamente representada  por seu Presidente  O Sr. Ricardo de Souza 
Mendonça, CONVOCA através do presente Edital , todos os associados , contribuintes especiais (aluno, 
pai e mãe de aluno ou responsáveis legais), matriculados no Instituto de Educação Especial Professor  
Manoel Boaventura Feijó, mantido pela APAE, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na 
sede da Entidade, sita a Rua Rodovia Admar Gonzaga, 2937, Bairro Itacorubi,  nesta cidade: no dia 25 de 
Novembro de 2019 às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença da maioria de seus asso-
ciados, ou meia hora depois, em segunda convocação, com qualquer número de associados para tratar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Apreciação e aprovação o Relatório de Atividades da gestão 2016-2019.
b) Apreciação  e aprovação das contas dos exercícios 2016-2019 mediante parecer do Conselho Fiscal.
c) Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE de Florianópolis, 
em cumprimento ao disposto no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto das APAEs.
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da APAE  até 20 (vinte) dias da elei-
ção, que se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral (Art. 
58, inciso II do Estatuto padrão  da APAE). Somente poderão integrar as chapas, os associados especiais 
que comprovem matrícula e a frequência regular há pelo menos um ano nos programas de atendimento 
da APAE, e os associados contribuintes , exigindo-se destes serem associados na APAE há no mínimo um 
ano, estarem em dia com suas obrigações sociais e financeiras e, terem, preferencialmente experiência 
diretiva no Movimento Apaeano. (Art. 58, inciso II do estatuto padrão das APAEs). É vedada a participação 
de funcionários da APAE na Diretoria Executiva, Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com 
vínculo empregatício direto ou indireto (Art. 58, inciso  VI, do Estatuto padrão da APAES). A Assembléia 
Geral Ordinária instalar-se-á em primeira convocação às 19:00h, com a presença da maioria dos asso-
ciados e, em segunda convocação com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a Lei quórum 
especial (Art. 24§22 do estatuto padrão da APAEs).

Florianópolis, 02 de Outubro de 2019
Ricardo de Souza Mendonça

Presidente da APAE de Florianópolis

ASCAN
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CASAN

EDITAL Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NO

DIA 01/10/2019
Os sócios, em número legal de 1/5 dos associados, da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 
CASAN - ASCAN,  pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 76.845.189/0001-85, com sede na Rua 
XV de Novembro, 230, Balneário Estreito, Florianópolis/SC, convoca os senhores associados para a 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no refeitório do CIOM na CASAN situado na Rua XV 
de novembro, 230, Balneário, Florianópolis/SC, no dia 01/10/2019 às 17:30h em primeira convocação e 
às 18:00h em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberarem 
sobre a ordem do dia abaixo especificada:
1. APROVAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO DO TRIÊNIO 2013/2016;
2. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIREITORIA E DO CONSELHO FISCAL PARA O TRIÊNIO 2019/2022; 
3. DELIBERAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS E DA FORMA COMO SERÁ 
ADMINISTRADA A ASSOCIAÇÃO;
4. ASSUNTOS GERAIS.

Florianópolis, 11 de setembro de 2019.

 Os associados da Associação de Surf da Praia Brava – ASPB, CNPJ 02.201.033/0001-25, convocam os 

senhores  associados à se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na Av. Luiz Boiteux 

Piazza, nº 6639 – bairro Ponta das Canas – Florianopolis – SC, CEP 88056-001, no dia 18/10/2019 às 

20:00hs, a fim de deliberarem a seguinte pauta: Eleição e posse da nova diretoria.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2019 – SECETUL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, por intermédio da Secretaria 
de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer – SECETUL, com sede a Rua Barão 
do Rio Branco, 88, Centro, Biguaçu/SC, em conformidade com a legislação 
e normas pertinentes, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos 
possam se interessar que se acha aberto o presente CHAMAMENTO 
PÚBLICO, em conformidade com as condições explicitadas a seguir, 
visando a utilização dos espaços durante a realização dos eventos 
“Carnaval da Família Biguaçuense e Festa Biguaçu 187 Anos”, em 2020, 
no Município de Biguaçu, por meio de empresas públicas e/ou privadas, 
com exploração comercial dos espaços: Praça de alimentação, parque 
de diversão, bem como, mídia interna nos respectivos espaços.

Biguaçu, 01 de outubro de 2019.
Ronnie Marks Maciel

Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer

DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. 
CNPJ/MF 83.472.803/0001-76 - NIRE 42300044091

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRARDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 de agosto de 2019, às 14h00, na sede da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade de Florianópolis, na Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167 – 
Capoeiras.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social 
da Companhia e cumprindo o requisito do artigo 135 da Lei nº 6.404/76 e verificada a presença da totalidade 
dos acionistas, todos com direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro de Atas das Assembleias Gerais 
Ordinárias, nominados a seguir: JF4 PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representado por José Fernando 
Xavier Faraco, ESPÍNDOLA E DOCTORS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., neste ato representado por 
Milton João de Espíndola e F2MP PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representado por Geraldo Augusto Xavier 
Faraco. Face à presença da totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação dos anúncios, na forma do 
artigo 124, § 4º da Lei n. 6.404/76.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente José Fernando Xavier Faraco, Secretária Mirian Macarini Maag.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 
1. Retificação do art. 31º do Estatuto Social e 2.    Alteração do Art. 32º do Estatuto Social. 
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após exame e discussão dos materiais da ordem do dia, os acionistas 
deliberaram:
1.   Por unanimidade, e conforme protocolo dos votos, os acionistas aprovam a retificação do art. 31º, que 
passará a passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 31º - VIII – Assinar contratos firmados pela companhia.
2.   Por unanimidade, e conforme protocolo dos votos, os acionistas aprovam a alteração do art. 32º, que passará 
a passará a vigorar com a seguinte redação
Art. 32º  - Os atos previstos no inciso IV, V do art. 24 deste estatuto trarão obrigatoriamente a assinatura de 
dois membros da Diretoria, sendo um deles obrigatoriamente o Presidente, e os atos previstos nos incisos V, 
VI e VII e VIII do art. 31 deste estatuto trarão obrigatoriamente a assinatura de dois membros da Diretoria, ou o 
Presidente isoladamente.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela 
totalidade dos presentes e pelo presidente e secretário da mesa. 

Florianópolis, 22 de agosto de 2019.

 José Fernando Xavier Faraco                                     Mirian Macarini Maag
                              Presidente da Mesa                 Secretário da Mesa
Acionistas:

   JF4 PARTICIPAÇÕES LTDA.                   ESPÍNDOLA E DOCTORS                  F2MP PARTICIPAÇÕES LTDA.
    CNPJ: 28.391.655/0001-57           CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA           CNPJ: 16.751.330/0001-59

CNPJ: 26.715.057/0001-60

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 720/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos interessados, 
que em ato público será realizada licitação, na modalidade Concorrência, tipo técnica e preço, 
tendo como objeto a Contratação de empresa de consultoria  para prestar apoio técnico 
na elaboração de projetos, estudos ambientais e supervisão de obras, conforme 
especificado no  termo de referência e demais anexos do edital. O limite para a entrega 
dos envelopes será às 13h50min do dia 18/11/2019. A reunião de abertura dos envelopes 
será no mesmo dia, às 14h, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema 
de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 
301, Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
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PALHOÇA

Agressores 
denunciados 
por homicídio

Jovem que abastecia o carro foi agredido na frente de várias pessoas
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Quebra de sigilos
Na denúncia enviada à 1ª 

Vara Criminal de Palhoça, o 
promotor Alexandre Muniz 
solicita perícia no telefone 
da vítima. Também pede a 
quebra dos sigilos telefônicos 
da vítima e dos três suspeitos 
na tentativa de verificar onde 
eles estavam entre as 12h do 
dia do roubo até às 18h do 
dia 17, data do linchamento.

O MP ainda quer saber se 
Nelson, um dos denunciados, 
teve movimentação bancária 
entre o dia do roubo e um dia 
após o crime. De acordo com 
o delegado Arthur de Oliveira 
Lopes, vários depoimentos 
estão sendo colhidos.

A tese da defesa
Os denunciados são 

representados pelo advogado 
Osvaldo José Duncke. Ele 
deve apresentar a defesa 
dos seus clientes em até 
dez dias, prazo comum para 
manifestação das partes. 
E pretende desqualificar a 
denúncia por homicídio, 
pois entende que o crime 
praticado não foi homicídio, 
e sim lesão corporal seguida 
de morte – considerado 
de menor gravidade.

Também deverá solicitar 
habeas corpus (soltura) dos 
três denunciados. Eles estão 
detidos, preventivamente, no 
Complexo Penitenciário da 
Agronômica, em Florianópolis.


