
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO APGF BIENIO 2020-2021
 O presidente da Associação Pedal da Grande Florianópolis, Sr. Andrey Alexandre Silveira no uso 
das suas atribuições legais, vem pela presente convocar os Associados da APGF a participarem da 
Assembleia Geral a realizar-se no dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezenove, 
às dezenove horas em primeira convocação, e as dezenove horas e trinta minutos em segunda 
convocação, na sede da entidade situado na Rod: Diomicio Freitas, numero mil, bairro: Carianos, 
município de Florianópolis, SC. Fica estabelecido que o registro das Chapas será na sede da APGF, 
até o dia vinte oito de novembro de dois mil e dezenove, as 18 horas. Também fica estabelecido que só 
terá direito de votar e ser votado os sócios em dia, não sendo aceito voto por procuração, bem como 
o voto somente poderá ser dado a chapa, não sendo permitido fotos individuais. Divulgou-se então, os 
cargos disponíveis para a eleição. DIRETORIA: Presidente, Vice Presidente, Tesoureiro, Secretario. 
CONSELHO FISCAL: Presidente, Segundo Membro, Terceiro Membro.

 2ª Vara Cível - Edital PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / 2ª Vara Cível 
Rua Gustavo Richard, 434, Fórum, Centro - CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: 
capital.civel2@tjsc.jus.br Edital de citação - execução - com prazo de 20 dias Ação: Execução de 
Título Extrajudicial/PROC Exequente: Banco Bradesco S/A / Executado: Denisson Moura de 
Freitas e outro / Juíza de Direito: Luciana Pelisser Gottardi Trentini Chefe de Cartório: Marcio Pereira 
Tizziani  Processo n. 0309117-34.2017.8.24.0023 - Citando(a)(s): DENISSON MOURA DE FREITAS, 
brasileiro(a), Casado, Empresário, CPF 104.780.798-00, e MARIA CRISTINA MARTINI DE FREITAS, 
brasileiro(a), Casada, Empresária, CPF 073.013.458-01, ambos com ultimo endereço em Rua Jornalista 
Rubens de Arruda Ramos, 1128, Apto 601, Centro, Florianópolis-SC Valor do Débito: R  2.940.491,65. 
Data do Cálculo: 24/08/2017. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local 
incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo 
epigrafado e CITADA(S) para, em 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso 
do prazo deste edital (art. 231, IV, do CPC), efetuar o pagamento do principal, acessórios, honorários 
advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do 
executado. O executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV, 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(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei. Florianópolis (SC), 13 de novembro de 2019.  
Fernanda Luana de Souza Tristão Técnica Judiciária Auxiliar Matrícula 20678  

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Palhoça / Vara da Fazenda Pública, Acidentes 
do Trabalho e Registros Públicos Avenida Hilza Terezinha Pagani, 409, Passa Vinte - CEP 88132-256, Fone: 
483287-5602, Palhoça-SC -E-mail: palhoca.fazenda@tjsc.jus.br Juiz de Direito: André Augusto Messias Fonseca 
Chefe de Cartório: Cristiane Felaço EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - 
COM PRAZO DE 30 DIAS Usucapião n. 0019117-18.2008.8.24.0045 Autor: Carlos Luiz Locks e outro / Citando(a)
(s): RÉUS DESCONHECIDOS E QUE SE ENCONTRAM EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. Descrição do(s) 
Bem(ns): Terreno situado à Rua Manoel Eufrázio de Medeiros, al lado do n°84 — Praia de Fora, com a área de 
260,00m2, com as seguintes medidas e confrontações: Frente ao norte - do VT1 (coord X733004.95, Y6929598.1476, 
Y733016.09) ao VT2 (coord X733016.09 Y6929604.84), medindo 13,00 m, confrontando com a Rua Manoel Eufrázio 
de Medeiros: Fundos ao sul — do VT3 (coord X733026.57, Y6929588.05) ao VT4 (coord X733015.52, Y6929581.17), 
medindo 13,00m, confrontando com Osny Belarmino da Silva Filho. Lateral direita ao oeste — do VT4 (coord 
X733015.52, Y6929581.17), do VT1 (coord X733004.95, Y6929598.14), medindo 20,00m, confrontando com Eroni 
Silva Machado. Lateral esquerda ao leste — do VT2 (coord X733016.09, Y6929604.84) ao VT3 (coord 733026.57, 
Y6929588.05), medindo 20,00m, confrontando com Arq Administração de Imóveis Ltda e Osny Belarmino da Silva 
Filho. Referido imóvel localiza-se à Rua Manoel Eufrázio de Medeiros, 88 e a 21,45m da avenida Beira Mar Sol, Praia 
de Fora, município de Palhoça/SC". 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 local 
de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei. Palhoça (SC), 08 de fevereiro de 2017.  
Cristiane Melaço Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212 DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE Lei n. 11.419/2006, art. 1°, § 2°, III, "a"

1º. OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Comarca da Capital- Centro- Fpolis-SC
ZOÊ LACERDA WESTRUPP – REGISTRADORA TITULAR
Site: www.1ori.com.br E-mail: contato@1ori.com.br

EDITAL 
ZOÊ LACERDA WESTRUPP, Titular do 1º Ofício de Registo de Imóveis da Comarca da Capital, faz saber a tantos 
quantos este edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi protocolado nesta Serventia sob n° 117.925 de 
15.10.2019, guia 113.515 um requerimento de usucapião extrajudicial, tendo como requerentes ELIO ARTUR 
CAMEU, CPF 375.697.679-34 e sua esposa RUTE MARIA VELHO CAMEU, CPF 305.625.119-20,  no qual 
solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade do terreno com a área de 360,00 m², inscrição imobiliária 
52.64.079.0109.001.031, localizado na Rua Oadi Marcelino, nº 87, bairro José Mendes em Florianópolis/SC, 
com a seguinte descrição: TERRENO com a área de 360,00 metros quadrados, certa e delimitada por muros 
e paredes, com frente para a mesma rua, possuindo uma edificação com área de 150,00 m², com inscrição na 
Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC, sob nº 52.64.079.0109.001-031, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), 
iniciando essa descrição no vértice denominado ‘V0=PP’, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM 
– SIRGAS2000, MC-51°W, de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 742.480,149m e N= 
6.943.470,603m situado na confrontação com a propriedade de Lenir Teixeira da Silveira (CPF/MF nº 889.157.439-
20) e Valdenésio da Silveira (CPF/MF nº 383.318.709-30) Matrícula nº 67.816 do 1º CRI de Florianópolis, Insc. 
Mun.: 52.64.079.0097.001-711; deste segue confrontando com a propriedade de Lenir Teixeira da Silveira (CPF/
MF nº 889.157.439-20) e Valdenésio da Silveira (CPF/MF nº 383.318.709-30) Matrícula nº 67.816 do 1º CRI de 
Florianópolis, Insc. Mun.: 52.64.079.0097.001-711, com o azimute de 71°51’58” e a distância de 20,39m até o 
vértice ‘V1’ de coordenadas E=742.499,529 m e N=6.943.476,950m; deste segue confrontando com a Rua Oadi 
Marcelino, com o azimute de 160°24’08” e a distância de 14,29m até o vértice ‘V2’ de coordenadas E=742.504,324 m 
e N=6.943.463,484 m; deste segue confrontando com a propriedade de Cid Reboledo (CPF/MF nº 403.612.769-15) 
terreno de posse, Insc. Mun.: 52.64.079.0160.001-981, com o azimute de 243°43’14” e a distância de 25,06 m até o 
vértice ‘V3’ de coordenadas E=742.481,855m e N=6.943.452,389m; deste segue confrontando com a propriedade de 
Cid Reboledo (CPF/MF nº 403.612.769-15) terreno de posse, Insc. Mun.: 52.64.079.0220.001-451, com o azimute de 
354°22’21” e a distância de 4,72m até o vértice ‘V4’ de coordenadas E=742.481,391m e N=6.943.457,089m; deste 
segue confrontando com a propriedade de Delmiro de Souza Chanes (CPF/MF n. 289.370.319-49) terreno de posse, 
Insc. Mun.: 52.64.061.0127.001-680, com o azimute de 354°44’51” e a distância de 13,57m até o vértice ‘V0=PP’ 
de coordenadas E=742.480,149 m e N=6.943.470,603m; vértice inicial desta descrição, fechando assim o perímetro 
acima descrito.”,, tudo conforme planta topográfica e memorial descrito apresentados. Nos termos do art. 216-A, 
da Lei n° 6015/1973, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros 
direitos em relação ao pedido, para querendo apresentar impugnação perante este Registro de Imóveis, no prazo 
de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste edital, ciente de que caso não contestado presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o 
competente registro conforme determina a lei. Florianópolis, 18 de novembro de 2019.

ZOÊ LACERDA WESTRUPP - TITULAR

Florianópolis, 22 de novembro de 2019.

Ao Ilmo. Sr. Condômino

Ref.: Convocação para Assembleia Geral Ordinária do Condomínio IL Campanario  
e do Pool de Hotelaria.

Convocamos V.S.ª na qualidade de condômino e aderente do Pool Hoteleiro e solicitamos 
o comparecimento à Assembleia Geral Ordinária do CONDOMÍNIO, em conjunto com os 
ADERENTES ao POOL HOTELEIRO DO COMPLEXO TURÍSTICO IL CAMPANARIO VILLAGGIO 
RESORT, que será realizada no dia 07 de dezembro de 2019 – sábado, às 8h30min, em primeira 
convocação, ou na falta de número legal às 9h00min, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de comparecentes, nas dependências do próprio empreendimento, na 
Av. dos Búzios, número 1760, Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, para deliberar sobre a  
seguinte Ordem do dia:

PARTE 1 – Condomínio
1. Apresentação da proposta da JIAH para o orçamento do condomínio para o exercício 
2020: discussão e votação; 
2. Apresentação do Plano de investimentos em obras e melhorias para o exercício de 2020: 
discussão e votação;
3. Outros assuntos de interesse geral.

PARTE 2 – Pool de Hotelaria 
1. Apresentação da proposta da JIAH para o orçamento do Pool Hoteleiro para o exercício 
2020: discussão e votação;
2. Apresentação do Plano de investimentos em obras e melhorias para o exercício de 2020: 
discussão e votação;
3. Eleição de um membro para Comissão de Representantes do Pool Hoteleiro em virtude 
de vacância;
4. Outros assuntos de interesse geral.

Os que comparecerem na condição de procuradores de Condôminos deverão apresentar o 
instrumento próprio de mandato de representação, com finalidade específica.

Lembramos ainda que, conforme dispõe o artigo 1.335 da lei nº 10.406/02 (Código Civil), é 
direito do condômino “votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite”.

Antecipamos, desde já, agradecimentos pela valiosa presença de V.S.ª à Assembleia.

JI ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.
- Administradora –

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2019 – FMS
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 – FMS
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCARIA BRAVA informa que será realizada licitação, na modalidade 
Tomada de Preços, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 
DA UBS DE LARANJEIRAS, PESCARIA BRAVA/SC. Data de Abertura dos envelopes: 12/12/2019 às 08:00 
horas. Esta licitação encontra-se publicada no site www.pescariabrava.sc.gov.br. Informações poderão ser 
obtidas através do Telefone: (048) 3647-6312 no Setor de Licitações. E-mail: licitacao@pescariabrava.sc.gov.br - 
Endereço: Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, Rod. SC 437, Km 8, s/n – Centro, Pescaria Brava/SC.

Pescaria Brava, 19 de novembro de 2019.
LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca da Capital / Vara de Sucessões e Reg Pub da Capital
Rua José da Costa Moellman, 197 - Centro, Florianópolis - SC, 88020-170 
E-mail: eduardoluz@tjsc.jus.br

Juiza: Maria Paula Kern
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 20 DIAS.

Usucapião nº 0811539-61.2013.8.24.0023 - Requerente: Ruy de Castro Sobrosa Neto e outro: Citando(a)(s): 
Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados.

Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno situado no bairro CACHOEIRA DO BOM JESUS, no município do Florianópolis, 
com área de 771,11m2, com as seguintes medidas e X confrontações:  Ao Norte medindo 37,00 m (AZ = 88°25’31”) 
confrontando com a Servidão Oliveira. Ao Leste medindo 20,83 m (AZ = 176°09’41”) confrontando com os Herdeiros 
de João Gomes Teixeira. Ao Sul medindo 37,00 m em três lances, sendo 1º lance medindo 7,71 m (AZ= 268°22’32”) 
confrontando com Salete Maria Martins, 2º lance medindo 18,52 m (AZ= 267°56’36”) confrontando com Jadir Andrade 
Russeff e 3º lance medindo 10,77 m (AZ = 267°56’36”) confrontando com Jadir Andrade Russeff. Ao Oeste medindo 
20,94 m (AZ = 356°10’30”) confrontando com Edna Di Bernardi de Assis. Terreno este com escritura de posse lavrada 
no Ofício de Notas Bel. Pedro Paulo Natividade em 05 de fevereiro de 1990, no livro 026, folha 069 e inscrição 
imobiliária n° 24.15..086.0459.001-473. Consta deste terreno uma casa de Madeira e uma edícula de alvenaria 
totalizando 133,54m2. 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. 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 apenas uma vez. Florianópolis (SC), 21 de novembro de 2019.

Edital completo, descrição e fotos 
dos imóveis no site.

LEILÃO - APTO. EM FLORIANÓPOLIS/SC
Área priv. de 143,57m² e 3 vagas de garagem | Bairro Centro

29/11/19 Comissão de 5% à Leiloeira.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
• À vista c/ 10% de desconto;
• Parcelado: sinal mín. de 20% e o saldo em 
até 12x s/ acrésc.; sinal mín. de 25% e o saldo 
em até 24, 36 e 48x c/ juros e correção.

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00 leiloes.com.br

• Belém/PA
• Itapira/SP
• Rio de Janeiro/RJ
• Santa Cruz do Sul/RS
• Viamão/RS

Outros imóveis residenciais 
e comerciais em:

51 3535.1000

SEX - 9h | ONLINE

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento 
dos interessados que realizou alterações na licitação abaixo relacionada. O edital está 
disponível na Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: 
www.sesc-sc.com.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 087/19
Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) pelo sistema a granel para a Pousada Rural de Lages.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 10h do dia 12/12/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
20 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019

PUBLICAÇÃO LEGAL

NO CONTINENTE

Mais um 
Festival da 
Primavera 

A Beira-mar Continental será 
palco, neste sábado (23) e domingo 
(24), de extensa programação vol-
tada para todas as idades e aberto 
ao público. Além das atrações, o 
espaço contará com praça de ali-
mentação com food trucks e cerve-
ja artesanal durante.

Realizado pela Prefeitura de 
Florianópolis, por meio da Secre-
taria do Continente, o evento prevê 
muita música, gastronomia, espor-
tes e atividades de cultura e lazer. 
“Por meio da Lei Municipal de In-
centivo à Cultura realizamos em 
outubro a primeira etapa do Festi-
val da Primavera e agora daremos 
continuidade ao projeto que visa 
valorizar a cultura e movimentar 
a cidade”, afirmou o prefeito Gean 
Loureiro.

Abrindo as atividades, sábado 
(23), às 10h, se apresentam no pal-
co os alunos do Estúdio Alexandre 
Green, e às 12h, canta a Velha Guar-
da da Escola de Samba Dascuia.

A partir do meio-dia, será 
montado o estande do 3º Rolê do 
Caps, um espaço onde funcionários 
e parceiros do Centro de Atenção 
Psicossocial 2, da Ponta do Coral, 
estarão mostrando seu trabalho. 
Além disso, estarão tirando dúvidas 
do público sobre o serviço de saúde 
mental oferecido pelo município.

“O Festival da Primavera do 
Continente contará com infraes-
trutura completa, com sanitários, 
praça de alimentação diversificada 
com food trucks e cervejaria arte-
sanal à disposição do público, com 
atrações para crianças, jovens e 
adultos”, complementa o secretário 
do Continente, Edinho Lemos.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (23): 
10h: Estúdio Alexandre Green

12h: 3º Rôle do Caps  Ponta do 
Coral e a Velha Guarda da Dascuia 

14h: Circo Pirata-Astrolábio

17h: MDG (reggae)

18h: Raging War (rock)

19h: John Bala Jones

Domingo (24): 
10h: Atividades esportivas

12h: Velha Guarda da Coloninha

15h: Habitantes de Zion

17h: Gazú e Banda

19h: Banda Immigrant
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