
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil/SC
 A presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing 
de Santa Catarina - ADVB/SC, Maria Carolina Jorge Linhares, no uso de suas atribuições e obedecendo 
ao disposto no Capítulo XI, artigos 27 e 28 do estatuto da entidade, convoca os associados para participar 
da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de novembro de 2019.

Ordem do dia
1. Eleições: Diretoria Executiva, gestão 2020 – 2021; Conselho Fiscal, gestão 2020 – 2022 e Conselho 
Deliberativo gestão 2020 – 2021. 
 A eleição dar-se-á por sistema informatizado (on-line), acessível mediante fornecimento de 
link a todos os associados em dia com suas obrigações estatutárias, entre 08h e 18h da referida data, 
conforme previsto no parágrafo único do artigo 36 do estatuto. A apuração dos votos e o anúncio dos 
eleitos ocorrerão na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC – Rodovia 
Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi, Florianópolis - SC), tão logo seja encerrado o período de votação.
 A inscrição de chapas deve obedecer ao que consta no artigo 34 do capítulo XII do estatuto 
da entidade – que estabelece (...) “cinco dias de antecedência da data da Assembleia” para a inscrição 
das chapas, com a devida (...) “identificação e assinatura dos associados candidatos”, (...) “mediante 
protocolo junto à secretaria da Associação”. 

Florianópolis, 16 de outubro de 2019.
Carlos Stegemann

Secretário-geral
Conselho Deliberativo ADVB/SC

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/ Departamento Regional de Santa Catarina – SESI/DR/
SC, CNPJ n.º 03.777.341/0001-66, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/ 
Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR/SC, CNPJ n.º 03.774.688/0001-55 e o 
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA – IEL/SC CNPJ n.º 83.843.912/0001-52, , tor-
na público que realizará LEILÃO PÚBLICO, através do Leiloeiro Oficial, Sr. Fábio Marlon Macha-
do, para alienação de BENS. O objeto do presente Leilão consiste na alienação de 104 Veículos,  
conforme descrição no ANEXO I do presente edital.

O Leilão será somente na modalidade ON LINE no dia 11/11/2019, a partir das 13:30 ho-
ras, no site: www.machadoleiloeiro.com.br Edital na integra no site do Leiloeiro:  
www.machadoleiloeiro.com.br

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 nos endereços: 
www.sesc-sc.com.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Concorrência nº 90/19
Objeto: aquisição de equipamentos de movimentação para o centro de distribuição do 
Sesc/SC.
Entrega das propostas: até às 14h do dia 6/11/2019.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 116/19
Objeto: registro de preço para aquisição de potes de sobremesa para as unidades do 
Sesc/SC.
Entrega das propostas: até às 8h do dia 29/10/2019.
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Emissão do documento tem nova etapa para evitar fraude; 
Santa Catarina é o quinto Estado a usar essa tecnologia 

Validação facial
para fazer CNH
Com a intenção de evitar 

fraudes, o processo de 
emissão Carteira Na-

cional de Habilitação (CNH) 
passa a ter mais uma etapa: a 
validação facial. Após coleta 
da fotografia e da biometria, 
as informações são enviadas 
automaticamente para o sis-
tema nacional do Denatran e 
comparadas com as imagens 
anteriormente recolhidas do 
usuário. Assim, é dificultada 
a emissão de um documento 
com a foto de um esteliona-
tário e os dados de uma víti-
ma. Santa Catarina é o quinto 
Estado no país a utilizar essa 
tecnologia.

Na prática, cabe ao De-
tran/SC, antes da emissão do 
documento, fazer a coleta e 
a checagem biométrica no 
banco de imagens do Regis-
tro Nacional de Condutores 
Habilitados (Renach). Depois 
da tentativa de validação dos 
dados, quando o índice de 
similaridade é maior ou igual 
a 90%, o documento é auto-

maticamente enviado para 
emissão por parte do Detran. 
Caso não atinja o nível míni-
mo, a comparação visual será 
feita manualmente pela Ge-
rência de Habilitação do De-
partamento. O procedimento 
é usado na identificação de 
condutores em processo de 
renovação da CNH, de mu-
dança ou adição de categoria. 

SISTEMA INTERLIGADO

“Santa Catarina já pos-
sui um índice de fraudes 
próximo de zero. Com essa 
implementação não existi-
rá mais essa possibilidade. 
Quando for implantado em 
todo o país, o sistema es-
tará interligado e não ha-
verá mais a possibilidade de 
fraudes”, ressaltou o gerente 
de habilitação do Detran/SC, 
Cristiano Sousa.

Além de garantir mais 
segurança aos motoristas, a 
nova fase de validação tam-
bém traz economia para os 
Detrans, uma vez que o pro-
cedimento é centralizado. 

No Estado, o Centro de 
Informática e Automação 
do Estado de Santa Catarina 
(Ciasc) é o responsável por 
fazer a ponte entre o órgão 
de trânsito estadual e o na-
cional. 

 AVISO

A CEDRO ENGENHARIA informa a 

comunidade de Forquilhas, São José/SC, que 

realizará detonação de rocha segunda-feira, dia 

21/10/2019 entre 16:00 e 17:00 horas na área 

de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato 

pelo telefone (48) 3029-3600.

PASSO A PASSO

1 Primeiro são feitos a 
coleta biométrica e o 
envio das imagens (foto, 
assinatura digitalizada 
e digitais) antes da 
autorização para emissão

2Depois há a validação 
biométrica da fotografia, 
quando existir uma 
emissão anterior que 
possua foto no banco 
de imagens do Renach

3Caso o índice de 
similaridade entre as 
imagens fique abaixo 
do aceitável (menor ou 
igual a 90%), a imagem 
é reprovada, o que exige 
a checagem “manual” 
por um usuário do 
Detran por meio do 
Renach Web, que poderá 
aprovar ou reprovar a 
imagem coletada

4Caso a imagem seja 
aprovada na validação 
automática ou por um 
usuário do Detran no 
Renach Web, o processo 
pode prosseguir

5O Detran detentor do 
prontuário do condutor 
envia a autorização 
de emissão.


